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• Generació d’energia renovable a partir de 
plaques solars tèrmiques o fotovoltaiques en 
edificis.

• Actuacions parcials de rehabilitació 
energètica i actuacions que impliquin una 
millora energètica global als edificis. 

• Canvi de tancaments per millorar l’aïllament interior, 
reduir la demanda energètica i assegurar el confort acústic 
dels habitatges per a persones amb pocs recursos. 

• Si els habitatges es troben buits, els ajuts s’atorgaran 
amb el compromís d’incloure els immobles a la Borsa 
d’Habitatge.

AJUTS A LA REHABILITACIÓ

Més informació a 
www.habitatge.barcelona

quan REHABILITEs 

l’HABITATGE,
millorEs la teva vida

quan REHABILITEs

Rehabilitació energètica 
i generació d’energia
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L’OBSERVATORI DE LA JUNTA

Així doncs, donem suport al Govern català en el seu 
compromís amb la ciutadania i amb el Parlament —que 
per cert és un dels més antics d’Europa, ja que data del 
1283— a l’hora de convocar el referèndum per al dia 1. 
Cal tenir present que el dret a decidir genera un consens 
ampli i majoritari entre la població i que les darreres 
enquestes diuen 
que dos de cada 
tres preguntats 
acudiria a les 
urnes. Per tant, 
pensem que 
s’ha d’escoltar 
el poble. S’ha 
demostrat 
repetidament, 
al carrer i al 
Parlament, que es vol votar. El referèndum seria el 
resultat d’un mandat democràtic, que emana de les 
darreres eleccions a la cambra catalana. Si no es fes, 
caldria continuar treballant perquè algun dia es pogués 
fer. Així ho creiem i així ho manifestem.

EL COL·LEGI DE DOL
Primer de tot, la nostra consternació, el nostre condol 
als familiars de les víctimes dels atemptats del dia 17 
d’agost i el nostre rebuig absolut al terrorisme. Dit això, 
tot i que com a enginyers sabem que la seguretat total no 
pot existir, sí que demanem que s’extremin les mesures 
de prevenció, que fl ueixi la informació policial i que 
s’apliquin les accions de protecció adequades per evitar 
més atemptats. D’altra banda, volem destacar, alhora 
que congratular-nos-en, l’excel·lent resposta dels serveis 
públics catalans i de la ciutadania.  ●

L’1 d’octubre del 2017 pot passar a la 
història com una de les dates més 
determinants per a Catalunya i el seu 
futur. Segurament a partir del 2 d’octubre 
ja res tornarà a ser igual. Per tant, estem 

en un dels moments més crucials com a poble des del 
1714. Per això estem convençuts que la voluntat de 
votar representa la de la majoria del col·lectiu. També 
volem recordar que en el nostre programa electoral 
manifestàvem, de manera clara i inequívoca, “la voluntat 
de participar en els esdeveniments del país situant-
nos al costat de les decisions que prenguin de manera 
democràtica la majoria dels seus ciutadans” amb el 
convenciment que el futur del Col·legi, de la professió i 
del país són indestriables. I això és el que hem fet, fem i 
continuarem fent. 

Som un dels 3.000 signants, com a Consell de 
Col·legis d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics 
Industrials de Catalunya, del Pacte nacional pel dret a 
decidir, integrat per entitats civils, cíviques, ciutadanes, 
culturals, econòmiques, sindicals, empresarials, etc. La 
intercol·legial catalana, de la qual formem part i que 
està integrada per més de cent col·legis i més de 200.000 
col·legiats, també s’hi va adherir. 

Creiem que seria un error intentar separar la professió 
dels professionals, ja que els professionals no som 
éssers aïllats, sinó que vivim en un país on hi ha un 
teixit empresarial, una activitat industrial, una política 
energètica, unes directrius econòmiques, educatives, 
etc., que depenen, en bona mesura, de les estructures 
polítiques del territori on treballem. Per tant, com a 
professionals establerts a Catalunya, hem de poder 
decidir si volem continuar com fi ns ara, o bé si volem un 
canvi d’escenari. 

L’HORA DE DECIDIR

DONEM SUPORT AL 
GOVERN CATALÀ I A 
LA CONVOCATÒRIA 
DEL REFERÈNDUM 
PER A L’1 D’OCTUBRE

La feina dels enginyers tècnics industrials, enginyers tècnics en disseny industrial o graduats en 
enginyeria és fonamental perquè es pugui practicar esport amb els aparells més sofi sticats des dels 
gimnasos de barri fi ns als camps de futbol de primera divisió. 

• Generació d’energia renovable a partir de 
plaques solars tèrmiques o fotovoltaiques en 
edificis.

• Actuacions parcials de rehabilitació 
energètica i actuacions que impliquin una 
millora energètica global als edificis. 

• Canvi de tancaments per millorar l’aïllament interior, 
reduir la demanda energètica i assegurar el confort acústic 
dels habitatges per a persones amb pocs recursos. 

• Si els habitatges es troben buits, els ajuts s’atorgaran 
amb el compromís d’incloure els immobles a la Borsa 
d’Habitatge.

AJUTS A LA REHABILITACIÓ

Més informació a 
www.habitatge.barcelona

quan REHABILITEs 

l’HABITATGE,
millorEs la teva vida

Rehabilitació energètica 
i generació d’energia

Nota. Atesa la importància dels temes tractats, de manera 
extraordinària aquest observatori el signa tota la Junta de 
Govern del Col·legi.

02-03 TK216 publi - observatori.indd   3 06/09/17   00:07



RETRAT 
PROFESSIONAL
Tres col·legiats 
tècnics municipals17
PERFILS 
PROFESSIONALS
L’enginyeria industrial 
a l’Administració 
pública

28

OPINIÓ
Només un de cada 
deu nous llocs de 
treball és per als joves. 
És possible?

05
SERVEIS D’EBCN
Servei d’Orientació 
Tècnica: resoleu els 
vostres dubtes06
INFORMACIÓ 
COL·LEGIAL
Programa Mentoria 
del Col·legi12
COMISSIONS
Comissió 
de Plans 
d’Autoprotecció i 
Protecció Civil16

SOSTENIBILITAT
Tercer informe sobre 
el canvi climàtic a 
Catalunya32

RASTRES
La casa fàbrica 
Comas, del Raval41

ARTICLE 
TÈCNIC
Llum natural 4.034
INNOVACIÓ
L’efi ciència 
energètica i la 
competitivitat37

EMPRESA
Grup Spiroide, teoria 
i pràctica de la 
mecànica de precisió42
ENGINEERING AROUND 
THE WORLD
News about engineering 
in other countries44
ESTIGUES AL DIA
Activitats, idees 
i novetats a l’entorn 
de la tecnologia46

18
ENTREVISTA

EN PORTADA
22
Enginyeria i esport.
Tecnologia al servei del benestar i la salut.

Theknos    Setembre 20174

Consell editorial: Sergi Albet, Jordi Artiga, 
Miquel Darnés, Carles Illana, Marta Martí, Ricard 
Nogués, M. Cinta Pastor i Montserrat Vila.

Coordinació i realització editorial: 
Sílvia Günther i Toni Quero.

www.som.cat 

Àrea de Desenvolupament i Nous Projectes. 
Director de l’Àrea:  Pere Romanillos
promanillos@sapienspublicacions.cat 
Tel.: 936 347 612 

Col·laboracions en aquest número: Sergi Albet, 
Carles Borrás, Oscar Cabeza, Anna Carrió, Josep 
Centelles, Miquel Darnés, Sílvia Díez, Irene Durany, 
Joaquim Elcacho, Rosa García, Jordi Garriga, Jordi 
Goula, Martin Greedy, Carles Illana, David Jiménez, 
Albert López, Marc Ollé, Judit Obón, Cristina Olmos, 
Ignacio Olmos, Tzeitel Puig, David Roman, Marc 
Serrano, Gemma Urgell.

Imatges: Amazon; Avani; Comercial Salter; 
ENGINYERS BCN; Harvard University; Institut de 
Bioenginyeria de Catalunya; Katholieke Universiteit; 
MIT; Oriol Nin; Petit Pli; David Roman; Salvador 
Escoda, SA; Secretaria General de l’Esport; Smartys; 
Somfy; Carles Soteras; Standard Hidráulica, SAU; 
Swiss Federal Institute of Technology Lausanne; 
Timothy O’Connor; Thinkstock; TÜV SÜD Ibérica; 
University of California; Jaume Vidal (CNT).

Correcció lingüística: Anna Serra i Laura Llahí.

Disseny i maquetació: Glup&co.

Publicitat: Àrea comercial (Ricard Piqué), 
Bailèn, 68. 08009 Barcelona 
Tel.: 932 725 430, rpique@ebcn.cat

Impressió i enquadernació: 
Sprint Copy, SL

Edita: Col·legi d’Enginyers Graduats 
i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, 
Consell de Cent, 365. 08009 Barcelona.  
Tel.: 934 961 420, fax: 932 152 081, 
comunicacio@ebcn.cat 
DL: B-35390-67 
ISSN edició impresa: 2340-292X 
ISSN edició electrònica: 2385-5207

© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers 
Tècnics Industrials de Barcelona

Els criteris exposats en els articles signats són d’exclusiva 
responsabilitat dels autors i no representen necessàriament l’opinió 
del Col·legi. Així mateix, els anunciants són els únics responsables del 
compliment i de la qualitat dels serveis que presten i de la veracitat 
de la informació facilitada. El Col·legi no té cap responsabilitat davant 
els lectors de la publicació. Queda expressament prohibida la 
reproducció dels continguts de la revista a través de recopilacions 
d’articles periodístics, d’acord amb l’article 32.1 de la Llei 23/2006, 
text refós de la llei de propietat intel·lectual. En cas que estiguéssiu 
interessat en una autorització per reproduir, distribuir, comunicar, 
emmagatzemar o utilitzar en qualsevol forma, adreceu la vostra 
petició a ebcn@ebcn.cat. Aquesta publicació utilitza paper estucat 
ecològic (PEFC).

Fred Pattje, 
director regional 
d’operacions a 
Espanya i Itàlia 
d’Amazon. 

#216

04-05 TK216 Sumari + opinió.indd   4 06/09/17   22:34



Setembre 2017    Theknos    

OPINIÓ

Jordi Goula
Economista 

@jordigoula

NOMÉS UN DE CADA DEU NOUS  
LLOCS DE TREBALL ÉS PER ALS JOVES. 
ÉS POSSIBLE?

Les xifres són realment esgarrifoses. Si 
l’Enquesta de població activa (EPA) té raó  
 —cosa de què fa anys dubto— resulta que dels 
llocs de treball que es van perdre a Espanya 
entre els anys 2008 i 2013 (uns 3,5 milions), 

entre 6 i 7 de cada 10 pertanyien a joves de 16 a 29 anys i 
que, dels recuperats des d’aleshores fins avui (segon 
trimestre de 2017), només 1 de cada 10 ha estat per a aquest 
segment jove de la població treballadora.

Segons aquestes dades la situació del mercat laboral 
estaria prenent un rumb més que perillós, en termes 
d’envelliment. Vejam, l’estructura d’edats que hi havia l’any 
2007 era de 24/56/20, referint-nos als segments de 16-29 
anys, 30-50 i més de 50, respectivament. Doncs bé, avui 
dia, després de patir la crisi i iniciar la recuperació en la 
contractació, l’estructura, seguint la mateixa pauta 
anterior, és de 13/57/30. És a dir, els joves s’haurien vist 
apartats del mercat, mentre que els de més de 50 anys 
ocuparien el seu lloc. 

Una explicació a aquesta aparent anomalia la podria 
donar el comportament de la construcció 
que es va enfonsar amb la crisi, i que es va 
emportar uns 550.000 llocs de treball, 
només de joves d’aquest segment, però em 
sembla insuficient, ja que suposaria només 
una quarta part dels 2,2 milions de llocs de 
treball esfumats entre els joves. És veritat 
que la indústria manufacturera en va 
destruir 450.000 més, però encara ens 
queden per explicar 1,2 milions de llocs de 
treball perduts. Uns altres 400.000 cal 
atribuir-los al comerç, 150.000 a l’hostaleria 
i gairebé 100.000 a activitats sanitàries. 
Però encara quedaria més de mig milió de 
llocs de treball perduts, situats en aquest món complex que 
suposen els serveis i que és un veritable calaix de sastre 
entre diversos sectors de menor importància als quals la 
crisi també ha afectat.

Més enllà de l’explicació sectorial sembla més lògic 
buscar-la en el tipus de contractes dels joves, menys 
consolidats, i, per tant, molt més barats de liquidar. En 

aquest cas, l’anomalia en els contractes hauria propiciat 
l’anomalia en els acomiadaments.

Però si ja fa mala olor que el 65% de llocs de treball perduts 
siguin de joves, fins i tot la ferum és pitjor  —perquè atempta 
contra el sentit comú— en el fet que només un 10% dels 
generats des d’aleshores hagin anat a aquest segment de 
població de 16 a 29 anys, sempre segons l’EPA. Així, dels 1,6 
milions de llocs de treball creats en aquests quatre anys 
(més o menys la meitat dels perduts), resulta que només 
160.000 han estat per als joves. Més estrany encara és que 
una mica més d’un milió hagin estat per a majors de 50 anys i 
la resta —uns 450.000— per als treballadors de 30 a 50 anys.

Metodològicament, encara que estigui treballant amb 
diferències de saldos, i hagi de tenir-se en compte el 
desplaçament de les edats, les diferències entre segments, 
sobretot pel que fa als majors de 50 anys, em semblen 
excessives. Malgrat tot —la necessària revisió dels càlculs 
de l’EPA—, queden apuntades les dificultats dels joves per 
trobar feina i la facilitat per perdre-la. I aquest és un greu 
problema… l  
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El detall a l’enginyeria industrial és bàsic. Una paraula ambigua en una 
norma, l’existència d’un tràmit administratiu desconegut o una llicència 
poc clara. Hi ha molts aspectes a la professió que poden generar 
confusió. Per tal de facilitar la feina, el Col·legi atén consultes tècniques 
respecte a la normativa aplicable per a l’elaboració d’un projecte o sobre 
la seva tramitació. També facilita als col·legiats documentació útil per a 
l’exercici professional. Parlem del Servei d’Orientació Tècnica (SOT).

Ets enginyer tècnic industrial especia-
litat en electrònica. Pots signar un pro-
jecte de construcció d’una nau indus-
trial? Cal aplicar simultàniament el 
Reglament d’instal·lacions tèrmiques 
en edificis (RITE) i el Reglament de se-
guretat d’instal·lacions frigorífiques en 
una instal·lació de climatització amb 
volum de refrigerant variable? Són dos 
exemples de dubtes que el SOT respon. 
També orienta sobre tràmits amb l’Ad-
ministració, els continguts dels projec-
tes tècnics i les normatives aplicables. 
I és que treballant, poden sorgir qües-
tions difícils de respondre utilitzant la 
gran mar d’informació que és internet 
on moltes vegades no es troba una font 
fiable i contrastada. Molt més senzill 
és tractar amb un expert, coneixedor 
de la professió i de capacitat recone-
guda que pugui resoldre i explicar de 
manera entenedora qualsevol dubte. 
Igualment es posa a l’abast dels col-

legiats novetats legislatives aparegu-
des als diversos documents oficials de 
les administracions, les modificacions 
en normes UNE i fins a una vintena de 
publicacions periòdiques. l

Més informació a: 
www.enginyersbcn.cat/sot 
www.enginyersbcn.cat/sdt 

SERVEIS 
D’ENGINYERS BCN

Servei d’Orientació Tècnica:  
resoleu els vostres dubtes
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COM CONTACTAR

Les consultes es tracten 
confidencialment i es poden fer  
de manera:
1.  Telemàtica: sot@ebcn.cat
2.  Telefònica: 934 961 420
3.  Presencial: al carrer Consell 

de Cent, 365 (seu col·legial), 
concertant cita prèvia.

SERVEI DE LLOGUER 
D’APARELLS DE 
MESURA (SLAM)
Per al desenvolupament de la 
professió de l’enginyeria industrial 
hi ha tasques per a les quals és 
necessari fer servir un aparell 
de mesura en moltes ocasions 
costós i que a més cal que estigui 
calibrat per un laboratori acreditat 
si es pretén que la mesura tingui 
validesa. En aquest cas és una 
bona opció llogar algun dels 
aparells que ENGINYERS BCN 
posa a disposició dels seus 
col·legiats:
•  Sonòmetre 2250
•  Analitzador de xarxes 

elèctriques AR.6
•  Luxímetre Gossen Panlux 

Electronic 2 
•  Anemòmetre amb 

termòmetre
•  Font sonora Omnipower 

4292
•  Equip multifunció Testo 

435-2
•  Maleta de verificacions 

d’instal·lacions elèctriques
•  Impressora 3D (dues 

unitats)

Abans del llogar-los recordeu 
que heu d’haver rebut la formació 
prèvia sobre l’aparell si aquest 
ho requereix. Més informació a: 
www.enginyersbcn.cat/slam

OMAR HASAN, 
col·legiat 14.736
Enginyer tècnic industrial 
especialitzat en mecànica, Omar 
Hasan visita el Col·legi per recollir el 
sonòmetre que ha llogat. Treballa 
per compte propi i, a més de 
llicències d’activitats i projectes 
d’instal·lacions, també realitza 
tasques de sonometria. Per això 
demana el del Col·legi, juntament 
amb una font generadora de soroll: 
“Són aparells molt cars, que han 
d’estar calibrats correctament i això 
ja ho fa el Col·legi; per tant, me’n 
despreocupo”. També afirma haver 
trucat en alguna ocasió al Servei 
d’Orientació Tècnica: “Sempre 
m’han donat una solució, sobretot 
he fet consultes sobre normatives”.

El SOT orienta i informa sobre 
normatives i tràmits per dur a 

terme projectes. 
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“Torna-la a veure”, la gran plataforma de vídeo del Col·legi

INFORMACIÓ COL·LEGIAL

QUÈ? Totes les conferències, 
xerrades, debats o taules rodones 
que s’hagin realitzat al Col·legi. 
L’objectiu és que regularment 
s’actualitzin els continguts i que 
estiguin disponibles les dutes a terme 
des de principis de 2017. A l’apartat 
“Actes socials” també es podran 
veure els vídeos d’esdeveniments 
importants del Col·legi.

ON? Hi haurà dues maneres 
d’accedir a aquest servei:
1.  Des d’https://videos.

enginyersbcn.cat/. Aquí és on 
podreu veure tots els vídeos 
disponibles. Si és una conferència 
amb accés limitat als col·legiats 
haureu de facilitar el vostre 

número i la contrasenya. A la 
portada hi ha un vídeo destacat, 
una galeria amb els més vistos i 
tots els continguts ordenats per 
data. A la fi nestra “Conferències” 
trobareu els vídeos classifi cats per 
categories, les mateixes que en 
l’apartat de l’agenda de formació.

2.  Des d’enginyersbcn.cat. A través 
del nou caixetí que informa 
d’aquest servei a la part dreta. 
També des de l’Agenda, totes les 
activitats que s’han gravat i penjat 
compten amb una icona de color 
vermell amb el text “Torna-la a 
veure”. Feu-hi clic per visionar-ne 
el contingut. 

QUI? Aquest servei és exclusiu 
per a col·legiats i precol·legiats, 
però alguns actes també estaran 
disponibles en obert.

DES DE QUINS 
DISPOSITIUS? Des de 
qualsevol: ordinador, mòbil, 

tauleta... Vosaltres escolliu com 
veure’ls. El web s’adapta a tots.

FINS QUAN? En principi els 
continguts no caduquen. Tot i que el 
Col·legi es reserva el dret de retirar-
los, estaran sempre disponibles per a 
totes aquelles persones interessades. 
Per tant, ja ho sabeu: que cap 
compromís ni distància us espatlli el 
vostre procés formatiu. 

ENGINYERS BCN continua 
apostant per les noves tecnologies 
com a mitjà per apropar la institució 
a col·legiats, professionals i a la 
societat en general.  

Com, quan i on vulgueu. Ara és molt més senzill seguir els continguts que més us interessen. I és que 
el Col·legi llança un nou servei: el “Torna-la a veure”. És un web on es penjaran totes les conferències 
que hagin tingut lloc a ENGINYERS BCN. Entreu a https://videos.enginyersbcn.cat/ i gaudiu des 
d’ara mateix de tot el que hi ha disponible.

JA ESTEM A 
INSTAGRAM
Fotografi es d’esdeveniments 
importants, petits vídeos de 
conferències destacades, 
informació rellevant... Ara 
pots estar més connectat 
amb el Col·legi. I és que 
ENGINYERS BCN ja està 
present a Instagram, la 
popular xarxa social d’imatges 
i vídeos. Segueix-nos ara 
a www.instagram.com/
enginyersbcn/ 
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El número 68 del carrer Bailèn de 
Barcelona es converteix, fi ns al 29 
de setembre, també en una sala d’ex-
posicions on es mostra el talent ar-
tístic dels col·legiats. El Tecnoespai, 
que continua acollint formacions de 
tot tipus, exhibeix els quadres i les fo-
tografi es participants dels concursos 
que un any més organitzen, respec-
tivament, la Comissió d’Enginyers 
Jubilats i la de Cultura i Esports, els 
guanyadors dels quals s’han donat a 
conèixer al Concert de la Diada.* Per 
tant, si teniu una estona lliure no ho 
dubteu: veniu al Tecnoespai i dei-
xeu-vos captivar pel talent de la famí-
lia d’ENGINYERS BCN.

FOTOGRAFIA
Ponts impressionants, edifi cis mas-
todòntics, obres espectaculars... Les 

Pinzellades d’art 
al Tecnoespai
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i s’han demanat fotografi es originals 
sense muntatges digitals.

PINTURA
En el XIV Concurs de Pintura la te-
màtica era lliure. Hi ha retrats i pai-
satges, quadres fets amb pinzells i 
altres amb aquarel·les, imatges més 
realistes i d’altres de més fi guratives... 
però totes elles refl ecteixen diversos 
punts de vista i aconsegueixen des-
pertar alguna emoció. Un nivell de 
participació alt fa d’aquesta exposició 
una bona manera d’apreciar el talent 
d’altres companys. També han pogut 
participar-hi cònjuges, fi lls i pares.  ●

* El Concert de la Diada no havia tingut lloc 
en el moment de tancar aquesta edició de la 
revista. Els guanyadors dels concursos es 
donaran a conèixer a la propera edició de 
 THEKNOS. 
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imatges del XVIII Concurs de Foto-
grafi a i Arts Plàstiques comparteixen 
una temàtica: les infraestructures. En 
total, 16 fotos que emmarquen (fi gu-
radament i literalment) una manera 
de fer: la mà de l’home. Jugant amb 

els angles, la perspectiva i la composi-
ció, els participants han mostrat una 
bona representació dels elements 
materials necessaris per al desen-
volupament de l’activitat humana. 
El concurs ha estat també obert als 
pares, fi lls i cònjuges dels col·legiats 

HORARIS DE VISITA
Del 4 al 29 de setembre:
•  De dilluns a dijous: 

de 9 a 13 h i de 16 a 18 h.
•  Divendres: de 9 a 14 h.

L’EXPOSICIÓ EXHIBEIX 
FOTOGRAFIES I 
QUADRES CREATS PER 
ARTISTES COL·LEGIATS El tema de les fotografi es són 

les infraestructures. El concurs està organitzat 
per la Comissió de Cultura i Esports.

El XIV Concurs de Pintura, organitzat 
per la Comissió d’Enginyers Jubilats, 

gaudeix d’un alt nivell de participació. 

endesa.comSi l’energia té cura
de la teva ciutat,
la teva ciutat té cura de tu.
Per això a Endesa ajudem en el desenvolupament del 
moviment intel•ligent amb projectes com eCar i car e-sharing. 
Perquè creiem en una ciutat sostenible per a una millor 
qualitat de vida, en una nova cultura i, en definitiva, 
en un nou concepte de mobilitat a l’abast de tothom.
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Comença l’últim trimestre de l’any, 
i amb ell la darrera oportunitat per 
a les empreses de gastar el crèdit 
que assigna el Ministeri d’Ocupació 
i Seguretat Social per a la formació, 
o el que és el mateix: la bonifi cació 
de la Fundación Estatal para la For-
mación en el Empleo (FUNDAE). 
Aquests fons serveixen per formar 
els treballadors compensant els cos-
tos en les quotes de cotització de la 
Seguretat Social, uns fons que no 
s’acumulen i que si no es gasten es 
perden en acabar l’any.  

EL COL·LEGI US HO POSA FÀCIL
ENGINYERS BCN s’ha acreditat 
com a entitat organitzadora per ges-
tionar aquesta bonifi cació i des de fa 

més de cinc anys ho fa gratuïtament. 
A més, facilita la tasca formadora a 
empreses de tot tipus per tal que els 
seus treballadors estiguin al dia en 
les últimes tendències tecnològi-
ques, s’especialitzin en algun sector 
concret o millorin les seves capaci-
tats professionals.

UN PROCÉS SENZILL
Si voleu gestionar la bonifi cació 

amb el Col·legi només heu d’entrar 
a www.enginyersbcn.cat/forma-
cio-bonifi cada. Allà haureu d’om-
plir el document d’adhesió al con-
veni, dues fi txes amb les dades de 
l’empresa i del treballador i un full 
informatiu del representant dels 
treballadors (en cas de tenir-ne). 
Aquesta documentació l’haureu 
de lliurar al Col·legi 10 dies hàbils 
abans de l’inici de la formació.  ●

Treieu profit a 
la formació 
bonificada

Un dels cursos de formació  
organitzat per ENGINYERS BCN.

endesa.comSi l’energia té cura
de la teva ciutat,
la teva ciutat té cura de tu.
Per això a Endesa ajudem en el desenvolupament del 
moviment intel•ligent amb projectes com eCar i car e-sharing. 
Perquè creiem en una ciutat sostenible per a una millor 
qualitat de vida, en una nova cultura i, en definitiva, 
en un nou concepte de mobilitat a l’abast de tothom.
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El primer contacte que tenim amb 
MetroMa�esa és Sheila Ramos, la 
responsable de Recursos Humans. 
Ens explica que, com ella, la major 
part dels alts càrrecs de l’empresa els 
ocupen dones. És el cas del departa-
ment de Compres i el Tècnic. La cap 
d’aquesta àrea és la responsable de di-
versos encarregats d’obra, una imatge 
no gaire habitual en el sector.

“Des dels inicis, treballem moltes 
dones a l’empresa. No només a Admi-
nistració, Recursos Humans o l’Àrea 
Comercial; també hi ha nombroses ar-
quitectes, aparelladores i enginyeres”, 
assegura Ramos. L’aposta de la com-
panyia per la igualtat ha impedit que 
en els processos de selecció es tingui en 
compte no només el sexe dels candi-

DONES ENGINYERES

dats, sinó també l’edat o l’estat civil. 
“És una empresa formada sobretot per 
persones joves, la mitjana ronda els 
35 anys”, afegeix. No suposa, per tant, 
un inconvenient en una entrevista de 
feina que la sol·licitant tingui parella i 
vulgui tenir fills. De fet, es donen faci-
litats als treballadors que han de faltar 
per assumptes familiars.

A la pregunta sobre si s’afavoreix la 
presència de dones a l’empresa la res-
posta és un “no” rotund. La cap de Re-

cursos Humans ho argumenta: “Tot 
passa de manera natural, simplement 
eliminem els prejudicis i estem dis-
posats a donar a tothom les mateixes 
oportunitats”. Es prioritzen, per tant, 
les competències dels candidats i el 
resultat és una empresa equilibrada. 

Ens asseguren que el resultat 
d’aquesta política no pot ser millor: 
no hi ha hagut cap mena de conflicte 
per qüestions de gènere i en general 
estan molt satisfets amb el personal. 

No és tot idíl·lic: gairebé tots els tre-
balladors que treballen a peu d’obra 
són homes. Tot i això, cal explicar ca-
sos com aquest. I és que ja ho diuen: 
el que surt de la norma és notícia. I la 
situació d’aquesta empresa n’és, des-
graciadament, una excepció.  l

La constructora que desafia  
les estadístiques de gènere

La xifra crida l’atenció: les carreres tècniques només tenen a Espanya un 25% d’alumnes del sexe femení. 
En contrast, l’empresa especialitzada en grans obres MetroMaffesa, que compta amb el Servei d’Ocupació 
i Promoció Professional del Col·legi per seleccionar personal, disposa a les seves oficines d’un 70% de 
dones. En el Dones Enginyeres d’aquest mes coneixem el cas d’aquesta companyia per a la qual la igualtat 
de gènere no és només un valor de responsabilitat social corporativa, sinó un actiu que la fa més forta.

LA MAJOR PART 
DELS ALTS CÀRRECS 
D’AQUESTA EMPRESA 
ELS OCUPEN DONES

A MetroMaffesa hi treballen dones enginyeres, 
arquitectes i aparelladores.
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“La impressora 3D 
era una eina 
habitual de 
l’alumne” 

L’Albert és graduat en Enginyeria 
Mecànica per l’EUSS i actualment 
treballa a l’empresa SANDOZ 
(grup Novartis). “Les classes en 
general eren força pràctiques 
perquè hi havia menys volum 
d’alumnes per cada classe.” 
Explica que programava en PLC, 
que disposava d’instal·lacions on 
creaven peces mitjançant CNC i 
que feien ús d’impressores 3D: 
“També creàvem peces fonent-les 
en un forn que hi ha. Teníem molts 
materials per dur a terme les parts 
més pràctiques”. Precisament, 
explica Freire, aquesta part, la 
pràctica, comptava com el 40% 
de la nota final. A més, fora de 
l’escola va dur a terme unes 300 
hores de pràctiques en una 
empresa. Albert Freire igualment 
explica com era l’ambient a 
l’EUSS: “El professorat era 
accessible i en general tot era molt 
familiar”. El jove enginyer 
d’aquest mes ha fet ús de la Borsa 
de Treball del Col·legi, gràcies a la 
qual va trobar una feina.

Els estudis s’adapten al món laboral

Albert Freire, 
col·legiat número 25.534

Imagineu-vos una classe. Segurament heu pensat en un professor 
davant una pissarra mentre els alumnes escolten i prenen apunts. La 
realitat, però, és que aquesta imatge tan clàssica és cada cop menys 
habitual. L’ensenyament evoluciona i per això, en aquest número del 
THEKNOS, visitem l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS), un 
exemple d’aquesta tendència.

Com dissenyar els estudis d’una profes-
sió que canvia diàriament? Aquesta és 
la pregunta que va motivar l’estil en la 
formació a l’EUSS (l’anomenat Engine-
ering by doing). La resposta: centrar-se 
a formar persones que, a més de tenir 
els coneixements essencials, siguin 
capaces d’adaptar-se a nous entorns. 
Sobre aquesta base es va construir la 
metodologia que actualment s’aplica.

LA IMPORTÀNCIA DE L’ENTORN
Amb un passeig per l’escola t’adones 
ràpidament d’una cosa: la major part 
de les aules estan plenes de màqui-
nes, ordinadors i eines de tot tipus. Es 
busca crear entorns al més semblants 
possibles als que els estudiants es tro-
baran quan comencin a treballar. Un 
exemple: els d’electrònica tenen els 
seus armaris, canvien el material, el 
fabriquen, han de fer comandes i han 
d’esperar que els arribi. Per la seva 
part, els de mecànica des de 1r curs 
fan les seves peces amb les impres-
sores 3D i creen productes reals que 
després han de “vendre” mitjançant 
un pla de màrqueting. 

Les aules més “tradicionals” cada 
vegada ho són menys. Recentment han 

estat reformades. Les taules ja no estan 
fixades al terra i com el nombre màxim 
d’alumnes per grup és de 30 estudiants, 
tot està enfocat a fomentar el treball 
d’equip. Alguns casos il·lustratius són 
la mentoria (alumnes de 4t que ajuden 
els de 1r), els projectes transversals (es 
mesclen dues assignatures, fent que els 

alumnes d’especialitats diferents s’ha-
gin d’ajudar) i els treballs en equip (un 
semestre amb membres més homoge-
nis i un altre amb persones dispars). 
I els exàmens? Hi ha parts que es fan  
en grup, es graven en vídeo i després, en 
lloc de donar una nota numèrica, el pro-
fessor fa un anàlisi de com s’ha resolt en 
conjunt el problema.

Un pas més cap a l’ensenyament 
del futur? N’estem convençuts, però 
el que és segur és que es tracta de la 
posada en pràctica d’una metodologia 
diferent i això ja és suficient per pres-
tar-li atenció. l

ELS ALUMNES  
FABRIQUEN EL SEU 
MATERIAL I FAN 
COMANDES REALS

Les aules estan plenes de màquines, ordinadors i 
eines per crear entorns al més reals possibles.
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feina que s’està fent i genera l’oportu-
nitat de compartir amb altres el que 
s’ha après. La seva missió és orientar i 
fer de model per al mentorat, propor-
cionar suport en el procés, transmetre 
coneixements i apropar-lo a persones 
i entorns que li puguin ser favorables.

EL MENTORAT
Per la seva banda, els mentorats han 
de marcar uns objectius a assolir i 
treballar determinades àrees d’apre-
nentatge, establint el seu propi pla 
d’acció. Han d’aportar implicació, 
proactivitat, responsabilitat i inicia-

tiva, deixant-se orientar 
i aprofitant les aportaci-
ons del seu mentor. 

Amb tot, el programa 
Mentoria proporciona 
un escenari win-win en 
què tothom pot obtenir 
benefici de la relació es-
tablerta i fer xarxa amb 
els companys. Per parti-

cipar, tant com a mentor com com a 
mentorat, cal donar-se d’alta omplint 
el formulari a l’apartat del Servei 
d’Ocupació i Promoció Professional 
(SOPP) del web a l’enllaç www.engi-
nyersbcn.cat/mentoria. l

La pràctica de la mentoria o mento-
ring té a veure amb el procés en què 
una o diverses persones faciliten el 
desenvolupament d’una altra, amb un 
objectiu clar: accelerar l’aprenentat-
ge del mentorat, millorar resultats i 
superar barreres. Així, aquest mes es 
posa en marxa el programa Mentoria 
del Col·legi, a fi de fomentar el creixe-
ment professional dels enginyers en 
les primeres etapes de la seva trajec-
tòria, davant un canvi d’orientació o 
amb el propòsit d’iniciar un projecte, 
ja sigui d’emprenedoria o tècnic.

Es tracta de proporcionar un canal 
apropiat, còmode i facilitador perquè 
professionals amb interessos afins  
—un mentor, expert amb coneixe-
ments sòlids i anys d’experiència, i 
un mentorat, que vol desenvolupar una 
àrea concreta o posar en marxa un pro-
jecte— puguin iniciar un intercanvi 
d’informació, coneixements i contac-
tes, i posteriorment donar-li la conti-
nuïtat i les condicions que ambdues 
parts considerin oportunes. 

EL MENTOR
Fer de mentor aporta certs avantat-
ges com ara l’actualització 
de coneixements, la posada 
en pràctica d’habilitats o el 
manteniment de contacte 
amb generacions més joves, 
a més de l’enriquiment mutu 
i els aprenentatges derivats 
del tipus de relació establert. 
Facilita la reflexió sobre la 

El Col·legi aposta per la mentoria 
per potenciar el talent

PERFIL DEL MENTOR PERFIL DEL MENTORAT

•  Experiència mínima de 10 anys. 

•  Motivació per compartir i ajudar.

•  Disponibilitat de temps. 

•  Habilitats: saber escoltar i donar 
marge al mentorat, inspirar 
(motivar), realisme (sense renunciar 
als somnis),  comunicació, empatia, 
compromís.

•  Interès per aprendre i créixer 
professionalment.

•  Disponibilitat de temps. 

•  Saber acceptar crítiques positives.

•  Habilitats: responsabilitat, 
orientació a objectius,  
comunicació, respecte, motivació, 
compromís.

Per a més informació podeu 
visitar el web i consultar el 
fulletó que ve amb THEKNOS.  
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Voleu emprendre? 
ENGINYERS BCN us acompanya
Els primers passos com a empresari 
i com a autònom mai són senzills. La 
burocràcia, el marc legal, la manca 
de coneixements... els obstacles són 
diversos. Per tal d’aplanar el camí, el 
Col·legi posa a la vostra disposició 
una sèrie d’eines que faran que no 
us sentiu mai sol a l’inici d’aquesta 
aventura.

FORMACIÓ
ENGINYERS BCN us ofereix les 
eines per tirar endavant el vostre 
negoci mitjançant la formació espe-
cífica que programa, on anireu acom-
panyats d’experts que us guiaran per 
on començar i el camí a seguir. La mi-
llor manera de construir un projecte 
amb fonaments ben sòlids. Sense 
anar més lluny, el proper 17 d’octubre 
hi ha organitzada la xerrada gratuïta 
“L’Enginyer emprenedor. Quatre as-
pectes clau en la creació d’startups 

ASSESSORAMENT
Quines obligacions tinc si vull ser 
autònom? Quantes tipologies de 
contractes hi ha? Com funcionen els 
convenis col·lectius? Els dubtes són 
més que normals en aquesta etapa. 
El Servei d’Assessorament Jurídic 
(SAJ) s’ha creat per solucionar als 
col·legiats els problemes en les ma-
tèries relacionades amb l’exercici 
professional. Podeu posar-vos en 
contacte amb el SAJ al correu saj@
ebcn.cat o mitjançant trucada tele-
fònica (el telèfon del Col·legi és el 93 
496 14 20).

RECURSOS
A més, al web del Servei d’Ocupa-
ció i Promoció Professional, dins 
l’apartat Suport al desenvolupament 
professional, trobareu enllaços d’in-
terès (Barcelona Activa, Tecnocam-
pus Mataró, SECOT, Reempresa i  
CECOT). 

I recordeu també que al correu 
ocupacioipromocio@ebcn.cat po-
dreu fer-hi arribar qualsevol consul-
ta relacionada.  l

de base tecnològica” al Club EBCN. 
Més endavant, el 24, 26 i 31 d’octubre 
i el 2 i 7 de novembre, es realitza al 
Tecnoespai el curs “Emprenedoria 
per a Enginyers”, sobre els aspectes 
clau a l’hora d’iniciar un negoci. Per 
tant, estigueu atents a l’Agenda del 
web (www.enginyersbcn.cat/agen-
da) i no dubteu a inscriure-us-hi.
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MISCEL·LÀNIA 
COL·LEGIAL

  Carles Soteras, 
col·legiat 25.060
“Vaig descarregar-me 
l’aplicació ENGINYERS 
BCN – Borsa de Treball quan 
estava en ple procés de 
recerca de feina i la veritat 
és que em va ser molt útil 
perquè gràcies a ella em va 
contractar Nissan, l’empresa 
on treballo actualment, des 
del juliol passat. Sempre he 
volgut ser enginyer, per una 
qüestió vocacional. Vaig 
estudiar a l’EUETIB Enginyeria 
Tècnica Industrial Mecànica 

i després m’he especialitzat 
en lean manufacturing, gestió 
de la millora contínua, en 
qualitat (ISO 9001 i 14001) 
i en gestió de projectes i 
processos. La meva feina, 
un cop acabats els estudis, 
sempre ha estat com a 
enginyer de projectes, 
processos i qualitat en el 
sector industrial (embalatge 
i arts gràfiques, metall, 
ferroviari, plàstic i ara 
automoció). Soc col·legiat 

El portafolis recopila 
una mostra dels treballs 
desenvolupats, incloent-hi 
imatges i descripció dels 
projectes per mostrar el que 
un professional pot oferir. En 
molts casos, s’inclou també 
una breu presentació personal 
amb una foto i les dades de 
contacte, o fins i tot el CV 
complet. 

Cal cuidar la manera com 
es presenta la informació, 
com està organitzada, la 
qualitat de les imatges, 
l’alineació gràfica perquè 
tots els continguts estiguin 
en harmonia. S’haurà de fer 
una selecció dels treballs que 
s’hi volen incloure, decidir 
en quin ordre es presenten i 
quina informació es dona de 
cadascun. Finalment, l’enllaç 
del portafolis es podrà indicar 
en el CV, les targetes de 
visita, el perfil a les xarxes, 
etc., perquè tingui visibilitat. 

A l’apartat “Miscel·lània 
col·legial”, els col·legiats 
tenen l’oportunitat de 
comunicar canvis en la seva 
trajectòria, promocions 
professionals o novetats 
que creguin que puguin ser 
interessants. Per incloure-hi 
un testimoni envieu un correu 
a comunicacio@ebcn.cat 

  Proactivitat, quan la 
muntanya no va a 
Mahoma
Les persones proactives 
són aquelles que 
agafen les regnes per 
generar oportunitats i 
condicions favorables, 
que es caracteritzen per 
actuar de manera activa i 
responsable, facilitant que 
els esdeveniments segueixin 
un curs més proper als seus 
desitjos i objectius. Pot 
ser aclaridor contraposar 
aquest concepte al de 
reactivitat, que té a veure 
amb estar condicionat 
per l’entorn i deixar-se 
portar, afectant-se per les 
circumstàncies, en comptes 

des d’octubre de 2015 i estic 
realment content, m’ha 
donat accés a nombroses 
entrevistes de feina i 
finalment a un treball que 
m’agrada.

BORSA 
DE TREBALL

  L’elevator pitch, l’art 
de saber-se presentar
L’elevator pitch es tradueix 
literalment com a “discurs 
d’ascensor”. Es tracta 
d’una presentació breu 
que va néixer als gratacels 
dels Estats Units, on els 
emprenedors buscaven 
convèncer possibles 
inversors en el temps 
que durava un trajecte 
d’ascensor. Avui s’utilitza 
en molts entorns diferents 
i no només per presentar 
projectes, sinó també per 
presentar-se un mateix 
en poc temps, en aquelles 
ocasions en què hem 
d’establir nous contactes 
professionals o en començar 
un parlament davant una 
audiència, tant per als 
esdeveniments pensats 
específicament per fer 
networking com per a aquells 
moments en què es dona 
l’oportunitat de conèixer 
algú interessant de manera 
espontània. És important 
estar sempre preparat.

El Col·legi ofereix activitats 
per a potenciar el networking 
i les habilitats que s’hi 
relacionen: com presentar-
se de manera ràpida davant 
les empreses i professionals 
que puguin convertir-se en 
un contacte a tenir present, 
estratègies de comunicació, 
etc. El cicle 2017 d’activitats 
per al networking finalitzarà 
el 15 de novembre amb una 
trobada especial on fer nous 
contactes d’interès. Més 
informació i inscripcions 
a l’agenda web www.
enginyersbcn.cat/agenda

  Treballar el portafolis 
i mostrar el talent
Avui dia comptem amb un 
gran ventall de recursos per 
fer visible el nostre talent, 
tant en el “món real” com 
a Internet. El portafolis 
és una eina utilitzada des 
de fa anys, però que s’ha 
transformat en els darrers 
temps, introduint importants 
avenços visuals, pel que fa a 
l’estructuració i la viabilitat 
per a la seva difusió. Així, 
en molts casos els trobem 
en format PDF penjats a la 
xarxa, com a blog o pàgina 
web. Amb un simple URL 
o codi QR podem resumir 
un gran volum d’informació 
que les empreses o possibles 
clients podran explorar, si ho 
volen.

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

El Consell editorial de THEKNOS es reserva el dret 
de publicar les informacions que ens arribin per 
a aquest apartat.
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de controlar la situació. Dins 
el món professional, aquesta 
competència és altament 
valorada. Les persones 
proactives solen anar un pas 
endavant, dediquen l’energia 
als aspectes clau i deixen 
que la resta no els afecti 
excessivament. És important 
entendre que les maneres de 
pensar i fer tenen incidència 
directa en els esdeveniments. 
Triar els entorns i les àrees 
d’influència en els quals un 
es vol moure, centrar-se en 
el que de veritat interessa, 
no esperar sempre que les 
coses passin... és una actitud 
que tindrà un impacte sobre 
l’eficàcia i la productivitat, 
que com és lògic les 
empreses contractants, els 
clients i els col·laboradors 
valoren molt positivament. 
El Col·legi disposa de 
programes especials de 
suport al desenvolupament 
professional i ofereix atenció 
personalitzada a través del 
Servei d’Ocupació i Promoció 
Professional. Per sol·licitar 
cita envieu un correu a 
ocupacioipromocio@ebcn.cat

2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 I 25 
D’OCTUBRE
IV Curs de luminotècnia 
aplicada Ramon San 
Martin
Estarà impartit per 13 
ponents (entre els quals 
hi ha consultors, docents 
i tècnics del sector públic 
i privat) i constarà de 32 
hores lectives repartides 
en 8 jornades. La direcció 
i la coordinació anirà a 
càrrec de Lluis Ferrero, 
professor del Departament 
d’Energia de Projectes i de 
la Construcció a l’ETSEIB.
Horari: de 16.30 a  
20.30 h.
Lloc: Tecnoespai.

19, 24, 26, 31 
D’OCTUBRE I 2 DE 
NOVEMBRE
Curs Autodesk Revit 
MEP 2016
Es tracta d’una formació 
adreçada a professionals 
de l’enginyeria i de 
la construcció que 
desitgin introduir-se 
en la creació i gestió 
d’instal·lacions en un 
projecte BIM (Building 
Information Modeling). 
L’alumne serà capaç de 
generar i gestionar les 
instal·lacions dins d’un 
projecte en Revit.
Horari: de 16 a 20 h.
Lloc: Tecnoespai.

DEL 9 D’OCTUBRE 
AL 7 DE NOVEMBRE
Domòtica/Immòtica i TIC 
adaptades a l’edificació 
(en línia)
El curs ensenya els aspectes 
tècnics i pràctics de la 
domòtica/immòtica, 
centrant-se en la seva 
evolució, l’aportació entre 
els diferents col·lectius 
implicats, la situació 
del mercat nacional, 
els sistemes existents 
i les funcionalitats a 
implementar, entre altres.
Horari: 25 hores (estimació 
de la mitjana d’hores que 
ha de dedicar-hi l’alumne).
Lloc: en línia.

DEL 4 D’OCTUBRE 
AL 28 DE FEBRER
Curs bàsic de prevenció 
i seguretat en matèria 
d’incendis
Sobre el ventall de 
reglamentacions, normes, 
guies i instruccions 
tècniques, la interpretació 
i l’anàlisi de qüestions 
tècniques específiques que 
configuren la prevenció i la 
seguretat en cas d’incendi 
als edificis. Formar 
personal tècnic amb una 
base sòlida.
Horari: dimecres de 16 a 
20 h.
Lloc: CAATEEB (Bon 
Pastor, 5, Barcelona).

AGENDA www.enginyersbcn.cat/agenda

BENEFICIS DEL COL.LEGIAT
EXOTICCA

Viatge i estalvi
Ja ha passat la temporada 
alta de vacances i és una 
bona oportunitat per viatjar a 
menys preu i evitant les grans 
acumulacions de gent. Ara 
teniu fins i tot una raó més. 
Gràcies a la col·laboració amb 
el Col·legi, l’agència de viatges 
en línia Exoticca ofereix per a 
col·legiats i familiars directes un 
bonus descompte de 150 € per 
a imports superiors a 3.000 € i 
un de 75 € si l’import és menor. 
Tot subjecte a disponibilitat 
i no acumulable amb altres 
promocions. Entreu a www.
exoticca.com/ per gaudir 
d’aquest avantatge. Si voleu més 
informació envieu un correu a 
clientes@exoticca.com o truqueu 
al 937074033.

IMF BUSINESS SCHOOL

Descompte en formació
ENGINYERS BCN ha signat un acord amb el 
centre formatiu IMF Business School, en cursos 
de postgrau, d’especialització i Executive per 
alts directius tant en línia com presencial 
i semiprencial. Fruit d’això, els col·legiats 
gaudeixen dels següents descomptes exclusius: 
•  Màsters oficials: 10% del preu de venda al 

públic a favor seu. Excepte en el màster oficial 
en Prevenció de Riscos Laborals, que serà del 
5%.

•  Màsters professionals i experts universitaris: 
15% del preu de venda al públic (PVP) a favor 
seu.

•  Cursos de monogràfics en línia: 15% del preu 
de venda al públic (PVP).

•  Cursos a mida: 10% del preu de venda al 
públic (PVP).

Si voleu gaudir d’aquestes condicions haureu 
de tramitar la matrícula facilitant el codi 
promocional que trobareu a www.enginyersbcn.
cat/descomptes.
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Estar al dia de les normati-
ves que afecten la professió 
és, moltes vegades, compli-
cat. Per tal de facilitar-ho, 
la Comissió de Plans d’Au-
toprotecció i Protecció 
Civil es reuneix el primer 
dijous de cada mes. Així, 
tracten temes d’actualitat i 
normatives que afecten la 
tasca dels professionals del 
sector. A més, es posa en co-
neixement dels assistents 
informació sobre cursos, 
conferències i seminaris 
que els puguin interessar. 

UNA TASCA  
MULTIDISCIPLINÀRIA
A més, contribueixen a la 
Taula d’Interpretació del 
Decret d’Autoprotecció i 
també amb comunicació 
contínua amb les adminis-
tracions per agilitzar les 
diferents propostes, tant de 

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

És una comissió multi-
disciplinària, és a dir, ober-
ta a tots els professionals, 
especialment als tècnics 
acreditats per a l’elaboració 
de plans d’autoprotecció 
(tant col·legiats com no) 
que reuneix actualment 76 
membres.

En conclusió, constitu-
eix el suport necessari per 
mantenir actualitzats els 
professionals de l’autopro-
tecció i la protecció civil. l

www.enginyersb cn.cat/
comissions/plans-auto-
proteccio-proteccio-civil 

COMISSIÓ DE PLANS D’AUTOPROTECCIÓ I PROTECCIÓ CIVIL

La informació que necessiteu

Estiu a Croàcia
Des de la cosmopolita capital del 
país, Zagreb, fins a una de les joies 
del Mediterrani, Dubrovnik, plató 
de la famosa sèrie de televisió 
Joc de Trons, Croàcia té molt 
per oferir, i per aquesta raó la 
Comissió d’Enginyers Jubilats ha 
organitzat el seu tradicional viatge 
d’estiu a aquest país. Va ser del 6 
al 15 de juny i van assistir-hi una 
vintena de persones. Bon clima, 
història, gastronomia... una molt 
bona experiència que va servir per 
conèixer també indrets tan màgics 
com les ciutats d’Opatija i Split o 
l’illa d’Hvar. 

El Col·legi, per tant, continua 
servint com a font de relacions 
i activitats més enllà de la vida 
laboral. l

  D’esquerra a dreta, Miguel À. 
Gutiérrez, vicepresident, i  
Antoni Izquierdo, president.

  El grup davant l’arc dels Sergis, a la 
ciutat croata de Pula.
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Ser enginyer i treballar a 
l’Administració pública 
no és fàcil: fer complir la 
normativa, fer que funci-
onin les infraestructures 

municipals, vetllar per aconseguir i 
mantenir un entorn sostenible i verd; 
en defi nitiva, aconseguir un petit can-
vi social amb la seva feina. És el cas de 
Daniel Fresquet, Angel Simon i Jaume 
Alonso; tots tres enginyers tècnics i 
vinculats a l’Administració pública en 
l’àmbit municipal. 

“Quan vaig començar a estudiar, em 
va cridar l’atenció que totes les perso-
nes que havien fet coses importants i 
sortien als llibres de text eren estran-
gers”, ens explica el Jaume. Això el va 
fer dubtar de si havia escollit el camí 
correcte, ja que la seva decisió es va 
basar en un tema econòmic i de pro-
ximitat. Vuit anys després d’acabar la 
carrera i de treballar en una empresa 
dedicada a la depuració de l’aigua, es va 
llançar a la piscina i va aconseguir una 
plaça d’enginyer tècnic a l’Ajuntament 
de Sant Cugat. 

L’Angel es va deixar guiar per l’instint 
i pels bons consells del seu professor de 
COU, que de seguida va veure que les 
habilitats que tenia amb la química, 
les matemàtiques i la física no eren per-
què sí. Més tard, l’Angel es va encarregar 
de personalitzar la seva carrera. “Soc 
un enginyer atípic”, afi rma. I és que tot 
i que va cursar Enginyeria Tècnica Me-
cànica, es va especialitzar en temes de 
medi ambient. Va treballar a diverses 
empreses, com Seat o Telefónica, i des-
prés va entrar a l’Ajuntament de Saba-
dell i més tard a l’Ajuntament del Prat.

Text: Anna Carrió

TRES ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS 
A L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

DANIEL FRESQUET
Col·legiat 6.396

ANGEL SIMON
Col·legiat 8.326

JAUME ALONSO
Col·legiat 4.008

“A L’ADMINISTRACIÓ 
NO ET FARÀS RIC, PERÒ 
PODRÀS TREBALLAR 
PER A LA SOCIETAT”

El Daniel ho va tenir fàcil per deci-
dir: “sempre m’havia agradat la fei-
na de delineant”, explica, i abans de 
començar la carrera ja treballava en 
l’àmbit de l’enginyeria. “He estat a deu 
empreses diferents i 38 anys a l’Ajun-
tament de Barberà del Vallès”, comen-
ta orgullós.  

TREBALLAR PER A LA SOCIETAT
“Com a tècnic de l’Ajuntament, he fet de 
tot: gestió de la recollida d’escombrari-
es, de la neteja diària, i de l’enllumenat 
públic”, ens explica el Daniel, que du-
rant els anys que va ser a l’Ajuntament 
de Barberà del Vallès va participar en 
el projecte d’enllumenat públic de la 
carretera N-150. “Com a tècnic, ha-
vies de revisar molts expedients i su-
pervisar que complissin la normativa. 
És una formació contínua ja que has 
d’estar al dia de lleis i normatives de 
diferents àmbits”, explica el Daniel, 
ara ja jubilat. 

L’Angel ens explica que l’any 1990 
es va posar en marxa un programa per 
tal que totes les empreses properes al 

Llobregat instal·lessin depuradores 
i evitar així que aboquessin residus al 
riu. Una d’aquestes empreses, la Seda, 
una de les més antigues a Catalunya del 
sector quimicotèxtil, va ser una de les 
moltes que gràcies a l’acció de l’Ajun-
tament del Prat van invertir en sanejar 
les seves instal·lacions. “També vaig 
participar en un projecte per instal·lar 
un sistema energètic per a un barri amb 
energies alternatives”, recorda. 

I és que el paper d’un enginyer en 
un ajuntament és més important del 
què sembla. “L’enginyer és un perso-
natge necessari però estrany”, asse-
gura el Jaume, que després de bas-
tants anys dedicat a l’Administració 
pública, s’ho mira tot des de “l’altra 
banda” i exerceix com a consultor en 
una empresa.  l

Gràcies a les trobades de la Diputació i la Federació de Municipis, el Daniel, 
l’Angel i el Jaume, tècnics municipals als ajuntaments de Barberà del Vallès, el 
Prat de Llobregat i Sant Cugat, respectivament, es van conèixer. 
Comparteixen professió i vocació, i ara amb la jubilació, no han renunciat a 
continuar lligats a l’enginyeria. Vinculats a l’exercici lliure, desenvolupen la 
seva professió ara potser des d’una vessant més creativa, com l’Angel, que 
assegura que “quan em jubili, m’agradaria tornar a col·laborar amb Enginyers 
sense Fronteres; jubilar-se no vol dir deixar-ho tot”.

L’ENGINYERIA, EL FIL CONDUCTOR
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ENTREVISTA

Obriran un nou centre logístic a Ca-
talunya, a Martorelles, la propera 
tardor. Amb els altres tres centres 
logístics que tenien aquí, de quants 
llocs de treball estem parlant?
La xarxa logística d’Amazon a l’Estat 
espanyol inclou el centre logístic de 
San Fernando de Henares (Madrid), 
que va començar a operar el 2012, i 
un centre inaugurat el 2016 a Castell-
bisbal, dedicat a Amazon Pantry, el 
nou servei que permet als clients 
comprar milers de productes bàsics 
de cada dia en les mides que es ne-
cessiten i sense compra mínima. La 
companyia obrirà un centre logístic 
al Prat, així com un altre a Martore-
lles, tots dos aquesta tardor. A més, 
Amazon disposa de dos centres logís-
tics urbans a Madrid i Barcelona per 
promoure lliuraments ultraràpids 
als seus clients prime en aquestes 

Nascut a Groningen, 
Holanda, Fred Pattje és 
llicenciat en Econòmiques. 
S’instal·la a Barcelona fa 
30 anys per ser el primer 
treballador d’Apple i crear 
la seva filial a l’Estat 
espanyol. Arriba a ser-ne 
director de Fulfillment per 
a Europa, Orient Mitjà i 
Àfrica. Més endavant, crea 
una empresa dedicada a la 
venda de roba importada 
d’Àsia. El 2011 inicia la 
seva trajectòria a Amazon 
com a director del centre 
logístic més gran del grup a 
Europa, a Alemanya. Sis 
mesos després crea, a 
Madrid, el primer centre 
logístic de la marca a 
l’Estat espanyol, inaugurat 
el 2012. 

   PERFIL ciutats a través del seu servei Prime 
Now. Amb això, en el cas concret de 
Catalunya, els nostres quatre centres 
logístics generaran més de 3.000 llocs 
de treball els propers tres anys.

També van anunciar recentment un Se-
ller Support Hub al barri 22@ de Bar-
celona, destinat a prestar assistència a 
les pimes que venen a través dels webs 
d’Amazon. Això obre noves oportuni-
tats per a les pimes més properes al 
centre, o sigui, les catalanes?
L’obertura del Seller Support Hub de 
Barcelona suposa la creació d’un cen-
tre multilingüe que donarà suport a les 
petites empreses franceses, italianes i 
espanyoles que venen productes a tra-
vés d’Amazon Marketplace, tant en els 
seus països d’origen com a clients de 
tot Europa i la resta del món. El servei 
que es prestarà des del centre serà 

Text Jordi Garriga  l Fotografia Amazon

Amazon, el gegant del comerç electrònic, s’ha fixat en Catalunya com la seva principal 
porta d’entrada a l’Europa meridional. Ens ho ratifica Fred Pattje, responsable 

d’operacions per a Espanya i Itàlia, i ho demostra la imminent obertura d’un nou centre 
logístic a Martorelles, a més del centre de suport a pimes ubicat a Barcelona que va 

anunciar el passat mes de març. Amazon ha realitzat cinc importants inversions que 
consoliden Catalunya com a base de bona part dels seus centres logístics per al sud 

d’Europa. Pattje pronostica la creació “de més de 3.000 llocs de treball en els pròxims 
tres anys a Catalunya”.

“El 21% de les pimes 
espanyoles que venen a 
Amazon són catalanes”

FRED PATTJE
DIRECTOR REGIONAL D’OPERACIONS A ESPANYA I ITÀLIA D’AMAZON
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“Amb Amazon, un 
petit negoci de 
l’Hospitalet pot 
vendre productes a 
un client alemany 
sense haver d’invertir 
a crear una pàgina 
web, ni una xarxa 
logística, ni formar 
un equip d’atenció al 
client internacional”
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Totalment. Amazon Marketplace els  
permet arribar a milions de nous 
clients, no haver d’invertir a crear 
un web propi i atraure moviment a 
aquesta web, no haver de crear i man-
tenir una passarel·la de pagament se-
gur..., i beneficiar-se de la confiança 
que genera la “marca Amazon” entre 
els consumidors. Aquestes pimes o 
petits comerços fins i tot poden utilit-
zar els serveis de logística d’Amazon.

I què cal fer per aprofitar els seus ser-
veis logístics?
Només han d’enviar els productes 
a un dels nostres centres logístics i 
Amazon s’encarrega d’emmagatze-
mar-los, preparar la comanda, envi-
ar-los i fins i tot gestionar les devo-
lucions i l’atenció al client en nom 
d’aquesta empresa. És a dir, gràcies 
a Amazon un petit negoci de l’Hos-
pitalet pot vendre els productes a un 
client alemany sense haver d’invertir 
a crear una pàgina web, ni una xarxa 
logística, ni formar un equip d’atenció 
al client internacional. Amazon s’en-
carrega de tot, i d’aquesta manera els 
ajuda a llançar el seu negoci en línia.

el mateix per a les pimes d’aquests 
països. El que sí que suposarà és la cre-
ació de 500 nous llocs de treball en els 
propers tres anys.

Tenint en compte el gran teixit de pi-
mes existent a Catalunya, què han de 
fer aquestes empreses si volen benefi-
ciar-se dels avantatges que pot supo-
sar tenir-los a prop?
Catalunya té un teixit de pimes dinà-
mic i innovador. De fet, el 21% de les 
pimes espanyoles que venen a Ama-
xon són catalanes. Les pimes que vul-
guin vendre productes en línia tant a 
clients de tot l’Estat espanyol com 
a d’altres països europeus l’únic que 
han de fer és penjar el seu catàleg en 
línia al nostre web a través d’Amazon 
Marketplace. És un procés senzill que 
qualsevol pime pot fer, i començar a 
vendre, tant localment com internaci-
onalment.

Amazon és una bona oportunitat per 
a la internacionalització de les pimes 
que potser no poden fer grans inver-
sions o desenvolupaments a escala 
internacional?

ENTREVISTA

La tecnologia Amazon Robotics permet que els drives (ro-
bots mòbils) aixequin pods (prestatgeries) de fins a 1.000 
kg per tal d’apropar-les als treballadors que fan les coman-
des. Es redueix el temps de preparació de les comandes i 
s’aconsegueix augmentar un 50% la capacitat d’emmagat-
zematge per metre quadrat  en el centre logístic.

Sí. Hi ha quatre motius 
principals pels quals Amazon ha 
decidit invertir a Catalunya: 1) 
La seva localització com a porta 
estratègica d’entrada a Europa. 
2) El talent altament qualificat 
que Amazon troba a Catalunya. 
En aquest sentit, Amazon ha 
estat top recruiter d’IESE el 2015 
i el 2016, i ha contractat bona 
part dels seus professionals a 
ESADE i a la Universitat 
Politècnica de Catalunya, entre 
altres institucions educatives. 3) 
El creixent nombre de clients. 
Catalunya és la quarta 
comunitat autònoma en 
compres per càpita d’Amazon.es. 
4) El potencial del teixit 
empresarial, de pimes i 
emprenedors a Catalunya que 
podran utilitzar els seus centres 
logístics per a les exportacions.  

LA PREGUNTA  
DEL DEGÀ

Catalunya és la gran 
aposta d’Amazon per al 
sud d’Europa?
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Dels sis centres logístics que tindran a 
l’Estat espanyol, quatre estaran ubi-
cats a Catalunya. Per què?
El fet que Barcelona estigui a prop 
d’emplaçaments clau en el sud d’Eu-
ropa, així com l’accés a un excel·lent 
capital humà, són els motius fona-
mentals pels quals Amazon ha escollit 
Catalunya per instal·lar part dels seus 
centres logístics a l’Estat espanyol.

Actualment s’està debatent molt so-
bre com afectarà al mercat laboral la 
robotització a la indústria, per la por 
de perdre llocs de treball. Però, 
en canvi, vostès han expli-
cat que amb la implantació 
de la robotització dels seus 
magatzems a Catalunya es 
crearan uns 600 llocs de 
treball...
Gràcies a aquesta inno-
vadora tecnologia, els 
robots es mouen per sota 
de la torre de prestatge-
ries on s’emmagatzemen 
els productes i les aixe-
quen i desplacen per tot 
el centre logístic. Els ro-
bots permeten accelerar 
el temps de preparació de 
les comandes i reduir les 
distàncies que han de recór-
rer els treballadors d’Amazon ja 
que els apropen físicament les estan-
teries, cosa que redueix el temps que es 
triga a emmagatzemar els articles que 
es posen a la venda o a localitzar-los 
per incorporar-los a la comanda d’un 
client. Així mateix, també s’estalvia es-
pai, fet que permet emmagatzemar un 
50% més d’articles per metre quadrat.

I s’eliminen llocs de treball?
Aquest sistema robotitzat ens per-
met atendre moltes més comandes 
en menys temps i necessitem dispo-
sar de més treballadors per atendre 
aquest augment de la demanda. A més 
dels 500 nous llocs de treball que es 
crearien en les noves instal·lacions 
del Prat, aquest tipus de tecnologia 
requerirà la contractació addicional 
de més de 100 professionals qualifi -
cats en l’àmbit de la tecnologia de la 
informació i l’enginyeria per donar 
suport al sistema Amazon Robotics.

Quines són les característiques de la 
tecnologia Amazon Robotics?
Disposa de drives (la part mòbil) i de 
pods (les prestatgeries que emma-
gatzemen els productes, i que gràcies 
als robots poden ser traslladades). El 
sistema sap on estan les pods i els pro-
ductes que contenen, i és capaç de dur 
els drives a aixecar les prestatgeries 

de fi ns a 1.000 kg per dur-les al treba-
llador a la seva estació. Aquests robots 
es mouen gràcies a uns codis QR que 
es troben al terra.

Els preocupa la situació política a Ca-
talunya? Podria afectar la seva estra-
tègia empresarial?    
El nostre objectiu és ser la compa-
nyia més centrada en el client del 
món, i per això fem les nostres inver-
sions pensant en com podem oferir 
la millor experiència de compra als 
nostres clients. Prenem les nostres 
decisions d’acord amb criteris em-
presarials, no polítics. l

“Hem escollit 
Catalunya 
per instal·lar 
nous centres 
logístics perquè 
Barcelona és un 
emplaçament clau 
al sud d’Europa 
i per l’excel·lent 
capital humà que 
hi trobem”

Martorelles:
•  Situat al Parc 

Empresarial de Can 
Roca.

•  Superfície: més de 
30.000 m2.

El Prat de Llobregat:
•  Situat al Parc 

Empresarial Mas Blau.
•  Superfície: 63.000 m2. 
•  Disposarà de més  

de 200.000 m2 de 
capacitat operativa.

•  Estarà equipat amb 
la tecnologia Amazon 
Robotics.

•  Les obres es van iniciar 
el juliol del 2016 i 
acabaran la tardor del 
2017. Barcelona (Eixample)

PRIME NOW:
• Centre logístic urbà.

•  Preparació i sortida 
de comandes amb 
lliuraments ultraràpids 
(1-2 hores).

•  Per a clients Amazon 
Prime de Barcelona i 
26 localitats del seu 
entorn.

Barcelona (22@)
SELLER SUPPORT 
HUB:
•  Centre multilingüe.

•  Suport a petites 
empreses franceses, 
italianes i espanyoles 
que venen els seus 
productes a través 
d’Amazon Marketplace.

CENTRES LOGÍSTICS 
AMAZON A CATALUNYA

Castellbisbal: 
AMAZON PANTRY
• Superfície: 28.000 m2 .
•  Primer centre logístic 

a l’Estat espanyol que 
disposa de la tecnologia 
Amazon Robotics.

•  Dona servei als clients 
d’Amazon Pantry del 
sud d’Europa.
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 F
a un quart de segle, la capital 
d’aquest país i tot un seguit 
d’altres ciutats catalanes —que 
això ja es recorda menys— van 
acollir la cita esportiva més 

rellevant i la que reivindica amb 
més força no només l’esport, sinó, 
també, l’esportivitat. Els qui van (o 
vam) viure Barcelona ‘92  ja fa temps 
que expliquen aquells jocs olímpics 
—els millors de la història, va dir en 
Samaranch— com a batalleta que sona 
llunyana i exòtica als mil·lennistes que 
els escolten embadalits. “Jo hi vaig ser”, 
els diuen, estarrufats, abans de comen-
çar a desgranar anècdotes. Encara que 
no ho sembli, encara que no se sàpiga, 
el cap i casal i el Principat sencer van 
vibrar amb els Jocs i tothom gaudeix 
quan fa o veu esport gràcies a la feina 
dels enginyers que n’han fet possible la 
sofisticació tècnica i tecnològica.

nous productes d’acord amb les no-
ves tendències”, si bé l’empresa també 
col·labora amb “prestigiosos estudis 
de disseny”. Salter manté l’execució 
pròpia de totes les fases del procés de 
fabricació dels aparells de musculació, 
però l’ha externalitzat en part per a la 
resta de línies; en tots dos casos, sota un 
control estricte. (Per a més informació, 
consulteu les pàgines 42 i 43 del núme-
ro de maig.)

ESFORÇAR-SE PER ALS QUI 
FAN FORÇA
D’arrel familiar, Salter és el primer fa-
bricant europeu d’equipament de fitnes 
professional; l’avalen més de 50 anys al 
mercat de màquines de gimnàs i apa-
rells de musculació professional. “La 
nostra cartera de productes abasta una 
àmplia gamma de maquinària fitnes 
i de rehabilitació per a l’entrenament 
personal i domèstic capaç de cobrir 
les necessitats de tota mena de perfils 
d’usuaris”, promet la marca, present als 
principals mercats del món, i amb una 
pota a Esplugues de Llobregat i una al-
tra a Montferri (Alt Camp), on disposa 
d’unes instal·lacions de més de 15.000 
metres. D’una plantilla de 45 treballa-
dors, dos són enginyers tècnics indus-
trials; integren, amb quatre més, una 
unitat de recerca, desenvolupament i 
innovació que “estudia i desenvolupa 

Text Marc Serrano i Òssul

En forma gràcies  
als enginyers

El món digital 
s’integra a les 
màquines de fitnes 
per extreure dades i 
adaptar-les millor a 
l’anatomia humana

Esforç, sacrifici, disciplina, autosuperació, companyonia... Els valors de l’esport —del d’elit i del 
de base—, els ideals que els esportistes haurien de tenir sempre presents, imperen, també, en 

el terreny de joc més ampli de tots: la societat. La tasca discreta dels enginyers tècnics 
industrials, enginyers tècnics en Disseny Industrial o graduats en Enginyeria és fonamental 
perquè es pugui practicar esport amb els aparells més sofisticats des dels gimnasos de barri 

fins als camps de futbol de primera divisió. THEKNOS s’apropa en aquesta edició a l’enginyeria 
aplicada a les andròmines de l’esport del segle XXI quan s’acaben de complir, rodons, 25 anys 

dels Jocs Olímpics de Barcelona ‘92.

Co
m

er
ci

al
 S

al
te

r

22-27 tk216 en portada.indd   22 06/09/17   00:25



Màquina de força de la línia 
ESSENCE, fabricada per 
Salter. Incorpora innovacions 
úniques al mercat i 
components d’alta qualitat.
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La responsable, amb els seus tres 
germans, de la direcció de la firma, 
Marta Peydro resumeix què fan i per a 
qui ho fan: “Som fabricants de materi-
al càrdio i de tonificació muscular, així 
com de complements per a fitnes. Entre 
els nostres clients, es troben gimnasos i 
instal·lacions esportives, hotels, uni-
versitats, escoles, botigues d’esport, 
centres d’alt rendiment, particulars i 
empreses”. El rol de la professió en-
ginyera hi és clau: “Com a fabricants”, 
confirma, “el paper de l’enginyeria és 
molt important. Avui en dia, el nivell 
de sofisticació de les màquines és molt 
elevat tenint en compte que integren 
molta tecnologia i una mecànica molt 
pensada”. Quines funcions concretes 
exerceixen a Salter els seus dos engi-
nyers tècnics industrials? “El disseny i 
desenvolupament dels productes.” 

GINYS ESPORTIUS EN EVOLUCIÓ 
PERMANENT
Aquesta responsabilitat  —el disseny 
i el desenvolupament dels produc-
tes— els permet, sosté, créixer com a 
professionals: “Des del meu punt de 
vista”, afirma Peydro a theknos, “una 
empresa fabricant de material de fitnes 
com la nostra els ofereix moltes pos-
sibilitats”. I en necessita el talent per 
mantenir el catàleg al dia: “Ambdues 
persones formen part del departa-
ment de Disseny i Desenvolupament 
de Nous Productes. Tenint en compte 
que som fabricants, el valor de la seva 
tasca és altíssim. No només s’hi disse-
nyen i s’hi desenvolupen la mecànica 

o l’enginyeria que calguin, sinó que els 
productes ja existents”, precisa, “re-
quereixen modificacions constants per 
tal d’adaptar-se a les tendències que el 
mercat ens demana”.

Cap on va la fabricació d’equipa-
ment esportiu? Quines tendències, 
quins aparells, quines tècniques nous 
hi ha? Marta Peydro afirma que “la 
tendència avui en dia és la integració 
del món digital a les màquines de fit-
nes amb diverses finalitats. Però la més 
important és 
l’extracció de 
dades durant 
l’entrenament 
per motivar, 
per millorar el 
rendiment, per 
competir amb 
altres, per seguir l’entre-
nament, etc. Com a ten-
dència, també, millorar 
l’adaptabilitat de les 
màquines a la biomecà-
nica i anatomia”. Cada 
cop més interactives, doncs, 
i cada vegada més ajustades 
a la forma i al funcionament 
del nostre cos.

DEL CÀMPING AL GIMNÀS I 
A L’HOSPITAL
Ja trobem enginyeria 
industrial —ideació i 
construcció de ginys 
que ajuden la 
gent a viure 
millor— en 

els orígens de l’empresa, set dècades 
enrere: “Els inicis de Salter”, recorda 
Peydro, “es remunten al 1946, amb 
la fabricació de complements per al 
càmping i material relacionat amb la 
pràctica de l’esport: manxes per inflar 
pilotes, pesos lliures, tensors...”. Però 
no és fins al 1979, amb la creació de la 
societat Comercial Salter, quan 
l’empresa es dedica única-
ment i exclusiva a la fabri-
cació i la distribució de 
material de fitnes. 
“En l’actualitat”, 
assegura, “el fet de 

Comercial Salter
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Marcador esportiu per a un 
pavelló, fabricat per la 
microempresa STB Electronics, 
de la qual és director tècnic 
Albert Mans, enginyer tècnic 
industrial.
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ser fabricants i coneixedors absoluts 
dels nostres productes ens permet ser 
molt flexibles i adaptar-nos a la de-
manda del client”. 

Aquest client no prové, només, del 
món de l’esport: “Entre els nostres 
clients hi trobem un gran nombre 
d’especialistes sanitaris, per als quals 
dissenyem i desenvolupem màquines 
adaptades a cada una de les especia-
litats mèdiques (rehabilitació, podo-
logia, etc)”. A cal ferrer, en aquest cas, 
el ganivet no és pas de fusta: Marta 
Peydro és usuària de les màquines que 
fabrica: “Sí, practico 
esport. Soc molt afi-
cionada al fitnes des 
de fa anys, entre al-
tres esports”.

ENGINYER DE 
L’ESPORT 
I ESPORTISTA
Hem volgut, també, 
parlar amb un dels 
dos enginyers tècnics 
industrials de Sal-
ter. Jordi Ribó i Caraltó n’és, precisa-
ment, el responsable del departament 
de Recerca i Desenvolupament, i, per 
cert, practica dos esports de motor: el 
trial i l’enduro: “Sempre m’ha interes-
sat l’esport i la seva tècnica. Quan vaig 
veure l’anunci de feina on demanaven 
personal, no m’ho vaig pensar dues 
vegades...”. Es tracta, diu Ribó, d’un 
sector llaminer per a un enginyer: “El 
món del fitnes té un ventall molt variat. 
Desenvolupar màquines per al treball 
muscular així com per a l’esforç cardi-
ovascular requereix realitzar articles de 
característiques diverses amb estudis 
específics per a cada exercici”. Un rep-
te engrescador, opina, per a un recent 
graduat: “Sí, esclar. La investigació 
de nous aparells per l’evolució cons-
tant de l’esport és una cursa continua 
a la recerca de nous dissenys, acabats i 
materials per assolir un article més per-
fecte”. El seu consell per a un enginyer 
que es vulgui ficar al món de l’esport no 
pot ser més vitalista: “Que gaudeixi de 
la seva tasca en cada moment”.

QUAN L’ENGINYERIA MARCA 
EL TEMPS
El veterà enginyer tècnic industrial 
Albert Mans és copropietari i director 
tècnic de la microempresa de marca-

dors esportius STB Electronics, que 
fa servir l’eslògan “Més de 20 anys 
marcant el temps de l’esport”, que 

“Les màquines 
actuals són molt 
sofisticades. 
Integren molta 
tecnologia i una 
mecànica molt 
pesada”

Si hi ha un col·lectiu ben posicionat envers el futur és 
el dels enginyers. La seva contribució és omnipresent 
en el món que ens envolta. Aviat, les màquines ens 
alliberaran, ara sí, de qualsevol treball que ens sigui 
feixuc. Però, això ens portarà la felicitat? La virtualitat 
podrà substituir la realitat?

El fet és que no estem dissenyats per no fer res. 
Per ser feliços hem de combatre el sedentarisme, 
l’obesitat i l’avorriment. Per això, l’esport cada vegada 
té més presència en la societat moderna. Es practica a 
totes les edats i incorpora tots els vessants: formació 
dels infants, competició entre els joves i no tan joves, 
lleure i espectacle per a tothom. 

Així doncs, l’esport ja constitueix per si mateix un 
sector econòmic amb una dinàmica de creixement 
que ha generat el seu clúster empresarial: INDESCAT. 
Evidentment, la presència dels enginyers és la clau 
de l’èxit per a la investigació, el desenvolupament i la 
innovació en aquest camp. La bicicleta aquàtica, el led 
àmbar o els teixits intel·ligents són patents catalanes. I 
això només és el començament...

Secretari general de l’Esport 
Generalitat de Catalunya

Gerard M. 
Figueras i Albà

EN SEGONS

L’ESPORT, UN AMPLI MERCAT 
PER A L’ENGINYERIA 

del tancament i cessament de l’acti-
vitat a l’empresa Baybor, SA, un grup 
d’extreballadors van decidir unir-se i 
col·laborar per a la realització de nous 
projectes en el sector dels marcadors 
electrònics per a l’esport. Es va crear 
l’empresa STB Electronics per a la fabri-
cació de nous marcadors i oferir, també, 
els serveis de manteniment, reparació i 
actualització dels marcadors fabricats 
per l’empresa Baybor”. A aquella, hi va 
accedir per substituir l’enginyer, que 
marxava. El seu producte arriba a tota 
la Península, al Marroc i, via Portugal, 
a Angola i tot, mitjançant distribuïdors, 
“que fan la gestió diària i comercial”.

RES NO POT FALLAR... COMPTEN 
ELS SEGONS
Albert Mans és modest quan se li pre-
gunta per la importància del que 

factura 215.000 euros anuals, i que té, 
només, quatre socis treballadors: ell 
mateix; una responsable d’administra-
ció, Ana García, i dos operaris “de nivell 
bastant elevat”: “Molta part dels pro-
blemes tècnics els saben resoldre ells”. 
Mans, però, es defineix com “l’enginyer 
de tot”. I precisa: “Tot el que siguin 
qüestions tècniques passa per mi”.

Apassionat de la muntanya —con-
fessa que no l’atrau gaire “anar a veure 
partits perquè sí”—, Mans “pretendria”  
jubilar-se després de mitja vida al sec-
tor: “Els meus companys no em dei-
xen”, al·lega. Sempre ha treballat en 
empreses de marcadors. S’ha passat 
30 anys ben bons entre l’actual STB, 
de creació recent, i l’empresa de la qual 
prové. La companyia de l’Hospitalet de 
Llobregat explica així aquest peculiar 
relleu societari: “L’any 2012, després 
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“Com més formació 
tinguem els gestors, més 
eficients i productius 
podem ser”
Ens apropem al dia a dia d’un enginyer que també treballa 
dins el món de l’esport, però des d’una altra vessant: 
la gestió d’instal·lacions dels clubs esportius. Francesc 
Francolí és enginyer tècnic indu strial (especialitat en 
química) per la UPC, on es va titular el 2001, i, des de 
fa deu anys, director d’Instal·lacions del Club Natació 
Terrassa (CNT).

Quin és el paper de l’enginyeria tècnica industrial dins 
el món de l’esport? En quins àmbits és present?
Crec que el món de l’esport ha estat poc 
professionalitzat en aspectes de gestió, i l’arribada 
d’enginyers i d’altres col·lectius preparats està fent 
que les empreses i els clubs esportius es vagin situant 
a la recerca d’objectius estratègics alineats com a 
organització, i això els ajuda a ser molt més efi cients, 
ja que, quan vaig entrar al treballar al club l’any 2007, 
hi vaig detectar nombroses mancances en l’aspecte 
documental (legalitzacions, planifi cació, etc.). Tot el 
que és optimitzar instal·lacions i consums, planifi car, 
dirigir, etc., des de la vessant més tècnica és vital, atès 
que els centres esportius sembla que siguin empreses 
de fàcil gestió, però tenen una complexitat enorme 
en temes de piscines i els seus tractaments físics i 
químics, deshumidifi cadors, calderes, climatitzadors, 
refredadores, emmagatzematge de productes químics, 
etc., i necessiten gent amb formació per dur a terme 
aquesta gestió.

Quines tasques i responsabilitats concretes té dins el 
Club? Per què és important que les exerceixi un enginyer 
tècnic industrial?
La meva tasca és, amb els mínims recursos possibles, fer 
que es puguin dur a terme —i amb seguretat— totes les 
activitats del complex, a grans trets. Entenc que, com més 
formació tinguem els gestors, més efi cients i productius 
podem ser.

Com es va decantar pel sector dels clubs esportius? Ho 
va triar o s’hi va trobar? 
Jo visc en un poble al costat de Manresa i vaig treballar sis 
anys en una empresa privada del sector químic a Ripollet. 
Hi estava molt a gust, però va tancar i va traslladar-se a 
Parets del Vallès en ser absorbida per una multinacional, 
i, per temes de desplaçament, vaig plantejar-me canviar 
de feina. Em va sortir això del Club, i, com que havia 
nedat de jove, el fet d’analitzar que era una feina molt 
semblant (en temes de gestió) al que estava fent fi ns 

llavors i que el sector era completament diferent em va 
atreure, i ho vaig acceptar. A l’inici, en veure el desgavell, 
em vaig agafar com un repte personal tirar endavant el 
departament d’Instal·lacions i aconseguir tenir-ho tot en 
regla i tan optimitzat com fos possible.

Quines possibilitats ofereix el sector a un enginyer 
tècnic industrial?
Crec que moltes. Almenys aquí, al Club, hem reduït molt els 
consums energètics amb un gran estalvi, hem millorat molt 
els tractaments químics de les piscines, hem reorientat 
la fi losofi a de funcionament de les climatitzacions i 
deshumidifi cadors per ser més efi cients, etc.

Ho recomanaria a un recent graduat? Què li 
aconsellaria per entrar al sector?
És un món complex, almenys, les instal·lacions que són 
gestionades en terrenys municipals i on hi ha juntes 
directives no professionals que dirigeixen el vaixell, sense 
treure’n benefi ci econòmic, i els diners no són seus. I tot 
això és complicat de gestionar, i, a més, si vens de la 
privada, el canvi és important. No sé si m’he explicat bé: 
és un repte important per a qualsevol persona que vulgui 
aprendre a marxes forçades.

La satisfacció de facilitar una activitat agradable, 
vinculada a la salut (l’esport). Com se sent pel fet de 
treballar en un club amb la massa social, el prestigi i la 
història del CNT?
Implicat i persona de club! Però amb una gran 
responsabilitat, ja que hi entren moltes persones i els 
temes de seguretat són molt grans i complexos quan 
parlem de persones.

Practica l’esport? Al Club? 
Fa quatre anys vaig deixar de fumar i he agafat l’hàbit, els 
migdies, d’anar a nedar una mica com feia de més jove, i 
així desconnecto una mica de tot. Si puc, és clar...

Francesc Francolí, ETI, director d’Instal·lacions del Club Natació Terrassa
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fa: “Quant a les instal·lacions, és 
important en el sentit que informa 
el públic, però, de cara als corredors 
o esportistes, la importància no és 
transcendent perquè, de fet, ells no 
depenen d’això nostre”. És conscient 
—això, sí— de la transcendència de la 
seva feina per als aficionats: “No dei-
xa de ser una petita responsabilitat, 
també, saber que, darrere, molta gent 
s’ho mira”. Res no pot fallar.

Quins marcadors fabrica, exacta-
ment, STB, i de quines menes? “Bàsi-
cament”, respon Mans, “fem els mar-
cadors de pavellons esportius d’una 
mida mitjana-petita. Perquè el gran 
marcador, que és videomarcador, 
això no ho fem. Són marcadors espor-
tius d’informació dels resultats. Les 
gammes depenen tant de l’economia 
i de la categoria de l’esport com del 
mateix esport en si”. Els enginyers, 
doncs, al servei del públic d’esdeveni-
ments esportius, més que no pas dels 
esportistes: “El paper dels enginyers, 
en aquest cas”, explica, “depèn molt 
de quina aplicació estiguin treballant 
i del tipus d’esport, sobretot. Els nos-
tres sistemes no afecten la pràctica 
esportiva de cadascun dels corredors 
o nedadors: afecten el partit en si”. 
Garanteixen la informació dels as-
sistents, que no és poc: “Nosaltres 
no cronometrem un corredor, o, per 
exemple, no s’estudia l’analítica dels 
moviments dels peus d’un corredor 
des d’un punt de vista científic perquè 
no hi tenim res a veure, amb el corre-
dor pròpiament dit o amb el jugador 
pròpiament dit”.

ESPECIALITZAR-SE,  
GAIREBÉ IMPRESCINDIBLE
En qualsevol cas, és quasi obligatori, 
assegura l’enginyer, que el professio-
nal conegui el camp en què juga: “Va 
bé, que l’enginyer s’especialitzi en 
esport, per exemple, perquè dissenya 
l’edifici molt més adequat, d’acord 
amb les necessitats. Ens hem trobat 
amb molts pavellons que estan mal 
dissenyats, i és perquè l’arquitecte 
o enginyer, probablement, coneixia 
el seu ofici, però les especificitats de 
l’esport potser no les coneixia prou 
bé”. Ell mateix sí que les coneix: “En 
el cas dels marcadors, el que hem de 
conèixer són els reglaments de les 
diferents federacions de cara a apli-
car-ho al que sol·liciten”. Recomana 
als nous titulats que es dediquin a 

l’esport; si pot ser, subratlla, innovant, 
més que no pas  a les instal·lacions es-
portives: “Em sembla que pot ser més 
bon camp el fet d’especialitzar-se en 
la recerca del rendiment esportiu” .

El contacte amb altres empreses 
que apliquin l’enginyeria a l’esport 
és puntual, però hi és: “El que fa-
briquem nosaltres”, aclareix, “dura 
molts anys; si no, ja no ens els com-
prarien. Llavors, s’instal·la un mar-
cador, i, a vegades, potser, fins al 
cap de 20 o 25 anys, no es canvia. 
Aleshores, una empresa petita pot 

anar subministrant, normalment, 
en suficient quantitat. Ara, sí que, en 
algunes ocasions que hem anat a fer 
instal·lacions a llocs, hem observat 
gent dins d’altres branques que es 
dediquen, en el cas del bàsquet per 
exemple, a analitzar les trepitjades 
dels jugadors, però això suposo que 
va més lligat al bioesport o medicina 
de l’esport”.

ELS MARCADORS,  
AL·LÈRGICS A INTERNET
La gran paradoxa que Albert Mans re-
vela: els marcadors són relativament 
immunes a la innovació o, si més no, 
poc amics de la connectivitat. “Les 
instal·lacions acostumen a tenir con-

nexions de Wi-Fi, Internet pel mig, 
però és clar: en els marcadors, en 
aquest sentit, directament, no es po-
den fer servir aquest tipus de tecno-
logies; més que res, per una qüestió 
de seguretat”. Com? “Per exemple: 
falla una connexió Wi-Fi i, al cap d’un 
parell de segons, es recupera; això el 
marcador no ho pot permetre: ha de 
ser una connexió permanent per-
què en el darrer minut dels partits, 
habitualment, han d’aparèixer les 
dècimes de segon”. Així, doncs, fun-
cionen a l’antiga: amb cables. “I, nor-
malment, són connexions que van 
absolutament deslligades, totalment, 
de qualsevol tipus d’instal·lació prè-
via i de les tecnologies actuals de la 
informació. Els marcadors no fan 
servir Internet, Bluetooth, USB...”. 
El tractament estadístic d’aquestes 
dades sí que s’informatitza i sí que es 
transmet per Internet, però la seva 
generació, no. D’avanços, d’altra ban-
da, sí que n’hi ha: “Hi ha millores, evi-
dentment; hi ha sistemes millors”.

L’Albert reconeix que només mar-
xarà de la feina quan el seu lloc esti-
gui en bones mans: “Em sabria greu 
fer-los anar malament per una pressa 
excessiva de marxar”. Que difícil que 
és, de vegades, trobar una peça de  
recanvi. l

Comercial Salter

La investigació de 
nous aparells per a 
l’evolució constant 
de l’esport és un 
repte engrescador 
per a un enginyer 
acabat de graduar

Detall de la secció de 
matriceria a l’empresa 
Comercial Salter. A la imatge 
inferior, detall d’un robot de 
soldadura.
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PERFILS PROFESSIONALS DE L’ENGINYERIA

Els enginyers de l’Administració Públi-
ca se situen a l’àmbit local, l’autonòmic 
o l’estatal, aquest últim avui residual a 
Catalunya. De fet, el nombre més gran 
d’enginyers es troba als ajuntaments: 
el 86,5% de la població disposa d’un 
enginyer tècnic industrial al seu mu-
nicipi i, segons la Direcció General de 
Funció Pública, hi havia gairebé 500 
enginyers tècnics industrials el desem-
bre del 2015 dins l’àmbit autonòmic. 
En els ajuntaments, les activitats dels 
enginyers, d’una banda, estan dirigides 
a serveis (ocupar-se del funcionament 

  

L’enginyeria industrial  
a l’Administració pública 

dels equipaments i de les infraestruc-
tures municipals) i, de l’altra, estan 
vinculades a les llicències que vetllen 
per la seguretat de la ciutadania. “Les 
tasques de serveis són les pròpies d’un  
facility manager: manteniment dels 
edificis corporatius, la casa consisto-
rial, escoles, llars d’avis i aconseguir 
que tot això funcioni —explica Alberto 
Martínez Ramos, president de la Co-
missió de Funció Pública del Col·legi—. 
Pel que fa a les llicències, els enginyers 
tècnics municipals vetllen perquè 
qualsevol activitat que es faci com-

pleixi la normativa mediambiental 
(control de les emissions de fums, dels 
abocaments, etc.) i de seguretat vigent. 
Dins l’àmbit municipal, hi ha també la 
figura del tècnic municipal que cobreix 
tot el ventall d’activitats en els ajunta-
ments petits” .

Els enginyers de la Generalitat es di-
videixen en dos grups: els cossos espe-
cials i els de gestió. Els cossos especials 
engloben aquells que es dediquen a 
l’ensenyament i els que són responsa-
bles de prevenció i seguretat en matè-
ria d’incendis (bombers). Els cossos 
de gestió estan vinculats sobretot a la 
seguretat industrial dins el que és el 
Departament d’Empresa i Coneixe-
ment, però també hi ha un col·lectiu 
important responsable del manteni-
ment dels edificis (revisió d’ascensors, 
calderes, aire condicionat, etc.). 

A causa de la crisi, les plantilles de 
l’Administració pública estaven con-
gelades. Només s’havien creat fa poc 
temps algunes borses de treball per fer 
interins —és a dir, que no tenien una 
plaça fixa— però, ara, després de quasi 
deu anys, la Generalitat ha convocat 50 
places per a enginyers tècnics industri-
als graduats. Per facilitar als col·legiats 
la preparació d’aquestes oposicions, la 

EL COL·LEGI IMPARTIRÀ 
UN CURS PER AJUDAR 
ELS COL·LEGIATS A 
PREPARAR-SE I SUPERAR 
LES OPOSICIONS

3 de cada 
1.000 

empleats de la 
Generalitat són 

enginyers tècnics 
industrials

Tres de cada mil empleats de la Generalitat són enginyers tècnics industrials i, segons un estudi del 2011, el 
86,5% de la població té un enginyer tècnic industrial al seu municipi. Després d’haver estat congelats l’accés 
a l’Administració pública i la convocatòria d’oposicions durant quasi deu anys, la Generalitat acaba d’aprovar 
un decret per cobrir 50 places d’enginyer tècnic industrial. La Comissió de Funció Pública ha proposat 
impartir un curs de preparació per a aquestes oposicions que s’impartirà de l’octubre fins al juny de 2018. 
Però, què implica exercir d’enginyer a l’Administració pública? 

ELS ENGINYERS A L’ADMINISTRACIÓ

Theknos    Setembre 201728

1.  Llocs de treball: tècnic municipal, tècnic de medi ambient, serveis 
de manteniment d’edificis públics (administratius, escoles, hospitals 
públics...), Ministeri de Foment (carreteres, ferrocarrils, transport terrestre, 
transport aeri...), personal investigador (R+D+I), tècnic de prevenció de 
riscos laborals, inspectors, cossos especials (bombers, professors...), etc.

2.  Tipus de personal: hi ha cinc grups: funcionari de carrera, funcionari interí, 
personal laboral, personal eventual i personal directiu professional.

3. Titulació exigida: (*)
  Grup A: dividit en dos subgrups, A1 i A2. S’eixigirà estar en possessió del 
títol universitari de grau. En aquells supòsits en els què la llei exigeixi 
un altre títol universitari serà aquest el que es tindrà en compte. La 
classificació dels cossos i escales en cada subgrup estarà en funció 
del nivell de responsabilitat de les funcions a desenvolupar i de les 
característiques de les proves d’accés. 

  A1: graduats en enginyeria (art. 76 LEBEP*) i enginyers (disposició 
transitòria tercera LEBEP*).

  A2: graduats en enginyeria (art. 76 LEBEP*) i enginyers tècnics 
(disposició transitòria tercera LEBEP*).

(*) Llei de l’Estat bàsic de l’empleat públic (Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre).
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Comissió de Funció Pública ha propo-
sat impartir un curs de l’octubre fins al 
juny de 2018. “Les oposicions consten 
de tres blocs que habitualment són 
eliminatoris: un temari general sobre 
lleis fonamentals que com a funcionari 
s’han de conèixer; un test sobre 55 te-
mes específics al voltant de l’enginyeria, 
i sovint hi ha també una prova pràctica 
relacionada més directament amb les 
tasques que s’han de desenvolupar”, 
precisa el president de la Comissió de 

Jordi Artiga, enginyer tècnic municipal i secretari de la Junta de Govern del Col·legi

“Estàs al servei de la ciutadania i el més bonic és que 
ets el garant de la seguretat, l’eficiència i l’ordre establert”
Jordi Artiga i Pasqual és enginyer 
tècnic industrial, màster en 
Qualitat i en Plàstics per la UPC 
i treballa com a enginyer tècnic 
municipal a l’Ajuntament de 
Castellbisbal. “No m’avorreixo 
mai”, diu, desmentint rotund 
el mite del funcionari sempre 
ociós. “Els tècnics municipals de 
municipis petits hem de fer de 
tot i mai no parem. M’ocupo de 
les tasques de Protecció Civil i 
Comerç: coordinació d’emergències, 
responsable del mercat setmanal, 
promotor de l’ocupació de locals 
buits, riscos laborals, plans 
d’evacuació d’edificis municipals, 
etc. Els enginyers som el ‘cervell’ de 
l’Administració pública”, assegura. 

En el seu dia a dia pot des de 
redactar informes o propostes de 
resolució segons la normativa vigent, 
fins a fer inspeccions o gestionar 
emergències. I per tot això és 
imprescindible que l’enginyer tècnic 
municipal conegui les normatives i 
els procediments de l’Administració 
(des de l’Estatut fins a la forma de 
contractació de proveïdors, etc.), així 
com la normativa pel que fa a cada 
instal·lació —seguretat, prevenció 
d’incendis, lleis mediambientals 
i gestió de residus i de creació 
d’empreses. 

Per accedir a aquest lloc de feina, 
Jordi Artiga va haver d’estudiar 
intensament quatre mesos, caps 
de setmana inclosos. “Acabava de 

tenir la meva filla i gairebé no la 
veia. Però la formació no acaba 
aquí, és contínua i obligatòria 
per poder estar sempre al dia de 
les normatives i de la legislació 
municipal vigents. Però una de les 
millors qualitats de l’Administració 
és que facilita la formació”, 
assegura, i està convençut que per 
ser un bon tècnic municipal cal tenir 
vocació de servei, ser una persona 
transparent, legal i escrupolosa. 
“Mai no pots suposar o interpretar 
res perquè qualsevol pot impugnar 
la teva feina. Ets un professional 
que està al servei del públic i de la 
ciutadania, i el més bonic és que ets 
el garant de la seguretat, l’eficiència 
i l’ordre establert.”

EN PRIMERA PERSONA

Funció Pública del Col·legi. A www.
enginyersbcn.cat/agenda trobareu 
la informació relacionada amb aquest 
curs. Per accedir a l’Administració 
pública cal estar atent al CIDO per 
saber quan es publica la convocatòria, 
presentar la instància amb la docu-
mentació requerida i passar les oposi-
cions, que requereixen hores d’estudi 
ben planificades i no desanimar-se... 
“Potser suspens la primera vegada, 
però cal perseverança. I tens un lloc de 
treball per a tota la vida”, afegeix Mar-
tínez Ramos.  l

Hi ha gairebé 
500 enginyers 

tècnics 
industrials 
dins l’àmbit 
autonòmic 
(dada del 2015)

El 86,5% de la 
població té al 

seu municipi un 
enginyer tècnic 

industrial  
(dada del 2011)
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PREGUNTES FREQÜENTS

Tot i que poden semblar preguntes 
trivials —que no ho són—, podem 
afi rmar que, d’entre totes les consul-
tes que arriben al Servei d’Orientació 
Tècnica, aquestes són unes de les més 
freqüents.

A la primera pregunta es pot res-
pondre fàcilment: el marcatge CE 
és un requisit d’obligat compliment 
per a qualsevol persona, fabricant, 
venedor o distribuïdor que vulgui 
comercialitzar un producte industri-
al, donant la garantia que tant en el 
disseny com en la fabricació d’aquest 
producte s’han tingut presents els 
requisits essencials de seguretat que 
puguin afectar-lo segons les direc-
tives que li siguin d’aplicació i que a 
la vegada també s’ha seguit el procés 
d’avaluació corresponent establert 
per aquestes directives. El marcatge 
CE en cap cas no pot ser substituït per 
una marca de qualitat tot i que en de-
terminades ocasions aquesta tingui 
unes prestacions superiors a les del 
marcatge CE.

Per contestar a la segona pregunta 
és important tenir present com ha 
evolucionat la legislació en aquest 
sentit. A hores d’ara es pot distingir 
entre les directives d’enfocament an-
tic, les de nou enfocament i les d’en-
focament global. La diferència bàsica 
entre aquests enfocaments rau so-
bretot en el fet que amb les d’enfoca-
ment antic, les directives contenien 

un nombre elevat d’especifi cacions 
tècniques amb un alt grau de detall, 
qüestió que feia molt difícil l’enteni-
ment entre els diferents països, i, per 
tant, la lliure circulació dels produc-
tes entre els diferents estats mem-
bres (EM) de la Unió Europea. Un 

residu d’aquella tipologia de normati-
ves és el concepte d’homologació que 
era defi nit per cada un dels EM.

Amb les directives de nou enfo-
cament, el que es busca bàsicament 
és limitar-les a l’harmonització dels 
requisits essencials de seguretat i que 
les especifi cacions tècniques es desen-
volupin mitjançant normes tècniques 
consensuades pels diferents orga-
nismes de normalització. Cada EM 
tindrà la responsabilitat de vigilància 
i control del compliment dels estàn-
dards corresponents al marcatge CE 
de cada producte, que gaudiran d’una 
presumpció de conformitat d’aquests 
requisits essencials. 

L’estructura comuna d’aquestes 
directives és:
—  Camp d’aplicació
—  Clàusula referent a la 

comercialització
—  Requisits essencials de seguretat
—  Clàusula de lliure circulació
—  Mitjans per a l’avaluació de la 

conformitat
—  Clàusula de salvaguarda
—  Comitè permanent
—  Organismes notifi cats

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

És un requisit 
obligatori per 
comercialitzar un 
producte industrial

David Jiménez, 
cap dels Serveis Tècnics del Col·legi

Què és el marcatge CE? 
Sota quin procediment es porta a terme? 

Amb l’enfocament global el que es va 
establir, a més, va ser el procediment 
per avaluar la conformitat dels pro-
ductes:
A.  Control de producció
B.  Examen de tipus
C.  Conformitat de tipus
D.  Assegurament de la qualitat de 

producció
E.  Assegurament de la qualitat del 

producte
F.  Verifi cació del producte
G.  Verifi cació unitària
H.  Assegurament de la qualitat total

Cada directiva establirà, doncs, el 
grau de compliment necessari dels 
apartats anteriors per dur a terme el 
marcatge CE. Per al cas de molts dels 
productes relacionats amb l’àmbit de 
l’enginyeria industrial és obligatori el 
compliment de tots aquests requisits, 
fet que fa necessària la intervenció 
d’un organisme notifi cat o tercer per 
completar el procés.

Un exemple d’aquest tipus de nou 
enfocament podria ser l’acabat de pu-
blicar Reial decret 513/2017, pel qual 
s’aprova el RIPCI, en què es recull la 
part corresponent a dos  reglaments 
europeus (per tant, d’aplicació obli-
gatòria a cada EM sense necessitat de 
transposició) com poden ser el Regla-
ment (UE) 305/2011, de productes de 
la construcció (RPC), així com el Re-
glament (CE) 765/2008, d’acreditació 
i vigilància dels mercats relatius a la 
comercialització dels productes.  ●
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Aprofi tem per recordar-vos que el Col·legi comunica el buidatge normatiu que porta a terme 
diàriament a través dels seus canals habituals de comunicació. Si voleu veure aquestes i altres 
novetats legislatives amb més detall podeu fer-ho entrant a enginyersbcn.cat, a l’apartat “Serveis 
per a col·legiats” i fent clic a “Servei de Documentació Tècnica”.

Novetats legislatives de l’àmbit professional

MODIFICACIÓ DEL 
REGLAMENT DE 
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA 
DELS EDIFICIS

Entrada en vigor: 
7 de juny de 2017.
Principals novetats: 
•  Data límit perquè tots els edifi cis 

siguin NZEB: 31 de desembre de 
2020. Per als edifi cis de l’Admi-
nistració: 31 de desembre de 2018.

•  Determinació dels requisits mínims 
dels edifi cis NZEB segons CTE.

www.enginyersbcn.cat/colegi/
noticies/3325/es-modifi ca-
el-reglament-de-certifi cacio-
energetica-dels-edifi cis

REGULACIÓ DE LES 
INSPECCIONS TÈCNIQUES 
EN CARRETERA DE 
VEHICLES COMERCIALS

Entrada en vigor: 
20 de maig de 2018.
Principals novetats: 
•  L’objecte d’aquest reial decret és 

transposar a l’Estat espanyol la 
Directiva 2000/30/CE que actua-
litza les inspeccions tècniques en 
carretera.

www.enginyersbcn.cat/colegi/
noticies/3326/el-boe-publica-
la-regulacio-de-les-inspeccions-
tecniques-en-carretera-de-
vehicles-comercials

MODIFICACIÓ DEL CODI 
TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ

Entrada en vigor: 
24 de juny de 2017.
Principals novetats: 
•  L’objectiu principal d’aquesta ac-

tualització dels documents d’es-
talvi d’energia i salubritat és de-
fi nir els límits dels edifi cis NZEB, 
transposant la Directiva 2010/31/
UE. 

www.enginyersbcn.cat/colegi/
noticies/3348/el-boe-publica-
la-modifi cacio-del-codi-tecnic-
dedifi cacio

Inverteix en estalvi responsable

Consulta’n tota la informació a 
www.caixa-enginyers.com.

També pots informar-te’n sense cap 
compromís a qualsevol de les nostres 
oficines amb horari ininterromput de 
8.30 a 19 h de dilluns a divendres 
o trucar-nos a Banca TELEFÒNICA 
de dilluns a divendres de 8 a 22 h i 
dissabtes de 8 a 15 h al 902 300 321 
(+34 933 102 626).

A quines millores pots destinar aquesta inversió?

Millores de l’eficiència energètica en habitatges i locals:
Aïllaments tèrmics
Calefacció eficient
Il·luminació de baix consum
Fonts d’energia renovable
Etc.

Compra de vehicle ecològic nou:
Vehicle elèctric, híbrid, amb GLP, amb Gas Natural, etc. 

Adquisició d’electrodomèstics de classe energètica A o superior.

Ara tens totes les facilitats per millorar l’eficiència
energètica del teu entorn o del teu negoci

ECO
PRÉSTEC
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SOSTENIBILITAT

  

 

Catalunya, com bona part del sud d’Europa, ha tornat a viure aquest 2017 un 
estiu amb temperatures elevades. En alguns moments, com la segona i la 
tercera setmana de juny, els termòmetres van marcar rècords de fins a 5 graus 
per sobre de la mitjana històrica per a aquesta època de l’any.

Tercer informe sobre el canvi 
climàtic a Catalunya

Augura un futur ambiental marcat per les altes temperatures

JOAQUIM ELCACHO 
Periodista 
especialitzat en  
medi ambient i ciència

comunicaciencia.cat

La calor d’un estiu no és suficient per 
demostrar el creixent impacte del 
canvi climàtic però aquesta realitat 
queda més que demostrada per l’acu-
mulació de temperatures altes des 
de començament d’aquest segle; i tot 
indica que la tendència es mantindrà 
durant decennis.

Així ho explica i confirma el Tercer 
informe sobre canvi climàtic a Cata-
lunya (TICCC), un document impul-
sat pel Consell Assessor per al Desen-
volupament Sostenible (CADS, òrgan 
assessor de la Generalitat), l’Oficina 

del Canvi Climàtic, el Servei Meteoro-
lògic de Catalunya i l’Institut d’Estu-
dis Catalans, amb la col·laboració de 
l’Obra Social ‘la Caixa’. El TICCC ha 
tingut com a coordinador científic el 
professor Javier Martín-Vide, catedrà-
tic de Geografia Física de la Universitat 
de Barcelona i ha comptat amb la col-
laboració del Grup d’Experts en Canvi 
Climàtic de Catalunya (GECCC), i un 
total de 140 autors i 40 revisors.

La tercera edició d’aquest treball 
científic iniciat l’any 2002 actualitza 
i amplia les dades sobre un fenomen 

ACTUALITZA I AMPLIA LES 
DADES D’UN FENOMEN 
GLOBAL QUE TÉ I TINDRÀ 
EFECTES PROFUNDS 
EN LA SOCIETAT

Th
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to
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MENYS PLUGES 
El canvi climàtic no ha al-

terat fins ara de manera 
significativa la mitjana 
anual d’aigua de pluja 

a Catalunya però “cap a 
mitjan segle xxi, en can-

vi, el descens de la precipitació seria 
més marcat, amb mitjanes [...] prò-
ximes a –10% a la primavera, estiu i 
tardor”.

SEQUERES MÉS 
FREQÜENTS 

“Hi ha indicis que la se-
quera podria estar aug-
mentant en freqüència 
i en durada. L’augment 

de la temperatura esti-
mula l’evapotranspiració; 

la capa de neu disminueix i el desglaç 
avança. Aquests factors, juntament 
amb la reforestació de les capçale-
res de moltes conques, causen una 
disminució dels cabals dels rius.” A 
les conques litorals, la disponibilitat 
de recursos hídrics es pot reduir un 
22% el 2051.

FLAMES AL BOSC
En els últims anys, 
s’observa una tendèn-
cia a la baixa en els 
incendis forestals a 

Catalunya a causa molt 
pro- bablement de millores en 
la gestió, vigilància i extinció. “Els 
escenaris de futur [sobre el canvi 
climàtic i els seus efectes] apunten 
cap a un augment del nombre d’in-
cendis si no s’introdueixen noves 
millores en el maneig del foc”.

LITORAL EROSIONAT
El canvi climàtic provoca 

l’augment del nivell del 
mar i un increment de 
temporals que provo-

quen l’erosió i la pèrdua 
de sorra a moltes zones del 

litoral de Catalunya. Les projeccions 
obliguen a prendre mesures d’adap-
tació amb les quals fer front a aquest 
procés en bona part imparable.

MEDUSES I ALGUES 
TÒXIQUES

En els últims anys, 
“s’observa un desplaça-
ment cap al nord d’algu-
nes espècies habituals 

al litoral català”, mentre 
que augmenta la presència 

d’espècies marines procedents d’ai-
gües situades més al sud. Els hiverns 
suaus, la poca pluviositat i els estius 
càlids afavoreixen l’aparició de grans 
grups de meduses, a més algunes 
algues tòxiques es poden veure afa-
vorides per aigües més càlides i més 
estratificades.

PISTES AMB POCA NEU
Les estacions d’esquí 

es veuran obligades, a 
mitjà i llarg termini,  
a sobreviure amb 

menys neu natural i tem-
peratures mitjanes més ele-

vades, recorda el TICCC. “Per poten-
ciar la desestacionalització de l’oferta 
hivernal, es proposa la transició d’es-
tació d’esquí a estació de muntanya, 
amb una àmplia oferta d’activitats 
que no requereixen la neu.”  l  

global que està tenint i tindrà efectes 
profunds en la nostra societat. Aquest 
document de 626 pàgines (disponible 
a Internet: http://cads.gencat.cat/
ca/publicacions/informes-sobre-el-
canvi-climatic-a-catalunya/tercer-
informe-sobre-el-canvi-climatic-a-

catalunya-/) “analitza l’estat del cli-
ma i la seva evolució recent i futura a 
Catalunya, tant des del punt de vista 
de les seves bases científiques com en 
relació amb els diversos subsistemes 
naturals i sectors socioeconòmics”, 
destaquen els autors. En alguns dels 
apartats, l’informe mostra la gravetat 
d’aquests impactes, com és el cas dels 
efectes sobre la salut. 

“Un dels efectes [del canvi climàtic] 
en la salut estudiat més àmpliament 
són les onades de calor, que provoquen 
augments del nombre de defuncions 
i hospitalitzacions de més del 20%, 
majoritàriament en persones grans 
i les que pateixen patologies cròni-
ques prèvies”, recorda l’apartat sobre 
salut coordinat per Xavier Basagaña, 
Èrica Martínez, Krijn Paijmals i Jordi  
Sunyer. 

“El nombre de morts a causa de la 
calor a Catalunya es pot multiplicar 
per vuit el 2050 [respecte a les xifres 
actuals], de manera que es produiri-
en més de 2.500 defuncions anuals 
durant els mesos d’estiu”, destaquen 
aquests experts. 

MÉS NITS TROPICALS
La temperatura mitjana 

augmenta a Catalunya 
a un ritme de +0,23 ºC 
cada deu anys. A l’estiu, 

l’increment de tempera-
tura és superior, i arriba com 

a mitjana a +0,33 ºC. El 2050 tindrem, 
de mitjana, una temperatura 1,5 ºC 
per sobre de la que teníem a finals del 
segle xx. Els propers anys s’espera 
un augment de les onades de calor i, 
sobretot a les grans ciutats, un major 
nombre de nits d’estiu amb tempera-
tures tropicals (20 ºC o més).

EL NOMBRE DE MORTS 
PER LA CALOR A 
CATALUNYA ES POT 
MULTIPLICAR PER VUIT 
EL 2050

Més informació a: http://cads.gencat.cat/ca/publicacions/informes-sobre-el-canvi-
climatic-a-catalunya/tercer-informe-sobre-el-canvi-climatic-a-catalunya-/

Th
in

ks
to

ckEn aquesta imatge, el baix nivell d'aigua del pantà 
de Sau deixa al descobert l'església de Sant Romà.
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La llum té un paper vital en la nostra 
vida. Il·lumina l’entorn, ens aixeca 
l’ànim, aporta energia addicional i fi ns 
i tot ens equilibra l’organisme biològic. 

1. LLUM NATURAL 
La llum natural és fonamental en la 
nostra llar i lloc de treball. La tendèn-
cia en el disseny d’hospitals és crear 
espais sostenibles que aporten qualitat 
de vida amb l’optimització dels recur-
sos. Les persones prefereixen treballar 
en espais il·luminats amb llum natural 
amb vistes a l’exterior per mantenir-se 
en contacte amb l’entorn. La llum natu-
ral és una font d’il·luminació totalment 
gratuïta, però també té inconvenients 

pel fet que la radicació solar augmenta 
la temperatura interior, fet que redueix 
els nivells de confort, a més de produir 
els refl exos no desitjats en les pantalles 
d’ordinador i incrementar l’enlluerna-
ment per radicació excessiva. La llum 
natural òptima en tots els espais és el 
“millor antibiòtic” que podem admi-
nistrar a un pacient. Llum natural 4.0 
(fi gura 1).

2. BENEFICIS 
Per mantenir l’edifi ci en unes condi-
cions òptimes de llum natural i tem-
peratura, però evitant la radiació, ne-
cessitem un control solar automàtic 
mitjançant proteccions solars (lamel-
les, persianes, tendals, cortines, etc.) 
que actuïn com un fi ltre dinàmic per 
aconseguir la llum natural òptima i 
reduir la radiació solar per abaixar 
la temperatura interior. Controlant 

i gestionant les lamel·les o tendals 
verticals es controla la radiació solar 
i es deixa passar només la llum natu-
ral que necessitem. La il·luminació 
artifi cial solament serà necessària 
quan la llum natural ja no sigui su-
fi cient. També el sistema de clima-
tització es regularà mantenint els 
nivells òptims de temperatura entre 
21 i 26 °C.

La solució de la façana dinàmica és 
una innovació en la façana tradicional 
que hi incorpora un control solar au-
tomàtic que millora (fi gura 2):
—  El control lumínic. Optimitzar la 

llum natural minimitzant l’ús de 
llum artifi cial.

—  El control tèrmic. Mantenir la tem-
peratura de confort entre 21 °C (hi-
vern) i 26 °C (estiu).

—  La ventilació natural. Permetre l’eli-
minació d’olors molestes.

Figura 1

LLUM NATURAL 4.0

Text Albert López Crespo,
Arquitecte
Somfy España

ARTICLE TÈCNIC

En el disseny d’hospitals es creen espais sostenibles que aporten 
qualitat de vida. La llum natural òptima en tots els espais és el “millor 

antibiòtic” que es pot administrar a un pacient. 
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ponents a les diferents superfícies 
incloses dins el camp visual. S’hauria 
d’evitar perquè les luminàncies massa 
elevades produeixen enlluernaments, 
i perquè els contrastos de luminància 
massa alts causen fatiga a causa de la 
readaptació constant dels ulls.
Solució. És tan important tenir llum 
natural com evitar la incidència de radi-
ació solar si no és necessària a l’interior 
de l’hospital.  Per poder avaluar aquest 
factor és important conèixer la regla de 
distribució de confort visual 1-3-10, re-
collida a la UNE-EN 12462 (fi gura 4). És 
la proporció de llum que cal tenir en les 
tres parts fonamentals de l’interior.

El sistema Somfy Animeo té quatre ca-
racterístiques innovadores per integrar 
en els projectes:
—  Immediata. Reacció instantània de 

la façana, que s’adapta cada minut 
als canvis meteorològics i les ne-
cessitats internes de l’hospital. No 
és una façana estacional o pas-

 3. EXEMPLES: 
2 INCIDÈNCIES = 2 SOLUCIONS 
Temperatura interior molt elevada de-
guda a una radiació solar alta
Incidència. A través del vidre de façana 
la radiació solar entra i causa l’efecte 
d’hivernacle. A l’interior de l’edifi ci 
s’eleva la temperatura per sobre dels 
30 °C sense un control solar exterior 
automàtic en el vidre de façana. Aquest 
efecte provoca un consum alt de clima-
tització (especialment aire condicionat 
o refrigeració) amb pics de consum 
energètics durant les cinc o sis hores 
del dia en què la façana està exposada a 

la radiació solar. Els hospitals haurien 
de mantenir-se amb una temperatura 
constant d’entre 21 i 26 °C, que coinci-
deix amb el Reglament d’instal·lacions 
tèrmiques dels edifi cis (RITE).
Solució. El control solar automàtic 
mitjançant un tendal vertical enrot-
llable o una làmina horitzontal ori-
entable i replegable evita l’entrada 
de radiació solar a l’interior de l’hos-
pital. La calor queda fora de l’edifi ci 
i s’evita l’escalfament interior de les 
sales. Refredar un edifi ci costa ener-
gèticament tres vegades més que es-

calfar-lo. A més, el sistema és fl exible i 
permet tenir un control global (des de 
la sala de manteniment) o també local 
mitjançant el personal sanitari que 
pot decidir puntualment quan duu a 
terme aquesta baixada i pujada per a 
unes condicions especials (fi gura 3).
 Enlluernament degut a l’alta incidèn-
cia de radiació solar a les pantalles i 
zones de treball
Incidència. La forta incidència de radia-
ció solar no permet el treball conforta-
ble amb els ordinadors i equips hospi-
talaris, a més de ser incòmoda per als 
pacients pels contrastos d’il·luminació 
en l’interior de les sales i habitacions. 
Els ulls de l’observador no perceben la 
llum que incideix sobre una superfície 
sinó la llum que està refl ectida en la 
seva direcció; la mesura és coneguda 
amb el nom de luminància. El nivell 
d’il·luminació no és sufi cient per as-
segurar el confort visual d’una tasca. 
Cal, a més, mantenir un equilibri entre 
la luminància de l’objecte i les corres-

Figura 2

Figura 3

EL CONTROL SOLAR 
AUTOMÀTIC AMB 
PROTECCIONS SOLARS 
MANTÉ L’EDIFICI EN 
CONDICIONS ÒPTIMES 
DE LLUM NATURAL I 
TEMPERATURA

Optimització de la temperatura

Quan fa calor.

Quan fa fred. Deixa entrar la llum en dies ennuvolats. Per millorar la qualitat de l’aire.

Redueix l’entrada de llum. Ventilació.

Gestió natural de la llum natural Renovació de l’aire
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siva que es comporta bé a l’estiu o 
hivern, sinó que en cada moment 
aporta la millor opció de confort i 
estalvi energètic (fi gura 6).

—  Flexible. La façana pot adaptar-se 
als canvis d’ús de l’edifi ci només amb 

ARTICLE TÈCNIC
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i afavoreix el manteniment i conser-
vació dels teixits i lamel·les.

—  Integrada.  Les façanes dinàmiques 
s’integren amb la climatització i la 
il·luminació en un mateix equip o 
sistema de gestió-control de l’edifi ci 
per reduir el consum d’un edifi ci. La 
climatització i la il·luminació supo-
sen aproximadament entre el 70 i el 
75% del consum d’un edifi ci.

4. CONCLUSIÓ
Les solucions innovadores que im-
plantem en un hospital han de donar 
resposta a una sèrie de necessitats per 
millorar les prestacions dels hospitals. 
La façana dinàmica és el primer con-
trol energètic de l’edifi ci que millora el 
confort lumínic i tèrmic dels usuaris 
en incrementar la il·luminació natural 
reduint el consum de llum artifi cial i 
climatització. Amb el control solar re-
duïm el consum d’energia a l’edifi ci i 
respectem el medi ambient contribuint 
a la reducció de les emissions de CO2 
per aconseguir hospitals de consum 
gairebé nul. Les dues instal·lacions que 
consumeixen més energia són la clima-
tització i la il·luminació. Les dues instal-
lacions representen el 75% del consum 
total d’energia d’un edifi ci. Els hospitals 
a hores d’ara tenen un consum d’ener-
gia de 300 kWh/m2 i la Unió Europea 
ens ha marcat un objectiu de 50 kWh/
m2 per al 2020. La façana dinàmica 
Somfy també respecta l’arquitectura 
de la façana ja que és invisible quan 
no és necessària i a més és fl exible als 
possibles canvis d’ús de l’edifi ci en el 
futur. La solució innovadora de la faça-
na dinàmica aporta un valor afegit als 
hospitals quan formen part de la feina 
diària, facilitant les tasques i millorant 
l’atenció als pacients.  ●

Figura 4

Figura 5

Figura 6

modifi cacions en la programació sen-
se necessitat d’obres a la façana. La 
fl exibilitat de les façanes dinàmiques 
afavoreix que es puguin adaptar als 
processos i canvis d’ús en els hospitals.

—  Invisible.  Respecta la imatge arqui-
tectònica i estètica de la façana ja que 
només actua quan calen canvis per 
millorar el confort i l’estalvi energè-
tic.  Si no és necessària, la protecció 
solar està oculta. De fet, només és vi-
sible unes cinc o sis hores al dia. Com 
que està guardada, allarga la vida útil 

Redueix la llum del sol.

Deixa passar llum els dies ennuvolats.

Gestió de la llum natural
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Entre molts dels aspectes que neces-
sitem optimitzar per ser competitius 
i exportar, un aspecte important és 
l’efi ciència energètica, i segurament 
ha estat fi ns ara un dels punts més 
oblidats en les nostres empreses. En 
un estat on el cost energètic és dels 
més elevats d’Europa, esdevé enca-
ra molt més important implantar a 
les nostres empreses el que podem 
batejar com a enginyeria energètica 
o lean energy system. Aquest sistema 
consisteix a fer servir la mateixa sis-
temàtica de la fabricació avançada o 
lean manufacturing, en la qual utilit-
zem el mínim de recursos per donar 
el màxim valor al negoci, i aplicar-la 
també al consum energètic: es trac-
ta de ser efi cients en l’ús que fem de 
l’energia dins de la nostra empresa on 
cal reduir el consum. L’organització 
i les persones han d’aprendre a fer el 
mateix amb menys energia, és a dir, 
han de ser més efi cients.

Moltes vegades dediquem molts 
recursos per intentar reduir el cost 
directe del producte en materials i 
mà d’obra i no ens fi xem en la resta de 
variables indirectes que tenen també 
una forta incidència en el cost, i, per 
tant, en la nostra competitivitat. És 

INNOVACIÓ

important establir un indicador de 
cost energètic per producte (kWh/
producte i cost energètic €/producte), 
i és útil veure la gran incidència que té 
l’energia en l’escandall de costos del 
producte fi nal i en la competitivitat. 
Aquest indicador també serveix per 
fer el seguiment de la millora en efi ci-
ència energètica i veure com les acci-
ons que s’apliquen ajuden a abaixar el 
cost de manera espectacular.

Els passos bàsics que s’han de se-
guir per implantar un sistema d’efi ci-
ència energètica a l’empresa són:

1.  Conèixer els consums energè-
tics i els consumidors (auditoria 
energètica).

2.  Identifi car quins consums i con-
sumidors són innecessaris o 
excessius (analitzadors i progra-
mari de gestió energètica).

3.  Establir uns indicadors i un sis-
tema de monitorització en temps 
real (control i seguiment amb 
ajut d’un programari específi c). 

4.  Aplicar la millora contínua per 
fer plans d’accions PDCA (equips 
de millora i plans de formació) 
gestionats amb un programari de 
millora contínua.

TREBALL EN EQUIP, INDISPENSABLE
El treball en equip és una condició in-
dispensable si es vol implantar un sis-
tema d’efi ciència energètica. La partici-

pació de tots els empleats és molt im-
portant, així com la creació d’un equip 
dins de l’empresa per fer el seguiment 
permanent de la millora contínua en 
aquest camp. És recomanable, a més 
de tenir totes les màquines i processos 
principals monitoritzats en el núvol i 
en temps real amb alertes perma-
nents (consum elèctric, consum d’ai-
gua i temperatures), disposar també 
d’un programari de millora contínua 
en el núvol on poder fer un seguiment 
permanent de totes les accions.  ●

Hi participen:

Hi col·laboren:

CAL IMPLANTAR 
L’ENGINYERIA ENERGÈTICA 
A LES EMPRESES PER 
REDUIR AL MÀXIM EL 
CONSUM ENERGÈTIC

Josep Centelles, 
membre de la Comissió 
de Qualitat i Innovació

L’eficiència energètica i la 
competitivitat, un cas d’èxit
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Tots els sistemes de calefacció i re-
frigeració requereixen determinats 
components per poder dur a terme la 
funció de transferència i distribució de 
calor des de l’acumulador central fi ns a 
les unitats terminals. Cada component 
exerceix un paper important per acon-
seguir que aquest procés s’esdevingui 
de manera òptima i amb una elevada 
efi ciència energètica.

L’equilibratge de circuits HVAC és 
una necessitat per garantir una distri-
bució uniforme i controlada de l’ener-

gia de tota la xarxa. Una instal·lació 
correctament equilibrada aporta els 
avantatges següents:

•  Eficiència energètica
•  Màxim confort
•  Reducció de sorolls
•  Protecció dels elements 

terminals

Standard Hidráulica aporta soluci-
ons intel·ligents i innovadores per a la 
gestió de l’energia en instal·lacions de 
calefacció i refrigeració. L’objectiu és 
posar a disposició de l’instal·lador i de 
l’usuari components de llarga durada, i 
fàcils de muntar i utilitzar.

Més informació a: www.standardhidraulica.com

La vàlvula de control independent 
de la pressió Ballorex Dynamic es de-
fi neix com una vàlvula el valor Kv de la 
qual és compensat per una membra-
na, per tal de mantenir un ajustament 
precís i constant del cabal i autoadap-
tar-se a les modifi cacions del circuit. 
Les característiques de les vàlvules 
d’equilibratge dinàmic (PICV) són:

•  Mesurament directe del flux
•  Equilibratge automàtic
•  Posada en marxa simple
•  Control perfecte del flux
•  Fàcil selecció de la vàlvula
•  Instal·lació flexible
•  S’hi pot muntar un actuador

Les vàlvules Ballorex Dynamic 
(PICV) s’adapten particularment bé 
a qualsevol circuit on calgui un cabal 
constant (ventiloconvectors o fan-
coils, bombes de subministrament 
d’aigua i calor, sostres refrigerants i 
UTA) o bé a àrees en què cal una ope-
ració intermitent.

Amb aquest tipus de vàlvules, es 
retallen considerablement els temps 
de posada en servei. Si en algun mo-
ment de la vida de la instal·lació es 
modifi ca una vàlvula, la instal·lació 
s’autoregula mantenint els valors 
preassignats. Ballorex Dynamic és 
una combinació de limitador de cabal 
independent de la pressió i vàlvula de 
control de temperatura amb autoritat 
total, que manté constant el fl ux amb 
independència de les oscil·lacions de 
pressió a les instal·lacions.

A la instal·lació amb actuador, la 
vàlvula PICV reuneix un limitador de 
cabal automàtic amb una vàlvula re-
guladora de dues vies. La vàlvula reac-
ciona immediatament i regula el fl ux 
segons el senyal d’alarma del sistema 
d’automatització d’edifi cis (BMS) o els 
termòstats d’ambient. l

Solucions de control per a instal·lacions d’HVAC

Text Carles Borrás,
Standard Hidráulica, S.A.U.
Cap de Producte C&C
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En els últims anys, les estrictes nor-
mes de qualitat i la pressió com-
petitiva han obligat les empreses a 
transformar els departaments de 
manteniment.

Aquests canvis suposen passar de 
ser un departament de reparacions 
a ser una unitat amb un ALT VALOR 
AFEGIT en la productivitat total de 
l’empresa. Mitjançant l’aplicació de no-
ves tècniques que ens porten a par-
lar de l’enginyeria del manteniment, 
aquest departament passa a ser una 
inversió i no una despesa.

Per ser una organització competi-
tiva a escala mundial no n’hi ha prou 
amb dur a terme inversions en planta 
o en modernes tecnologies, sinó que 
és indispensable utilitzar efectiva-
ment les instal·lacions existents. Un 
dels requisits primordials, per tant, és 
establir un servei integral de mante-
niment, efectiu, segur i econòmic dels 
actius empresarials.

GESTIÓ D’ACTIUS FÍSICS, I ISO 
55.000 A LA INDÚSTRIA 4.0
S’introduirà el concepte d’indústria 
4.0, així com les últimes tecnologies 
que s’associen a aquesta nova revolu-
ció industrial. Posteriorment, es des-
criurà com dur a terme la gestió d’ac-
tius en aquest nou escenari, a través 
de l’anàlisi del cost del cicle de vida 
(LCC) o eines similars.

Les estratègies de gestió d’actius 
i fiabilitat operacional busquen mi-

llorar els processos i les activitats de 
manteniment.

NOVES TECNOLOGIES EN 
L’OPTIMITZACIÓ DEL MANTENIMENT
En un entorn altament competitiu, 
les noves tecnologies d’informació i 
comunicació són eines clau per a la re-
ducció dels costos de producció, la co-
ordinació i la presa de decisions.

Les oportunitats de millora en qual-
sevol procés són innombrables: auto-
matització de tasques, eliminació d’ac-
tivitats supèrflues, reducció de temps 
de resposta, visualització de proces-
sos, supervisió de la informació, etc.

MOBILITAT EN PROCESSOS DE 
MANTENIMENT
Enregistrar els resultats dels treballs 
de camp en temps real, amb traçabilitat 
i seguretat de dades és fonamental per 
obtenir una informació de qualitat.

La mobilitat associada a processos 
de manteniment elimina la “burocrà-

Més informació a: www.tuv.com/spain/es/

cia associada’’ a les ordres de treball i 
assegura que el know how del tècnic 
es reflecteixi a les ordres de treball, 
de manera que permetin classificar 
des del camp les causes de la fallada, 
les conseqüències, les solucions apor-
tades, els recanvis consumits, les ho-
res invertides i el cost total associat a 
cada OT o al seu conjunt. 

ORGANITZACIÓ DIÀRIA DEL 
MANTENIMENT
Tots aquests conceptes tenen la seva 
aplicació en el dia a dia per assegurar 
un manteniment optimitzat i crear un 
avantatge competitiu per a l’empresa, 
amb pràctiques i estratègies de man-
teniment ben dissenyades i ben im-
plantades. l 

Text Ignacio Olmos
Director del màster en Enginyeria del 
Manteniment a TÜV SÜD Iberia

Present a 60 
països amb més 

de 1.000 oficines. 

TÜV SÜD ofereix als col·legiats 
d’ENGINYERS BCN un 
descompte exclusiu del 8% 
(400 €), acumulable a altres 
promocions de màster 
d’Enginyeria del Manteniment 
(www.enginyersbcn.cat).
•  Inici del màster: 3 de 

novembre de 2017. 
•  Durada: 600 hores en format 

semipresencial. 
Dues classes al mes (divendres 
tarda i dissabte al matí), en les 
quals es durà a terme una 
consultoria de manteniment als 
mòduls estudiats cada mes.

Jornada tècnica “Noves 
tendències en Enginyeria  
del Manteniment”
27 de setembre, a la sala d’actes
d’ENGINYERS BCN, de les 17 a les
20 hores. 
Inscripcions a través del web 
www.enginyersbcn.cat/agenda. 
Jornada gratuïta.

Noves 
tendències en  
Enginyeria del 
Manteniment
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Salvador Escoda, SA, és una empre-
sa dedicada al subministrament de 
productes per a instal·lacions d’aire 
condicionat, ventilació, calefacció, 
refrigeració i aïllaments. Des del nos-
tre inici, el 1974, hem anat creixent 
junt amb l’instal·lador. 
Després de 43 anys d’ex-
periència, hem decidit fer 
un pas més i estar també 
amb el projectista.

El Departament de 
Prescripció és l’encarre-
gat d’assessorar sobre les 
nostres marques i solu-
cions de Salvador Escoda 
a enginyers, arquitectes, 
constructores, promoto-
res i qualsevol altre agent 
implicat en el disseny de 
les instal·lacions.

El primer pas ha estat 
crear el nostre catàleg en 
format Presto; 3.600 pro-
ductes repartits entre les 
nostres 15 marques. Pres-
to és el primer programa 
de pressupostos i mesura-
ments que integra la ges-
tió i el control de costos 
per a edificació (https://
goo.gl/GwqCRh). 

En una segona fase, hem 
complementat la infor-
mació tècnica dels prin-
cipals productes, amb la 
creació dels seus blocs en 
sistema de dibuix Auto-
CAD, eina imprescindi-
ble, per a la realització d’esquemes i 
plànols d’instal·lacions.

Actualment, estem treballant en una 
tercera fase del catàleg, complemen-

tant la informació dels nostres prin-
cipals productes en arxius REVIT, de 
manera que ens adaptem a les pròxi-
mes demandes del sector i facilitem al 
projectista el disseny dels seus projec-
tes en sistema de treball BIM (building 
information modelling).

Un equip d’experts enginyers i tèc-
nics de producte és l’encarregat d’as-
sessorar el projectista, des de la selec-
ció del producte més adequat, passant 

pel desenvolupament del seu projecte 
i fins a la posada en marxa de la instal-
lació, i amb capacitat per atendre les 
seves demandes a escala nacional. La 

Més informació a: www.salvadorescoda.com

nostra xarxa de punts de venda en 
creixement constant consta actual-
ment de 70 centres, repartits per tot 
el territori nacional.

SOLUCIONS 
PER A INSTAL·LACIONS 
MECÀNIQUES EN EDIFICACIÓ & 
BIBLIOTECA BIM                                      
Compartim el nostre know how amb 
els nostres clients. Tota la nostra expe-

riència i saber fer, ara, és a 
l’abast del projectista. El 
10 de juliol, vam presen-
tar al Col·legi d’Enginyers 
Graduats i Enginyers Tèc-
nics Industrials de Barce-
lona una mostra de les 
nostres solucions per a 
instal·lacions d’aire con-
dicionat, ventilació i pro-
ducció d’ACS, juntament 
amb la biblioteca BIM que 
ja tenim disponible. 

BIBLIOTECA BIM DE 
SALVADOR ESCODA
Ens estem preparant per 
atendre les properes de-
mandes del sector; des 
del nostre catàleg Presto, 
podeu descarregar-vos 
els arxius RFA, elaborats 
per Revit i en format ge-
nèric IFC. Tenim dis-
ponibles els principals 
objectes per al vostre 
projecte, generats en di-
ferents nivells de desen-
volupament i detall. Tots 
els arxius que realitzem 
arriben al LOD 400 i, 
quan sigui necessari, els 
complementarem fins al 

LOD 500. Si el projecte ho requereix, 
els adaptem a LOD 100, 200 o 300 per 
a les eines de modelatge actuals (Re-
vit, Allplan o Archicad).  l

Salvador Escoda amb el projectista 
Text Oscar Cabeza Torralbo,
Àrea Manager Prescripción,
Salvador Escoda, SA
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RASTRES

La prolífica activitat fabril 
dels Comas ha deixat ras-
tres notables, tant al barri 
del Raval, on van establir 
els centres productius, com 
en els emplaçaments on en-
cara llueixen les escultures 
que van fondre. A la casa 
fàbrica construïda el 1845 
(amb façana als carrers de 
Ferlandina, Sant Vicenç i 
Paloma, a Barcelona), els 
Comas van fabricar maqui-
nària i components diversos 
(motors de vapor, hidràu-
lics, engranatges, cuines, 
etc.) i van especialitzar-se 
en la fosa d’estàtues de gran 
format en ferro i bronze. El 
1855 van establir una nova 
foneria en una parcel·la ad-

jacent, i va ser precisament 
allí on van fondre una de les 
escultures més populars i 
icòniques de la Barcelona 
moderna: la que corona el 
monument a l’almirall Cris-
tòfor Colom, a la plaça del 
Portal de la Pau. L’empresa 
dels Comas va fer fallida el 
1899, i la foneria va reconver-
tir-se en sala de ball. Bateja-
da com La Paloma, va obrir 
les portes el 1903, i més de 
cent anys després retorna 
a l’actualitat atesa la reo-
bertura imminent. La casa 
fàbrica Comas també es 
manté dempeus, i als baixos 
el garatge “La foneria” ens 
recorda els orígens metal-
lúrgics de l’edifici. l

DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

De Colom a La Paloma

LA CASA FÀBRICA COMAS

01. En primer terme, la façana de la 
casa fàbrica Comas del carrer de Sant 
Vicenç. Al fons, l’antiga foneria on 
des de 1903 hi ha la sala de ball La 
Paloma. 
02. Així s’anunciaven els Comas, a les 
acaballes del XIX, a la Guía de España 
y Portugal, d’Eduard Toda. 
03. L’estàtua de l’almirall Cristòfor 
Colom mesura 7,6 metres d’alçària 
i és obra de Rafael Atché. Corona 
el monument dissenyat per Gaietà 
Buïgas, inaugurat el 1888 amb motiu 
de l’Exposició Universal.

PER SABER-NE 
MÉS

•  La trajectòria fabril dels 
Comas protagonitza un capítol 
de l’obra de Francesc Cabanes 
“Fàbriques i empresaris. Els 
protagonistes de la Revolució 
Industrial”. Es pot consultar al 
web de l’Enciclopèdia Catalana 
(www.enciclopèdia.cat). 

•  Un article de Lluís Permanyer 
a La Vanguardia del 21 de juny 
de 2006 explica les vicissituds 
dels elements de fosa de 
l’estàtua de l’almirall Cristòfor 
Colom. Pot descarregar-
se en format PDF des de 
l’hemeroteca virtual del diari 
(www.lavanguardia.com/
hemeroteca).

•  Els vestigis de la primera 
industrialització: les cases 
fàbrica que han sobreviscut 
al pas dels anys estan 
acuradament descrites al 
portal de l’Ajuntament 
Lamevabarcelona.cat (http://
lameva.barcelona.cat/
barcelonablog/insolit/
els-vestigis-de-la-primera-
industrialitzacio).
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L’any 1947 Josep M. Jou Perarnau va 
establir un petit taller mecànic a Man-
resa dedicat a la producció de recanvis 
per a la indústria tèxtil. Tècnicament 
ambiciós, Jou va idear una aplicació 
mecànica que, incorporada a una fre-
sadora, permetia tallar engranatges 
cònics espirals. Per donar empenta 
fabril a la seva creació, Jou va buscar fi -
nançament, que va arribar gràcies a un 
soci barceloní amb el qual van establir 
dos centres de producció, un a la Ciutat 
Comtal i l’altre a Manresa. Els resultats 
d’aquesta bicefàlia productiva no van 
convèncer el tècnic manresà, que va 
decidir recuperar la independència i 
continuar el camí en solitari al capda-
vant de la planta del Bages, centrant la 
producció en engranatges de qualitat i 
d’alt valor afegit amb aplicació en ma-
quinària tèxtil, d’arts gràfi ques, reduc-
tors i màquina eina.

DIVIDIR I SORTIR-HI GUANYANT 
“La dels 80 va ser una dècada indus-
trialment convulsa, i vam decidir di-
vidir l’empresa en dues societats per 
facilitar-ne la gestió.” Així explica el 
naixement de les dues empreses del 
grup Josep Jou, fi ll del fundador i ac-
tual president del grup. Engranajes 
Especiales, SA, continuava centrada 
en la fabricació d’engranatges de pre-
cisió, i es constituïa Tecnospiro Mac-
hine Tool, SL, una empresa amb un 
perfi l marcadament tècnic, “amb la 
idea de convertir-la en el braç armat 
d’Engranajes Especiales”, apunta Jou. 
Era l’any 87 quan Tecnospiro va rebre 
un encàrrec que marcaria el seu futur: 
el disseny d’una màquina per roscar 
amb braç articulat. Ramon Jou, germà 
d’en Josep i actual responsable tècnic 
de l’empresa, va dissenyar un aparell de 
concepció elemental equipat amb un 
motor pneumàtic i amb lubrifi cació 
del mascle incorporada. L’acceptació 
i la creixent demanda d’aquesta eina 
unides a la inquietud fabril dels Jou 
van confl uir en un redisseny en pro-
funditat i en el naixement, tot just es-

  

 

DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

www.eltecnigraf.cat

Teoria i pràctica de la mecànica de precisió

Grup Spiroide

Cinquanta anys d’experiència permeten a les empreses del Grup Spiroide 
excel·lir en solucions en dos camps complementaris de la mecànica de 
precisió: Engranajes Especiales, empresa de servei de mecanització, i 
Tecnospiro Machine Tool, fabricant de producte propi. 
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Detall de la maquinària per 
comprovar l’ajust d’un 

engranatge cònic espiral.
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trenada la dècada dels 90, de la Rosca-
mat 160, un nou concepte de màquina 
de roscar, lleugera, versàtil i funcional, 
amb el mecanisme de pantògraf inte-
grat en l’estructura d’alumini. L’èxit va 
ser immediat, i a la Roscamat 160 van 
succeir-la la 200, la 300 i la 500, una 
família amb una arquitectura bàsica 
comuna i equipada amb múltiples ac-
cessoris entre els quals destacaven els 
mòduls reductors per ajustar el parell i 
la velocitat de gir a l’execució dels dife-
rents tipus de rosca i material.

L’EXPERIÈNCIA ÉS UN GRAU
Avui en dia Engranajes Especiales és una 
empresa consolidada en el seu ram i ha 
adaptat la producció en funció de la de-
manda de la indústria, especialitzant-se 
en els engranatges cònics espirals: la 
màquina eina manté una presència im-
portant en una producció en què els sec-

tors naval i ferroviari guanyen pes es-
pecífi c. És un taller moderníssim amb 
maquinària preparada per fabricar i 
comprovar engranatges de fi ns a 800 
mm de diàmetre (els acabats amb rec-
tifi cadora) o fi ns a 1.000 mm (en el cas 
d’engranatges tallats a màquina). “No 
som simples mecanitzadors. Acompa-
nyem el client en el procés de disseny 
i oferim un producte d’alta qualitat, un 
graó per sobre dels estàndards del món 
de l’automoció”, puntualitza Jou.

Tecnospiro Machine Tools acumu-
la un llarg historial de fi tes tècniques 
i èxits de mercat: la crisi va forçar 
l’ofi cina tècnica a accelerar el desen-
volupament d’una família de braços 
articulats, preparats per acoblar-hi tot 
tipus d’utillatge i maquinària lleugera. 
Comercialitzats sota la marca 3ARM, 
són un dels productes de referència en 
el seu camp, amb molta acceptació a la 

indústria. El manipulador Snowfl ake, 
un braç motoritzat i controlat a volun-
tat de l’usuari mitjançant un comanda-
ment, representa la màxima evolució de 
la gamma i marcarà l’evolució futura 
de la família. Les màquines de roscar 
continuen evolucionant, i recentment 
han afegit la motorització elèctrica a la 
pneumàtica.  ●

L’extensió del catàleg de Tecnospiro Machine Tool és sorprenent si considerem 
les dimensions d’una empresa de tan sols vint treballadors i amb una ofi cina 
tècnica on treballen tres enginyers. Els germans Jou destil·len orgull per la feina 
feta i han aprofi tat la sapiència fabril i els recursos del grup per dissenyar totes 
les màquines, motors inclosos. I és aquí on rau un dels èxits dels productes de 
Tecnospiro: tots els seus components han estat creats específi cament per fer la 
feina que se’ls encomana. A la planta de Sant Joan de Vilatorrada, estrenada el 
novembre passat, s’efectuen el disseny i el muntatge. Gairebé tots els 
components (fosa, extrusió, injecció, etc.) s’encomanen a proveïdors locals. Els 
mòduls reductors i les peces de més responsabilitat dels equips són fabricats per 
Engranajes Especiales, els tallers de la qual, com no podia ser d’una altra manera, 
estan equipats amb braços articulats 3 ARM, procedents de l’empresa germana. 
La producció del Grup Spiroide viatja majoritàriament a l’estranger: Engranajes 
Especiales exporta el 70% de la producció i, en el cas de Tecnospiro, aquesta 
xifra augmenta fi ns al 90%, en gran part a països desenvolupats en què els alts 
estàndards de qualitat són la norma.

CLIENTS I PROVEÏDORS

ENGRANAJES ESPECIALES, SA 
Empresa dedicada a la mecanització 
d’engranatges cònics espirals de 
precisió per a aplicacions diverses
Any de fundació: 1947
Nre. de treballadors: 45 
Nre. d’enginyers tècnics en 
plantilla: 5

TECNOSPIRO MACHINE TOOL, SL 
Empresa dedicada al disseny i la 
fabricació de braços articulats per a 
aplicacions diverses a la indústria
Any de fundació: 1982
Nre. de treballadors: 20
Nre. d’enginyers tècnics en 
plantilla: 5

Polígon industrial Pla dels Vinyats, 
naus 1 i 3. 08250 Sant Joan de 
Vilatorrada (Bages)
www.spiroide.com
spiroide@spiroide.com
www.tecnospiromt.com
comercial@tecnospiromt.com

GRUP SPIROIDE

Planta de mecanització 
d’Engranajes Especiales.

Muntatge d’una 
roscadora 

Roscamat a la 
planta de 

Tecnospiro 
Machine Tools.
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SERGI ALBET
Membre de la 
Junta de Govern 
del Col·legi. 
Enginyer i 
consultor digital.
@sergialbet

It is an old saying that coo-
king is applied chemistry, 
and a team of engineers 
from the Massachussets 
Institute of Technology 
has proved that it is true. 
They have developed ways 
to experiment with food, 
transforming it when water 
is added. 

The researchers have 
come up with a sort of edi-
ble origami, in the form of 
fl at sheets of gelatine and 
starch that transform into 
three-dimensional struc-
tures when submerged in 

water. These sheets can 
be folded to make fl owers, 
or other less conventional 
forms. One of the advan-
tages of this type of food is 
that they can be packed fl at, 
which can save a lot of spa-
ce. The team also discove-
red ways to control where 
and how much the structu-
re can curve, making it pos-
sible to customize the form 
of the sheets.

  3. SUSTAINABLE ENGINEERING  

Source: Massachusetts 
Institute of Technology 
(MIT). web.mit.edu

Many engineering students at the Institute of Technology in Lausanne 
have spent three years on the development of an energy-effi cient house. 
This project will take part in the Solar Decathlon competition which will 
be held in Denver. It has been an incredible experience for the students 
both in terms of their training, by putting the things they have learned into 
practice, and in terms of the synergies created between them. 

Source: Swiss Federal Institute of Technology Lausanne https://actu.epfl .
ch/news/eight-students-tell-us-about-their-solar-decathlon

Sharing the construction 
of a self-sufficient house

Chemistry and cooking
1. CHEMICAL ENGINEERING

Sustainable 
use of 
industrial 
waste
Smart-Pro2 is a platform for 
industrial knowledge on the 
sustainability of waste 
products, bringing together 
research groups which are 
mostly comprised of 
engineers drawn from 
different areas to 
collaborate in the study of 
uses for non-organic sub 
products, such as solid 
waste and carbon dioxide. 
One of the main objectives 
of this platform is to 
reinforce knowledge about 
these evaluations to 
improve the recycling of 
industrial materials.

Source: Katholieke 
Universiteit (Leuven). 
www.kuleuven.be

2. ENGINEERING 
FOR RECYCLING

44-45 TK216 L'enginyeria al món.indd   44 06/09/17   00:37



Setembre 2017    Theknos

 L’ENGINYERIA AL MÓN 

45

Engineering researchers at the 
University of Harvard have 
developed a new system for 
designing reconfigurable 
metamaterials. Metamaterials are 
materials that are defined by their 
structure and not their composition. 
They can be designed to divert light, 
sound and even to absorb the seismic 
waves of earthquakes. Until now, 
each of these functions been 
provided through a single structure.

Thanks to the contributions of 
mathematicians and designers, these 
researchers have been able to create 

reconfigurable metamaterials, which 
are metamaterials that can change 
their structure, making them useful 
for other functions. This research 
started in 2014, when it was realised 
that some original designs for a range 
of folding structures could be used as 
building blocks for a whole new class 
of metamaterials. This paradigm 
change called for a lot of time to be 
spent identifying a robust design 
strategy for achieving this.

Source: Harvard University.  
www.harvard.edu

1. QUÍMICA I CUINA
Un equip d’enginyers de l’Institut 
de Tecnologia de Massachusetts 
han creat un aliment format per 
làmines planes de gelatina i midó, 
que en estar en contacte amb 
l’aigua es transforma en estructures 
tridimensionals. Es controla el grau 
que es pot corbar l’estructura de 
manera que es pot personalitzar la 
forma de les làmines.

2. ÚS SOSTENIBLE DELS RESIDUS 
INDUSTRIALS
La plataforma Smart-Pro2 reuneix, 
principalment, enginyers de diferents 
especialitzacions per col·laborar en la 
valorització de productes inorgànics. 
Aquesta plataforma té com a 
objectiu enfortir el coneixement 
sobre els subproductes inorgànics per 
millorar el cicle dels materials 
industrials i perquè la seva 
reutilització sigui sostenible. 

3. COMPARTIR CONSTRUINT 
UNA CASA AUTOSUFICIENT
Molts estudiants d’enginyeria de 
l’Institut Tecnològic de Lausana 
han passat tres anys desenvolupant 
una casa energèticament eficient. 
Aquest projecte formarà part de 
la competició Solar Decathlon 
que tindrà lloc a Denver. Per als 
estudiants ha estat una experiència 
increïble tant pel que fa a la 
formació, posant en pràctica el que 
han estudiat, com per les sinergies 
creades entre ells.

4. TOT DEPÈN DE L’ESTRUCTURA
Els metamaterials són materials 
que depenen de la seva estructura 
i no de la seva composició. Estan 
dissenyats, entre altres funcions, per 
desviar la llum i el so. Fins ara, però, 
per a cada una d’aquestes funcions 
només es dissenyava una estructura 
única. Els investigadors d’enginyeria 
de la Universitat de Harvard han 
aconseguit crear metamaterials amb 
estructures reconfigurables a fi que 
aquestes puguin ser útils en més 
d’una funció.

5. DASH ROBÒTICA 
L’equip de Robòtica Dash (Dynamic 
Autonomous Sprawled Hexapod) 
juntament amb estudiants graduats 
d’Enginyeria Elèctrica i informàtics 
han creat uns minirobots amb 
control remot, construïts a partir 
de retallables de plàstic i cartolina, 
i inspirats en animals. L’equip fa 
exposicions a les escoles.

   .CAT 

The Dash Robotics team (Dynamic 
Autonomous Sprawled Hexapod) brings 
together postgraduate students of 
electrical engineering and computing to 
develop mini-robots inspired by animals 
such as birds or lizards. The idea, both 
original and creative, is to build a 
remote-control robot from cut out pieces 
of plastic and cardboard. The team holds 
demonstrations at schools, where the 

Dash Robotics
5. ROBOTICS ENGINEERING

It all depends on the structure
4. MATERIALS ENGINEERING

children are excited by the ways 
they can interact with the 
mini-robots. The team believes 
that the project is both a toy and 
educationally valuable in that it 
serves to motivate the students in 
their studies.

Source: University of California, 
Berkeley. www. berkeley.edu
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ESTIGUES AL DIA

PETIT PLI 
Roba 
desplegable
Els nens canvien fi ns a set talles els 
primers dos anys, fet que suposa una 
despesa important en roba. D’aquí 
neix la inspiració de la dissenyadora 
Yasin en crear Petit Pli (www.
petitpli.com), una col·lecció de roba 
per a infants.

Amb el seu coneixement en 
enginyeria aeronàutica i de disseny 
d’innovació, Yasin idea un sistema 
de plec que permet que les peces 
de vestir s’adaptin a mesura que 
el nen s’estira. Es tracta d’una tela 
ultralleugera, transpirable i resistent 
a l’aigua i al vent per a criatures 
d’entre 6 i 36 mesos. La creadora 
utilitza unes tècniques de plegatge 
que es basen en materials artifi cials 
pendents encara de patents.

NENS

TZEITEL PUIG 
Periodista 
especialitzada en 
cultura i tecnologia

www.cargocollective.
com/tzeitel

 
INVESTIGACIÓ

MICROROBOTS
Diminutes esferes que eliminen bacteris
Investigadors de l’Institut de Bioenginyeria 
de Catalunya (ibecbarcelona.eu) han disse-
nyat uns minirobots que eliminen de l’aigua 
els bacteris causants de malalties, com l’E. 
coli. Actualment les aigües es netegen amb 
productes químics i desinfectants, però al-
guns bacteris i altres microorganismes són 
molt resistents i és molt difícil eliminar-los.

Aquests petits robots són esferes dimi-
nutes de magnesi per una cara, i per l’altra, 
capes alternades de ferro i or, recobertes de 

nanopartícules de plata. El magnesi reaccio-
na quan entra a l’aigua i produeix bombolles 
d’hidrogen que propulsen els microrobots. 
Aquests neden i alhora netegen l’aigua, els 
bacteris s’adhereixen a l’or i són eliminats 
per les nanopartícules de plata.  

Segons dades de l’Organització Mundial 
de la Salut, 1.800 milions de persones a tot 
el planeta beuen aigua contaminada d’excre-
ments. Aquests nanorobots poden arribar a 
eliminar fi ns a un 80% dels bacteris.

THE LANGUAGE GLOVE • Guant intel·ligent
INVENTS

Enginyers de la Universitat de Califòr-
nia de San Diego (UCSD; ucsdnews.
ucsd.edu) han desenvolupat un guant 

intel·ligent que tradueix l’alfabet del 
llenguatge de signes americà a text.

Conegut com The Language of Glo-
ve, el dispositiu es va crear per menys 
de 100 dòlars utilitzant electrònica 
imprimible, que és econòmica i fàcil 
de muntar, segons la UCSD. El guant 
té nou sensors de tensió fl exibles: dos a 
cada dit i un al polze, que detecten l’ar-
ticulació de l’artell. Un microproces-
sador calcula la lletra per a cada gest, 
i una ràdio Bluetooth transmet el text 
per mostrar a temps real.©
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L’empresa Avani Eco (www. avanieco.com) 
crea unes bosses de midó de iuca que es 
converteixen en comestibles per als peixos 
si acaben al mar. L’objectiu és alliberar el 
mar de plàstics, on actualment es troben 
165 milions de tones d’aquest material.

Aquestes bosses poden convertir-
se en compost en menys de 100 dies, 
a diferència dels centenars d’anys que 
necessiten les que són de plàstic. La 
base natural de les bosses permet que es 
dissolguin en qüestió de minuts amb aigua 
calenta i el més destacable és que aquesta 
aigua és potable. © AVANI
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Bosses biodegradables
MEDI AMBIENT ECO-BAGS
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elcollegiconnecta.cat

www.enginyersbcn.cat/certificacio

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

La Certificació Professional permet als tècnics 

l’obtenció del reconeixement de les seves 

competències professionals.

El Col·legi està acreditat com  

a Entitat Certificadora per ENAC

 

Esquemes de certificació desenvolupats per 

ENGINYERS BCN (segons Norma UNE-EN ISO/

IEC 17024:2012):

 

EXPERT EN INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ

EXPERT EN AUDITORIES ENERGÈTIQUES

EXPERT EN LEGALITZACIÓ D’ACTIVITATS

Certificació  

Professional

ACREDITA’T AMB NOSALTRES
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Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals. Una altra és
fer-ho:

Compte Expansió
Plus PRO
T’abonem el 10%
de la teva quota de col·legiat*
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Remuneració fins a

+ +0 1% 3% TAE
comissions Primer any fins a 2,74% TAE. Saldode devolució en els principals
d’administració i màxim remunerable 10.000 euros.2rebuts domiciliats i sobre les
manteniment. compres amb targeta de crèdit en

comerços d’alimentació.1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Truca’ns al 902 383 666, identifica't com a membre del teu col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a
treballar.

El compte Expansió Plus PRO requereix de la domiciliació d’una 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). Així mateix, també cal haver-hi domiciliat 2 rebuts domèstics en els 2 últims mesos.Oferta
vàlida, a partir del 6 de febrer de 2017.
*Fins a un màxim de 50 euros anuals per compte, amb la quota domiciliada. L'abonament es farà durant el mes de gener de l'any següent.
1. Rebuts domiciliats que corresponguin, com a emissor, a organitzacions no governamentals (ONG) registrades en l’Agència Espanyola de Cooperació i els rebuts de
col·legis, escoles bressol i universitats carregats durant el mes. S’ha de tractar de centres docents espanyols (públics, privats i concertats) i en queden excloses les
despeses d’acadèmies particulars, col·legis professionals o despeses diferents a les d’escolarització. Tampoc s’hi inclouen les despeses en concepte de postgraus, màsters
i doctorats. Operacions de compra fetes a crèdit incloses en la liquidació del mes, amb les targetes modalitat Classic, Or, Premium, Platinum i Shopping Or el contracte de
les quals estigui associat a aquest compte, en els establiments comercials d’alimentació inclosos, que es poden consultar en la pàgina
www.bancsabadell.com/compteexpansioplus. Mínim de 5 euros i fins a 50 euros al mes.
2. Per tenir accés a aquesta retribució, els titulars han de tenir un saldo mitjà mensual en el banc superior a 30.000 euros en recursos, calculat com la suma de saldos del
mes anterior de: comptes a la vista, dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida-estalvi, fons d’inversió, valors cotitzables i no cotitzables, plans de pensions,
plans de previsió d’EPSV i BS Fons Gran Selecció. No es tindrà en compte per al còmput del saldo mitjà el saldo existent en aquest Compte Expansió Plus PRO ni en cap
altre de les mateixes característiques en què els titulars siguin intervinents. Sí que es tindrà en consideració el nombre de cotitulars, per la qual cosa el saldo mínim
existent en l’entitat com a requisit serà el pres proporcionalment per a cada cotitular. No es remuneraran els saldos durant el primer mes de vida del Compte Expansió Plus
PRO.
En cas que no s’assoleixi per part dels titulars el saldo mínim que dóna dret a la retribució del Compte Expansió Plus PRO, la liquidació es farà al 0% per aquest concepte.
Rendibilitat primer any: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919%
TIN, 1,8191% TAE (calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet des de l’alta del compte).
Exemple de liquidació: saldo en compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats en l’any:
270,82 euros.
Rendibilitat resta anys: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919% TIN,
1,9910% TAE (calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet a partir del segon any del
compte). Exemple de liquidació: saldo en compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats en
l’any: 295,96 euros.
Pot fer extensiva aquesta oferta als seus empleats i familiars de primer grau.
sabadellprofessional.com

1 / 6
Aquest nombre és indicatiu del risc del

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

risc.

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

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

dipositant.
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