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Com tu,
6.000
enginyers
llegeixen aquest
anunci

ANUNCIA’T AMB NOSALTRES
ENGINYERS BCN disposa de canals
de comunicació directa als col·legiats,
a l’abast de les empreses i institucions
que vulguin difondre els seus productes,
serveis, solucions tècniques, activitats i
coneixements.
Contacte:
Ricard Piqué
rpique@ebcn.cat
932 478 722
Consell de Cent, 365, 08009 Barcelona
T 934 961 420, ebcn@ebcn.cat

OBSERVATORI

Miquel Darnés
Degà
dega@ebcn.cat
@miqueldarnes

UN CONSELL NECESSARI

A

vegades es presenta un dilema i no sempre
la solució adoptada és la millor. Estem
parlant de la segregació en sis del Col·legi
de Catalunya. Pensem que per sortir de la
greu crisi institucional que es va presentar
ara fa més de vint anys es podien haver adoptat altres
mesures que no haurien comportat, al nostre entendre,
un afebliment de la institució. Estem convençuts que,
en corporacions com aquesta, la unió fa la força. Però en
qualsevol cas, disposem d’un Consell de Col·legis, del qual
soc president, format pels col·legis de Barcelona, Girona,
Lleida, Manresa, Tarragona i Vilanova i la Geltrú, al qual
hem de treure el màxim profit en defensa de la professió,
dels col·legis i dels col·legiats. Per sort, des de ja fa un
temps hem deixat enrere una etapa plena de desconfiances
mútues entre col·legis, que, acompanyada de gestions poc
eficients, havia fet que durant força anys el Consell tingués
una utilitat molt per sota de les seves possibilitats.
Per poder encarar els propers temps amb èxit, a finals
de l’any passat es va fer una reunió per establir un full de ruta
que marqués el camí a seguir. Com a accions destacables
hi ha les reunions que es volen mantenir amb els rectors
de les universitats catalanes, per posar en valor els
col·legis com a actors necessaris a l’hora d’intervenir
en l’elaboració de plans d’estudis; de participar en els
consells socials, que són els encarregats de relacionar
la universitat amb el sector públic, la societat i el teixit
productiu, i, en definitiva, de participar activament
en l’àmbit universitari. També es va acordar mantenir
reunions amb les associacions empresarials, per donar
a conèixer la professió i la seva importància en el sector
industrial i de serveis. D’altra banda, es va parlar de fer
una publicació anual de prestigi i d’organitzar una jornada
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amb el títol de “L’enginyeria és un grau”, que ha de servir
per explicar a les administracions, els empresaris, els
agents econòmics, etc., les noves titulacions de grau
sorgides del Pla Bolonya, atès que encara hi ha un gran
desconeixement al
respecte. Finalment,
s’està preparant
una campanya
divulgativa sobre la
necessitat que hi hagi
un certificat tècnic
en les declaracions
responsables de
les activitats, que
es farà arribar als
ajuntaments i als consells comarcals.
Val a dir que aquest any la Direcció General d’Energia,
Mines i Seguretat Industrial ha adjudicat al Consell
la secretaria de les taules consultives de l’àmbit de la
seguretat industrial. També volem recordar que el Consell
participa en diverses taules tècniques relacionades amb
la seguretat contra incendis, l’accessibilitat i els plans
d’autoprotecció. A més, forma part del Pacte Nacional per
la Indústria.
Per tot plegat, pensem que el Consell de Col·legis
d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de
Catalunya és un instrument necessari per treballar per
a la professió, que no vol dir res més que treballar per
als col·legiats i per a la societat. La força que ens dona
representar més de deu mil col·legiats cal aprofitar-la per
sobre de qualsevol altre interès o consideració. l

S’HA D’APROFITAR
LA FORÇA
QUE ENS
DONEN 10.000
COL·LEGIATS
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Les màquines que treballen en l’entorn industrial s’han d’ajustar a unes exigències mínimes de seguretat i
salut per a l’ús dels equips de treball. A Catalunya no sempre és així. Posem el termòmetre a la
maquinària industrial per comprovar-ne l’estat de salut.
Març 2018 Theknos
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Cristina Castells, directora
de l’Agència Local de
l’Energia de Barcelona.
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RODA EL MÓN I TORNA AL BORN

A

principis de febrer la PIMEC anunciava que
desenvoluparia una primera fase de
sensibilització amb l’objectiu d’introduir en les
seves empreses el model econòmic anomenat
circular. A partir d’aquí, la patronal posaria en
marxa un projecte que mesuraria, a través d’una eina, el grau
de circularitat del model de negoci de cada PIME, i que
identificaria tots aquells aspectes que fossin propis
de l’economia circular en cada una de les empreses. Val a dir
que l’economia circular és un concepte lligat a la
sostenibilitat que té com a objectiu l’eficiència i
l’optimització en l’ús dels recursos, per tal que es
mantinguin en l’economia durant el màxim temps possible i
es generin els mínims residus.
La veritat és que em va semblar una bona notícia. I
innovadora, perquè a Catalunya és cert que ja s’han fet
algunes coses en aquest sentit, però se’n parla molt poc,
per no dir gens. Fa un parell d’anys, ACCIÓ —l’Agència per
a la Competitivitat de l’Empresa— va presentar l’estudi
L’economia circular a Catalunya per tal de veure el
desenvolupament d’aquesta economia a casa nostra.
Resulta que l’any 2014 hi havia 391 empreses que oferien
solucions d’economia circular, que donaven feina a
70.419 treballadors i amb una facturació agregada
d’11.038 milions d’euros, 4.090 milions dels quals estan
exclusivament vinculats a aquest model d’economia (un
volum que representa el 2% del total del PIB català). Les
xifres són prou eloqüents...
Això sí, s’hi destacava el fet que, a
Catalunya, disposem del coneixement
i també de l’experiència per poder
implantar aquestes dinàmiques.
D’altra banda, el teixit industrial i
empresarial català és molt divers
i això facilita la simbiosi i la
cooperació, ja que en la majoria
de casos els processos
associats a la valorització
i reutilització traspassen
les fronteres de l’empresa i
requereixen altres actors.
Tot plegat venia a dir que
tenim una base molt fèrtil
per actuar, però que estem
tot just a l’inici del camí. De
Oriol Nin

vegades em pregunto per què, si veiem que som en un món
de recursos sobreexplotats, no ens parem més a pensar en
la sostenibilitat dels models de negoci que apliquem o en el
disseny dels productes i els serveis, amb el malbaratament
de recursos i energia que comporten en molts casos.
Per això, l’economia circular ja és, des de fa temps, en el
punt de mira de les polítiques europees. Les xifres parlen
per si soles. Fixem-nos en els plàstics, per exemple. El
2015, la demanda europea de plàstic, segons l’associació
Plastics Europe (2016), va ser de 58 milions de tones,
el 90% dels quals procedia de fonts no renovables. A
més, 25,8 milions de tones de plàstic van acabar a les
escombraries; el 30,8% d’aquest plàstic va finalitzar el seu
cicle de vida en abocadors, ja que aquesta opció encara
és la primera a l’hora de gestionar els residus en molts
països de la UE.
Vist d’una manera més global: segons estima la CE, cada
any, a Europa, s’utilitza una mitjana de 16 tones de materials
per persona per fer funcionar la nostra economia, i al
voltant de sis tones per persona es converteixen en residus.
D’altra banda, gairebé la meitat dels residus generats
acaben en abocadors.
Sembla evident que no té gaire sentit seguir per aquest
camí durant més temps. Entre altres coses perquè no
podrem fer-ho sense causar un cost irreparable per a les
pròximes generacions. Cal recordar que a finals del 2015, la
Comissió Europea va impulsar el paquet d’economia circular
amb les fites següents per al 2030: reduir a la meitat
el malbaratament d’aliments, aconseguir un 65%
de reciclatge de residus municipals i un 75% de
reciclatge de residus d’envasos, i que el màxim
de residus a dipòsit/abocador fos del 10%.
Aquestes xifres són molt lluny dels
paràmetres actuals. Vet aquí per què em va
semblar una bona iniciativa, la de
la PIMEC. Cal que en parlem
molt més, d’aquesta
manera d’entendre
l’economia, ja que
requereix un canvi de
visió, tant empresarial
com individual, i també
repensar les maneres
de produir i consumir… i
no és fàcil. l
Març 2018 Theknos
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Comissions i Grups Territorials:
connecteu-vos amb els companys
En un món cada dia més global el fet de poder compartir informació i experiències o de rebre
un cop de mà per part d’altres companys es fa molt necessari. De manera voluntària i
totalment gratuïta us podeu apuntar a una de les Comissions o un dels Grups Territorials del
Col·legi i, així, contactar amb col·legiats que tenen molt en comú amb vosaltres.
LES COMISSIONS
Se’n parla molt, però què són exactament les Comissions? Són grups formats per col·legiats, precol·legiats i, en
alguns casos, tècnics qualificats de fora d’ENGINYERS
BCN. Us dediqueu al que us dediqueu segur que trobeu
la comissió que millor s’adapta a vosaltres: si, per exemple, treballeu per compte propi, encaixareu a la d’Exercici
Lliure; si sou funcionaris, a la de Funció Pública, i si ja us
heu retirat, a la d’Enginyers Jubilats. Normalment les Comissions es reuneixen una vegada al mes a la seu col·legial
per comentar les últimes novetats que afecten la professió, passar-se informació de rellevància, proposar cursos i
tallers i, en definitiva, impulsar iniciatives d’utilitat.

Oscar Rosique, president de la Comissió de
Seguretat Contra Incendis i Emergències
“Soc membre de la Comissió des de fa deu
anys. M’hi vaig apuntar perquè volia obtenir més
coneixement en el món de la protecció contra incendis.
La comissió em donava l’oportunitat de veure altres
punts de vista i ampliar la meva perspectiva dins del
sector pel que fa a les normatives i les noves tecnologies.
Per mi val molt la pena formar-ne part perquè es
plantegen casos reals que els nostres companys es
troben en el seu dia a dia. Després, intentem trobar-hi,
entre tots, una solució.
Animo tothom a assistir a les reunions. Som una
comissió molt dinàmica i activa: formem part de la
TINSCI (la Taula d’Interpretació de Normativa en
Seguretat Contra Incendis) i treballem en l’actualització
del Manual de Seguretat Contra Incendis, entre moltes
altres tasques.”

ELS GRUPS TERRITORIALS
Són una bona manera d’apropar el Col·legi més enllà de Barcelona ciutat. L’Anoia, el Maresme, Osona, el Vallès Oriental,
Sabadell, Sant Cugat i Terrassa són, ara per ara, els llocs on
ENGINYERS BCN té un grup de col·legiats que es van reunint per posar en comú vivències, fer contactes amb altres
companys del territori i, fins i tot, rebre formació relacionada
amb el Col·legi. Es tracta d’una bona manera de tenir el Collegi a prop i aprofitar tots els avantatges que us proporciona. l
Laia Pajares, membre del Grup Territorial
del Vallès Oriental
“Em dedico al control de qualitat dins
de la indústria farmacèutica, un sector
on no hi ha gaires enginyers. Quan em vaig
assabentar que existien els Grups Territorials no ho vaig
dubtar: vaig pensar que era una molt bona idea i una
oportunitat per conèixer col·legiats del meu entorn.
Quan tens les coses a prop tot és més fàcil.
D’aquesta manera et permet veure diferents àmbits
de l’enginyeria, resoldre dubtes, aprendre... i fer
xarxa des del kilòmetre zero. Hem fet xerrades
sobre l’assegurança de responsabilitat civil, visats
i licitacions i projectes elèctrics, i en tenim de
programades sobre prevenció de riscos i logística. Al
final de cada xerrada es comenten dubtes i s’opina.
Personalment, hi aprenc molt, tinc una visió més
àmplia i m’és útil per estar al dia.
Recomanaria sense cap mena de dubte a tots els
col·legiats que s’hi inscrivissin perquè entre tots ens
podem fer més visibles professionalment.”

Si voleu inscriure-us-hi
o obtenir-ne més
informació entreu a
www.enginyersbcn.cat/
comissions

INFORMACIÓ COL·LEGIAL

Per Sant Jordi emporteu-vos
la rosa i el llibre
Tots coneixem la història. El cavaller
mata el drac i de la sang en surten roses
vermelles. Sant Jordi és una de les festes més estimades pels catalans i, com
no podia ser d’una altra manera, ENGINYERS BCN hi participa activament.
Tots els col·legiats que el dilluns
23 d’abril, de 10 a 18 h, acudiu a la recepció de la seu col·legial (Consell de
Cent número 365) rebreu dos obsequis. D’una banda, la tradicional rosa
de Sant Jordi i, de l’altra, el llibre Un
edifici, moltes històries de Xavier Theros, el qual explica l’evolució del palauet que acull la seu.
ENGINYERS BCN es troba situat a
dos minuts del cèntric passeig de Gràcia, escenari clàssic de paradetes de roses i estands de llibres durant tot el dia
23. Ho teniu, per tant, fàcil: veniu-nos
a veure i us endureu dos bons regals de
manera totalment gratuïta. l

Un edifici, moltes històries

Xavier Theros és periodista, escriptor i cronista de
Barcelona. El seu llibre Un edifici, moltes històries explica la història
de l’antiga casa unifamiliar construïda a finals del segle XIX d’estil
neoclàssic que actualment acull el Col·legi. Àmpliament documentat,
gràcies a diferents arxius de la ciutat, Theros dona dades i anècdotes
tant de la construcció de l’edifici el 1870 —moment en què començava
a formar-se l’Eixample barceloní— com de les diverses ampliacions
realitzades i dels propietaris i llogaters que hi van viure.

Presenteu els vostres treballs de fi de
grau i podreu guanyar fins a 2.000 euros!
rebran també un diploma de reconeixement. L’accèssit està dotat
amb 500 euros i un diploma de reconeixement per a l’estudiant.

Tan senzill com fer-nos arribar els
vostres projectes. Així de fàcil és
optar al premi de 2.000 euros que
concedeix el Col·legi al millor treball de fi de grau. Són els Premis
EBCN i a continuació us expliquem
el més important per participar-hi.

Com han de ser els projectes?
Han de crear resolucions innovadores a problemes o necessitats existents o aplicar millores a un producte, un procés o un servei present
a les nostres vides.

Qui pot presentar-s’hi? Tots els
que estigueu cursant o hàgiu cursat
un grau d’Enginyeria de l’Àmbit Industrial i que s’hagin matriculat del
Projecte de fi de grau durant l’any
2016, 2017 o 2018 de les escoles i universitats de la demarcació i àmbit
competencial d’ENGINYERS BCN.

Fins quan es pot lliurar la documentació? Fins al 25 de maig de
2018 a les 14 h.

ELS PREMIS EBCN SÓN
UNA INICIATIVA DEL
COL·LEGI PER IMPULSAR
EL TALENT JOVE

Quina dotació tenen els premis?
L’alumne guanyador rebrà 2.000
euros i un diploma de reconeixement. El tutor de l’alumne premiat, 500 euros. L’escola a la qual
pertanyi el guanyador i el seu tutor

Aquesta és una altra iniciativa del
Col·legi per impulsar el talent jove.
Aprofiteu-la i no dubteu a participar-hi. No hi perdeu res! l
Com presentar el treball, les bases
completes dels premis i altra
informació d’utilitat disponible a
www.enginyersbcn.cat/premis
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El Col·legi
estrena blog!
Un espai de referència per a tots
els enginyers de l’àmbit
industrial. L’objectiu del nou blog
no és modest, però sí que és
possible. I és que BLOG.
ENGINYERSBCN es posa en
marxa com a eina per compartir,
debatre i aprendre entre
companys. Per tant, no només
podeu ser-ne lectors, sinó que
també podeu proposar la
publicació d’un article professional
o enviar els vostres comentaris.
Entreu-hi, doneu-hi un cop d’ull i
feu-lo servir com millor us
convingui. La professió us escolta.
Internet és ple de blogs de tot tipus:
de cuina, de cinema... I ara n’hi un altre, sobre enginyeria industrial. Però
aquesta vegada es tracta d’un projecte especial, pensat per a vosaltres. A
continuació us expliquem què té de
diferent el nou blog del Col·legi.
Quins continguts hi ha? Articles o reportatges sobre la professió. Molt general? Mencionem-ne alguns temes
com a exemples: una nova disposició
legislativa que afecta les persones
que es dediquen a l’emmagatzematge de productes químics; l’energia
fotovoltaica creix considerablement
l’any 2017 a Catalunya; una explicació de què és la metodologia BIM. Les
informacions es classifiquen en les
següents categories: Activitats i seguretat, Gestió de l’energia, Gestió productiva i empresarial, Instal·lacions i
construcció, Software i tecnologies i
Altres temàtiques tècniques. Seleccionant una d’aquestes categories en el
menú us apareixeran els continguts
relacionats.
Qui pot accedir-hi? Tothom. És un espai obert a col·legiats i no col·legiats.
Per moure els continguts per les
8
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BLOG.ENGINYERSBCN,
UN ESPAI OBERT A
TOTHOM ON TROBAREU
INFORMACIÓ D’INTERÈS
SOBRE LA PROFESSIÓ
xarxes, per conèixer, per parlar. Professionals, en definitiva, que, siguin
o no membres d’ENGINYERS BCN,
tinguin molt a ensenyar o molt a
aprendre.
Qui pot escriure-hi? D’una banda, es
publicaran els articles de caire més
tècnic d’aquesta revista. De l’altra,
es busca publicar contingut original.
Una vegada ho aprovi el Col·legi, podran escriure-hi col·legiats, experts
en alguna matèria, membres de la
Junta de Govern, personal tècnic
d’ENGINYERS BCN i estudiants dels
últims cursos d’enginyeria. Si creieu
que podeu aportar alguna cosa al blog,
no ho dubteu i escriviu un correu a
comunicacio@ebcn.cat.

Es poden enviar comentaris als articles? Sí. Després de verificar que no
són irrespectuosos i que estan relacionats amb l’entrada del blog en qüestió,
seran visibles per a tothom.
Quines altres funcionalitats té? Els articles es podran compartir a través de les
xarxes socials, hi haurà un motor de cerca, un llistat dels comentaris més recents
i un altre de les entrades més llegides.
La presentació ja està feta, ara us toca a
vosaltres participar en aquest projecte
engrescador que pot enriquir una professió tan canviant com la nostra. l

*

RECORDEU!

L’adreça és:
https://blog.enginyersbcn.cat
Si voleu proposar un article,
envieu les vostres dades i un
resum del contingut a
comunicacio@ebcn.cat

EBCN+: la nova app de notícies
del Col·legi ja és aquí
És possible que també us hagi passat:
voleu inscriure-us a un curs del Collegi però quan us n’adoneu ja està
complet. O necessiteu estar al dia de
les últimes novetats legislatives que
afecten la vostra feina però no teniu
manera d’estar constantment actualitzats. Fins i tot que
aneu a sol·licitar una
subvenció per al vostre projecte professional però que quan
ho feu us adoneu que
esteu fora de termini. Aquestes situacions, però, ja tenen
remei. El Col·legi ha
posat en marxa l’app
EBCN+. Si teniu un
dispositiu Android o
iOS us la podeu descarregar ja que té
com a objectiu principal que estigueu
informats.
FÀCIL I INTUÏTIVA
La instal·lació és com la de qualsevol altra aplicació. Accediu a l’Apple
Store o a la Play Store del vostre mòbil
o tauleta i busqueu “EBCN+”. Val a dir

ÉS GRATUÏTA,
SENZILLA D’UTILITZAR
I US PERMETRÀ ESTAR
SEMPRE BEN INFORMATS
que és una app gratuïta i que per tant
el cost per a l’usuari serà zero en tot
moment. Un cop ja estigui al vostre
dispositiu usar-la és ben senzill. A la
pàgina principal apareixen en ordre
cronològic les últimes notícies. Al

Recordeu que també teniu
disponible l’aplicació de la Borsa
de treball per ajudar-vos a trobar
la feina més adient.
www.enginyersbcn.cat/appsopp

principi estaran en blanc. Una vegada
seleccionades, es quedaran de color
gris. Dintre de cadascuna trobareu
més informació i la icona d’una estrella, que us permetrà marcar les notícies com a preferides. A més, tindreu
l’opció de compartir-les a través de

LES NOTÍCIES
ESTAN DIVIDIDES
EN QUATRE
CATEGORIES:

correu, WhatsApp i les xarxes socials.
Al menú de l’esquerra podreu accedir
ràpidament a les que hàgiu seleccionat com a destacades, les que ja hàgiu
llegit i les que no.
Per tal de mantenir-vos ben informats l’app enviarà de manera puntual
notificacions amb el més important.
Cal mencionar, però, que en alguns
dispositius, a l’apartat d’ajustos, s’ha
d’incloure EBCN+ com una de les
aplicacions “protegides” per rebre
aquests avisos.
CERCA RÀPIDA
Es tracta, doncs, d’una manera ben
senzilla d’estar informat. Si hi ha algun fet que vulgueu conèixer o alguna
informació que necessiteu saber immediatament podeu fer ús del filtre. A
la part inferior de l’app una icona en
forma d’embut us permetrà seleccionar les categories de notícies que desitgeu veure. A més, un potent cercador trobarà la notícia mitjançant les
paraules clau que indiqueu de manera
ràpida i clara. l

Novetats
legislatives:
“Es publica la Guia
d’aplicació del RIPCI”
o “nous ajuts del
MINETUR per a la
promoció d’edificis
intel·ligents” són
alguns exemples de
notícies que entren
en aquesta categoria.
Formació: en
els continguts
formatius hi ha els
cursos destacats
o les conferències
d’interès, entre
d’altres.
Col·legi: aquí
entren les notícies
que anuncien, per
exemple, la Diada
de la Professió o la
publicació al web
d’un nou número de
THEKNOS.
Miscel·lània:
informació d’interès
relacionada amb la
professió.
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Ara és més fàcil inscriure’s
en una activitat del Col·legi
Formar-se a ENGINYERS BCN mai no havia estat tan senzill. Algunes de les activitats ja disposen d’accés a la nova
plataforma d’inscripcions que a poc a poc anirà implementant-se en tota l’agenda. Aquest nou sistema crea un espai
privat per a vosaltres on podreu veure l’històric d’activitats realitzades des de l’1 de febrer, accedir fàcilment a la
informació dels cursos i conferències disponibles i rebre un avís quan hi hagi un pagament pendent per evitar que
perdeu la plaça reservada. Es tracta d’una metodologia que s’adapta a vosaltres per facilitar-vos el procés formatiu.
Senzilla, ràpida d’utilitzar i amb més
informació disponible. La nova plataforma de formació del Col·legi es va
estrenar el primer dia de febrer amb
l’objectiu de servir com a eina d’utilitat per als inscrits en cursos i conferències. Us expliquem com funciona
i per què suposa una millora respecte
del mètode antic:
MENYS PASSOS
Hi ha un curs o una conferència a la
qual voleu assistir. Com de diferent
serà el procés d’inscripció? Si sou
col·legiats i ja havíeu entrat a l’àrea
privada del web, fareu clic, com sempre, a “Inscripció” dins l’activitat en
qüestió. Directament, accedireu a
una pantalla on podreu “Reservar
lloc”. No caldrà que introduïu un altre cop les vostres dades personals
(nom, número de col·legiat...), ja que
quedaran guardades perquè no les
hàgiu d’indicar més (només haureu

de confirmar que són correctes el primer cop). Després ja podreu donar
la informació complementària que
dependrà de cada activitat (per exemple, si voleu portar un acompanyant).
En el cas que no sigueu col·legiats se
us demanarà, el primer cop, la creació
d’una paraula de pas i unes dades que
també es quedaran gravades al sistema
per estalviar-vos haver-les d’introduir
cada vegada i les quals només seran visibles per a vosaltres.
MÉS CONTINGUT
A la pantalla d’inici de la plataforma
veureu totes les activitats a les quals
us podeu inscriure, un quadre amb
enllaços al web per saber més sobre
les formacions programades i, si es
dona el cas, un avís dels pagaments
pendents amb l’objectiu de mantenir
la plaça reservada. És el vostre nou
espai personal i privat amb nou contingut al qual podreu accedir sempre

que vulgueu. A la barra de menú teniu
la possibilitat de canviar les vostres
dades, consultar l’estat de les inscripcions (es crea un històric a partir de
l’1 de febrer d’aquest any) i veure les
factures generades. Així, per exemple,
si veieu que una activitat que s’havia
anul·lat torna a estar disponible, és
tan fàcil com anar a la zona d’inscripcions i, a la icona en forma de llapis,
tornar a reservar-hi plaça.

LA NOVA PLATAFORMA
CREA UN ESPAI
PERSONAL, SENZILL
D’UTILITZAR I
TOTALMENT PRIVAT
Ara, tota la informació és en un mateix lloc, de manera ordenada, clara i
més completa. Perquè en el vostre procés formatiu l’únic lloc en què hàgiu
d’esforçar-vos sigui a les classes. l

Entreu a https://
activitats.
enginyersbcn.cat per
donar un cop d’ull a la
nova plataforma.
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La partida continua, mestre Marcé!
Porta més de 70 anys jugant a escacs,
cada dia participa en una vintena de
partides i ha arribat a liderar un club
que s’ha proclamat campió juvenil
de Catalunya. I quan se li pregunta si
es considera bo diu, entre rialles: “Jo
només soc un pobre desgraciat”. Amb
la mateixa humilitat que contesta a la
pregunta, el col·legiat Joan Marcé ha
estat setze anys ensenyant escacs al
Col·legi de manera totalment altruista
i sense faltar ni un sol dia. Tots els
primers dijous de cada mes (a excepció
de l’estiu) aquest enginyer tècnic
industrial de 92 anys s’ha apropat a la
seu col·legial per ensenyar la que és la
seva gran passió... fins ara. Marcé, que
gaudeix d’una salut de ferro, es retira
per raons familiars. L’1 de febrer va ser
el seu últim dia com a instructor.
LA PART HUMANA D’INSTRUIR
Joan Marcé es queda amb la part més
humana: “Una cosa que m’encanta
és que tots arribàvem abans d’hora i
fèiem un cafè al Club EBCN. Hi havia

un sentit d’agermanament”. Vol que
se sàpiga que se sent orgullós de tots
i cadascun dels que han assistit a les
seves classes, “per com de bé s’han
portat amb mi”, i, especialment, que
es mencioni alguns noms: “Vinardell i
Calafell, que venen des del primer dia;
Paluzia, descendent directe de qui va
portar aquest joc a l’Estat espanyol i
Joan Rodés, molt vinculat al Col·legi”.
Però què té, aquest joc? “Que fa
treballar el cervell. Ajuda a prevenir les
malalties pròpies de l’envelliment”. I
que no us enganyi la seva edat, cada
dia juga per Internet amb persones de
tot el món. “Un cop vaig competir amb
un home d’Alaska que em va acabar
explicant que era el xèrif del seu
poble”, explica entusiasmat.
No vol acabar la conversa sense deixar
clara una cosa: “Vull també agrair-li
al Col·legi que m’hagi cedit l’espai i el
material per fer el que tant m’agrada, i
per l’obsequi i el berenar de comiat que
em va preparar el meu últim dia com a
professor”.

Si l’energia té cura
de la teva ciutat,
la teva ciutat té cura de tu.

Per la nostra part, des d’ENGINYERS
BCN volem aprofitar per agrair-li la
dedicació, la bona voluntat i la feina
dirigida a la professió i als col·legiats.
Joan Marcé és un home admirable,
amb una filosofia que l’ha portat
lluny: “Si es fan les coses amb ganes
sorgeix l’inesperat”. S’acaba de
mudar a una residència i està content:
“Acabo de conèixer dues persones que
en saben, d’escacs, i ja hem quedat a
les cinc per jugar-hi”. Escac i mat?
No, la partida continua. l

endesa.com

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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PARLEM AMB ANNA CASTELLSAGUER. COL·LEGIADA NÚMERO 18.152. ENGINYERA TÈCNICA INDUSTRIAL

L’exemple d’una evolució constant
Tot i que en els últims anys s’ha produït un
estancament, les estadístiques indiquen
que la presència femenina en les
professions tècniques creix amb el pas del
temps. N’és un testimoni Anna
Castellsaguer, la dona enginyera d’aquest
mes que ha accedit a parlar amb nosaltres
sobre com ha canviat la situació en el seu
sector, el del tractament d’aigües, una àrea
molt concreta, però representativa, d’una
professió en constant evolució.
Treballa de manera continuada en el
sector des del 2001. En aquest temps,
l’Anna Castellsaguer n’ha vist de tots
colors. Ha passat de treballar en una
empresa on era l’única dona a formar
part d’una altra amb una paritat gairebé total, PESA Medioambiente. En
aquesta companyia de depuració d’aigües hi ha onze homes i deu dones, tres
de les quals ocupen llocs de responsabilitat. Una d’elles és l’Anna, cap del
departament d’Explotacions. Controla
el procés de producció: des del projecte
constructiu fins al disseny dels sistemes elèctrics, passant per l’execució.
Bàsicament fa que l’aigua que arriba als
nostres rius i cases sigui neta.
AVENÇOS A PAS FERM
“Mai no he tingut problemes pel meu
gènere.” Així, categòricament, rebutja
la idea de la discriminació. “Sí que quan

L’Anna Castellsaguer fent una
inspecció a l’estació
depuradora d’aigües residuals
de Cantallops (Alt Empordà).

he estat en entorns amb una presència
majoritària d’homes escoltes algun
comentari pujat de to, però jo contesto
en la mateixa línia i no en faig gaire cas”,
afegeix. Aquesta enginyeria tècnica
industrial especialitzada en Química
creu, això sí, que situacions com les
descrites van en retrocés: “Cada vegada
tinc menys la sensació de ser l’única”.
Assegura que en les àrees de qualitat i
seguretat i salut laboral comença a ser
quelcom normal tenir com a companya
de feina una dona: “En l’últim projecte
en el qual vaig formar part hi havia una
dona programadora, batallant en el
tema elèctric, i moltes caps de planta
també ho són”. Però és prudent, no
vol llançar les campanes al vol: “Quan
vaig a obres és quan més noto la falta
d’igualtat”. I de cara al futur? “Soc
optimista, crec que, com a mínim en la
part tècnica, l’evolució seguirà”.

Reducció de jornada per cura de fills o adults malalts
120,00%
100,00%

97,90%

95,30%
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2015

80,00%
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Dones

Font: Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats.
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4,70%

Homes

“EN LES ÀREES DE
QUALITAT I SEGURETAT I
SALUT LABORAL JA ÉS
MÉS NORMAL TENIR COM
A COL·LEGA UNA DONA”
ASSIGNATURA PENDENT
“Des que va néixer la meva filla tinc
reducció de jornada. Vaig decidir anteposar la meva vida familiar a la laboral. En el cas dels homes, això no
passa tant. Suposo que és conseqüència d’anys i anys d’un sistema que ha
funcionat d’aquesta manera”, opina
l’Anna. Les dades li donen la raó: tal
com es contempla en el gràfic, la situació ha millorat molt poc en els últims
anys; la immensa majoria de persones
amb reducció de jornada per cura de
fills o adults malalts són dones. Encara queda, per tant, un llarg camí per
arribar a la igualtat. “La mentalitat de
les empreses ha de canviar; en el meu
cas, el fet de tenir fills no ha suposat
cap entrebanc, però en general s’hauria de concedir més reduccions de
jornada als homes perquè en el meu
sector es viatja molt i, al final, per
aquest motiu, poques dones acaben
ocupant llocs de responsabilitat”.
Acaba l’entrevista i la conclusió, per
part seva, sembla clara: si la igualtat fos
una carrera de fons encara quedaria
molt per recórrer, però podríem mirar
enrere amb orgull i estar satisfets de tot
el que hem avançat. l

JOVES ENGINYERS

Oportunitats laborals, pràctiques
i programes especials per a joves
Tot i que en el sector de l’enginyeria
industrial el problema de l’atur juvenil
no és tan acusat, el Col·legi presta molta atenció a aquest perfil, un dels més
vulnerables davant el món laboral.
PER A ESTUDIANTS
Els últims anys de la formació universitària són un bon moment per
aprofitar el que moltes empreses ofereixen laboralment i començar a adquirir experiència.
Durant el 2017 s’han publicat al
SOPP una cinquantena d’ofertes de
convenis de cooperació educativa i
de col·laboració en pràctiques formatives, que han ampliat les opcions
dels estudiants per aconseguir fer una
estada en una empresa i, així, poder
posar en pràctica els coneixements
assolits durant la carrera.

El mercat es mou i necessita talent jove per nodrir-se alhora que el
forma. Prova d’això és que l’evolució
d’aquest tipus d’ofertes no ha deixat
de créixer: l’any 2015 se’n van publicar un terç menys que actualment.

TRAINÉE PROGRAMS
Una altra opció per als joves és apostar pels Trainée Programs que algunes gran empreses ofereixen amb
l’objectiu de captar talent de cara al

futur de les seves plantilles. Grans
empreses com SEAT, Siemens, Alstom, Schneider Electric o Bosch, entre moltes d’altres, ofereixen aquest
tipus de programes. El treball consisteix a passar per les diferents àrees i
els departaments de la companyia per
tal de conèixer-ne tot el conjunt. En
les multinacionals fins i tot es pot viatjar a l’estranger per conèixer in situ
els projectes que l’empresa realitza en
altres països. l

CONTRACTES EN PRÀCTIQUES
A banda dels convenis de cooperació
educativa, al SOPP també trobem
ofertes per a enginyers acabats de
graduar sota la modalitat de contracte en pràctiques. Durant el 2017 s’han
publicat una seixantena d’ofertes
d’aquest tipus.

ENGINYERS BCN patrocinarà el
monoplaça dels estudiants de l’EUSS
El compromís del Col·legi amb els
futurs enginyers també s’estén a
l’àmbit esportiu. En aquest sentit, el
Col·legi ajudarà l’Escola Universitària
Salesiana de Sarrià (EUSS)
MOTORSPORT, un equip de 40
joves que dissenyen i fabriquen un
monoplaça de carreres per participar
en la competició internacional
Fórmula Student.
Aquests estudiants de l’EUSS es
declaren “molt il·lusionats” amb
el projecte i expliquen que des que
van començar a treballar-hi, el
maig de l’any passat, s’han dividit
en sis grups per tirar-lo endavant:

xassís (disseny de l’estructura
multitubular d’acer), dinàmica
(frens, amortidors i direcció), tren
de potència (elements perifèrics del
motor), electrònica (muntatge del
cablejat), aerodinàmica (disseny de
la carrosseria) i gestió i patrocinis.
El pas següent és participar
en la Fórmula Student Spain. El
projecte es va iniciar des de zero,
sense finançament ni
contactes, però
gràcies als
diferents
patrocinadors
està

evolucionant satisfactòriament
i ja s’ha iniciat la primera fase
de fabricació. L’equip espera
consolidar-se dins el món de les
competicions de vehicles entre
universitats. Podeu trobar més
informació a la seva web:
www.eussmotorsport.com. l
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MISCEL·LÀNIA
COL·LEGIAL
Santi Escanes Ginés,
col·legiat 19.378

“La meva relació amb el
Col·legi ha estat molt
profitosa. Fa un parell
d’anys treballava com
a autònom, però volia
alguna cosa més estable,
que em permetés disposar
de més ingressos. Em
vaig apuntar a la Borsa de
Treball d’ENGINYERS BCN
esperant que m’ajudés a
aconseguir el meu objectiu.
Vaig actualitzar el meu
currículum, vaig pujar-lo
al web de la plataforma i
em van començar a arribar
ofertes de feina molt
interessants. També a
través de l’app de la Borsa
de Treball. De tant en tant
hi entrava i podia veure
fàcilment, des del mòbil,
les ofertes que hi havia i
apuntar-me ràpidament a
les que més m’interessaven.
Finalment vaig aconseguir
una feina en una empresa
d’arquitectura que
s’assemblava molt al que
estava buscant aleshores.

Recomanaria a tothom
que utilitzés la Borsa de
Treball; personalment no
vaig tenir-hi cap dificultat
i em va ser de gran utilitat.
El Col·legi, en general, crec
que és una bona manera de
créixer professionalment.
En soc membre des del
14

Theknos Març 2018

2006. He visat molts
projectes i he assistit a
nombroses conferències
molt interessants, i fins
i tot a un curs d’aparells
de mesura. Inclús vaig
participar en l’actualització
dels plànols de la seu
col·legial després d’un
concurs per buscar
enginyers capacitats per
fer-ho.”

BORSA
DE TREBALL
Millora la teva
comunicació

Saber “vendre’s” és clau per
fer contactes. El Col·legi us
proposa dos cursos gratuïts,
exclusius per a col·legiats,
amb l’objectiu d’aprendre a
comunicar-vos millor.

El primer és “Estratègies
de comunicació per impactar
en els altres”. El 19 de
març, de 10.30 a 13.30 h,
Carme Roselló, llicenciada
en Periodisme i amb un
màster en Coaching Integral,
donarà consells per generar
contactes, transmetre les
idees de manera convincent
i aconseguir una reacció
positiva als nostres
missatges.

El segon curs es
realitzarà el 24 d’abril, de
10 a 13 h, i portarà per nom
“LinkedIn II: marca personal
i posicionament a la xarxa”.
Els alumnes sabran, quan
acabi el curs, com donar
una bona impressió amb
una de les eines més
utilitzades en els processos
de selecció.
No espereu més i
apunteu-vos-hi a www.
enginyersbcn.cat/agenda.

Si esteu a l’atur el
Col·legi us ho posa
fàcil
El Servei d’Ocupació i
Promoció Professional
fa que tot us sigui més
senzill quan no trobeu
la feina desitjada. Cada
any subvenciona un gran

nombre de cursos als
col·legiats més grans de
40 anys que són
demandants d’ocupació
i als aturats de llarga
durada. És el programa de
Promoció Professional,
que també proporciona un
seguiment personalitzat en
la recerca de feina i inclou
activitats adreçades a
fomentar la reincorporació
al món laboral d’aquest

col·lectiu de col·legiats.
Entreu ara a www.
enginyersbcn.cat/agenda i
fixeu-vos quantes activitats
tenen subvencions per als
aturats. Allà trobareu tota
la informació necessària
per sol·licitar aquestes
ajudes que, de ben segur,
us seran de gran utilitat.

Encara no us heu
donat d’alta a la Borsa
de Treball?

Si sou col·legiats o
precol·legiats i no formeu
part de la gran plataforma
de recerca de feina
d’ENGINYERS BCN esteu
desaprofitant una molt
bona oportunitat a la qual
teniu dret.
Des del 2013 el nombre
d’ofertes publicades a la
Borsa de Treball no ha
deixat de créixer; l’any
passat es va aconseguir
arribar a la xifra de 1.344.
A més, la professió de
l’enginyer de l’àmbit
industrial és versàtil, pot
desenvolupar la seva
tasca en diferents àmbits
de treball. Per això és
important ser visible i
figurar en les llistes de
possibles candidats per a
les empreses, moltes de
les quals confien en aquest
servei com a primer lloc per
cercar treballadors.
Com us hi podeu
apuntar? Entreu a www.
enginyersbcn.cat/
accesborsadetreball i
cliqueu a “donar-te d’alta”.
Seguiu els passos indicats
i molt aviat també podreu
entrar en un nou món ple
de possibilitats.

AVANTATGES COL·LEGIALS
Descompte a
la Fundació UPC

El Col·legi referma els lligams amb l’Associació
Catalana d’Enginyeria i Consultoria

“Electricitat i Electrònica de l’Automòbil.
ELTICA” i “Protecció Civil. Risk Analysis”
són els noms d’alguns postgraus de la
Fundació Politècnica de Catalunya (FPC),
la qual ofereix una àmplia oferta formativa
als enginyers de l’àmbit industrial.
Gràcies a un acord amb el Col·legi,
aquest centre ofereix a tots els
col·legiats d’ENGINYERS BCN un 10%
de descompte a l’hora de matricular-se
a qualsevol programa formatiu del curs
acadèmic 2017-18 i que consti al web
www.talent.upc.edu.
Per tal de poder gaudir d’aquest
descompte, la persona interessada haurà
de facilitar el seu número de col·legiat a
la FPC.

Amb la finalitat de buscar sinèrgies amb altres entitats, ENGINYERS BCN
ha signat un conveni de col·laboració amb l’Associació Catalana d’Empreses
d’Enginyeria i Consultoria Independents de Catalunya (ASINCA).
Els cursos i les conferències que el
Col·legi organitza poden, per tant,
rebre l’ajut d’aquesta associació en
tot allò que sigui d’utilitat per als
col·legiats. De la mateixa manera,
el Servei d’Ocupació i Promoció
Professional buscarà possibles
col·laboracions amb l’entitat. A
més, es farà difusió d’aquelles
activitats d’ASINCA que puguin
interessar als col·legiats.
ASINCA és la patronal que
agrupa les firmes més importants
del sector de l’enginyeria i la
consultoria. Les empreses que en
formen part es dediquen al disseny,
la gestió i la direcció de les obres en

àrees com les infraestructures, la
indústria i la sostenibilitat.
Aquest acord s’emmarca
en la voluntat d’ENGINYERS
BCN d’unir esforços amb
altres entitats del sector.

El degà del Col·legi, Miquel Darnés,
i el president d’ASINCA, Josep Túnica.

Recordeu que trobareu aquests descomptes exclusius per a col·legiats i d’altres accedint a
www.enginyersbcn.cat/descomptes.

AGENDA
3, 5, 10 I 12 D’ABRIL
Metodologies alternatives
per a l’ensenyament
de les matèries
cientificotecnològiques
Els alumnes coneixeran
com millorar el procés
E-A (EnsenyamentAprenentatge), observaran
accions a l’aula i els
possibles errors per corregirlos, realitzaran un taller
amb propostes d’innovació
que siguin d’aplicació
directa a les classes i
aprendran a coordinar la
interdisciplinarietat dels
projectes, el que ajudarà a
preparar les programacions
en aquest àmbit.
Horari: de 16 a 20 h.
Lloc: aula de la 3a planta
del Col·legi.

www.enginyersbcn.cat/agenda
12, 17, 19, 24 I 26
D’ABRIL
Curs Autodesk Revit
MEP 2016
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), la metodologia
de construcció basada
en un model 3D. El BIM
s’està implantant amb
força en les empreses, ja
que proporciona tota la
informació necessària per
construir i gestionar una
infraestructura.
Horari: de 16 a 20 h.
Lloc: Tecnoespai.

25 I 26 D’ABRIL
Dimensionat
i legalització
d’instal·lacions
d’autoconsum solar
En aquest curs
s’explicaran les modalitats
d’autoconsum existents,
tant amb acumulació
d’energia com sense,
els principis bàsics de
dimensionament
de les instal·lacions
d’autoconsum, el
plantejament de la
viabilitat tècnica i
econòmica d’un nou
projecte i el marc
normatiu vigent.
Horari: de 16 a 20 h.
Lloc: aula dela 3a planta
de la seu col·legial
(Consell de Cent, 365).

3 I 8 DE MAIG
Adequació de màquines
en ús a les normes del
marcatge CE
Com es reglamenta
actualment en la Unió
Europea sobre les
màquines que es fan servir
per treballar? Quin és
el procés a realitzar per
posar en condicions de
seguretat la maquinària
en ús? I la documentació
administrativa que cal
preparar a efectes de
certificar-ne l’adequació?
Aquestes preguntes i
d’altres tindran resposta
en aquest curs del Col·legi.
Horari: de 16 a 20 h.
Lloc: aula de la 3a planta
de la seu col·legial
(Consell de Cent, 365).
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COMISSIONS I GRUPS TERRITORIALS

GRUP TERRITORIAL DE L’ANOIA

On no arribes tu ho fem nosaltres
La seva primera reunió va ser també
la primera d’un grup territorial. Era el
14 d’abril del 2016 quan una vintena
de col·legiats van trobar-se a Igualada en una iniciativa impulsada per la
Junta de Govern, que pretenia apropar el Col·legi als residents de fora de
la ciutat de Barcelona. Aquesta reunió
va ser un èxit i aquell any se’n van fer
tres més. Des de l’any passat ja són regulars: una cada dos mesos. Marc Pujol
és el coordinador del Grup: “Som un
grup molt heterogeni, hi ha persones
que es dediquen a la indústria, l’Administració pública, l’exercici lliure...
Tots hi aportem alguna cosa; compartir les nostres experiències ens ajuda a
aprendre molt, professionalment”.
CONFERÈNCIES I MOLT MÉS
La seu col·legial de Consell de Cent
no és l’únic lloc on s’organitzen activitats formatives. A més de comentar el
dia a dia laboral, també es programen
xerrades de temàtica diversa. “Una
parlava de tarifes elèctriques i contractació, una altra de la recollida porta a

Primera reunió del Grup
Territorial de l’Anoia,
el 14 d’abril de 2016.

porta una altra sobre l’assegurança de
responsabilitat civil del Col·legi, i el
22 de març en volem fer una sobre la
depuradora dels adobers d’Igualada”,
explica el Marc.
Les reunions normalment tenen lloc
a la Universitat de la capital anoienca,
cap al vespre. Solen aplegar una desena

de persones i segons el coordinador serveixen per a molt més que per créixer
professionalment o fer contactes: “Es
tracta de fomentar l’orgull de pertinença. Un parla de com fa els pressupostos,
l’altre de les instal·lacions que ha de dur
a terme, i al final tots aprenem com n’és,
de diversa, aquesta professió”. l

Com millorar l’eficiència empresarial?
Una de les accions de moltes
Comissions del Col·legi és impulsar
cursos i conferències a ENGINYERS
BCN. El passat 29 de gener el
Tecnoespai va acollir la xerrada “Pla
integral de la millora contínua”,
proposada per la Comissió de
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Qualitat i Innovació. Es va centrar en
com les empreses poden millorar la
seva eficiència controlant més l’ús
que fan dels recursos i implantant la
cultura de la millora contínua, que
engloba el conjunt del personal de la
companyia.

La conferència va ser impartida
per Jordi Portella, que té 35 anys
d’experiència en càrrecs de direcció en
els sectors industrials, de consultoria i
de serveis.
La millora contínua és un concepte
de gestió empresarial que va néixer
de les eines de millora de la qualitat
de Shewart i Deming. Després, va
ser desenvolupada al Japó durant la
dècada dels 80 i aplicada als processos
de Toyota. Portella va explicar que
actualment s’utilitza com una eina
de gestió estratègica centrada en la
cadena de valor.
En total va assistir-hi una vintena
de persones i cap al final es va
produir un debat en què es van
exposar casos pràctics. Una activitat,
en suma, d’allò més interessant
gràcies a la feina del Col·legi i les
Comissions. l

RETRAT PROFESSIONAL

ALFRED SÁ LAGO

ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL, col·legiat 14.348,
DISSENYADOR D’IL·LUMINACIÓ I FUNDADOR DE NUR LIGHTING
Text i foto: Anna Carrió

“PER IL·LUMINAR LA CATEDRAL DE BARCELONA,
COMBINEM ARQUITECTURA I ENGINYERIA”

“F

a 31 anys que em
dedico a fer projectes d’il·luminació”,
ens explica orgullós
Alfred Sá. Mentre
cursava l’Enginyeria Tècnica Industrial no li va donar gaire importància a la luminotècnia, però el destí
va voler que la primera empresa que
el contractés fos una empresa d’illuminació. “Visitava arquitectes, decoradors, enginyers, constructors,
alcaldes, regidors, i assessorava sobre
com s’havien d’il·luminar els espais.
Llavors elaborava un projecte tècnic
i es feia la venda”, explica. ERCO, Carandini, Philips, Schréder… Durant
vint anys va tenir diverses experiències professionals en sis o set empreses
de l’àmbit de la il·luminació.
Durant tres anys va treballar a Martin Arquitectura, un fabricant danès
ubicat a Barcelona que li va descobrir
què era un dissenyador d’il·luminació.
“Era cap de vendes per tot Espanya
i també viatjava molt per Europa.
Veure treballar els dissenyadors d’illuminació europeus em va fer obrir els
ulls: això era el que volia fer!”, relata.

EL DOMINI DE LA LLUM
Va ser l’any 2007 quan va establir-se pel
seu compte. Fluxus Lighting Design
Barcelona va ser la primera aventura
empresarial de l’Alfred. “Feia projectes
d’il·luminació a partir d’una base, que
en el meu cas era l’enginyeria”, explica,
i també a partir de dues passions que
sempre ha tingut: el dibuix i la fotografia. Es podria dir que la seva manera de
desenvolupar els projectes, sovint en
col·laboració amb enginyers, arquitectes i decoradors, és un mètode propi de
treball que segueix l’estil dels lighting
designers. Els projectes de l’Alfred parlen de làmpades, de llums, de tonalitats, de potències, de control, de color
i, fins i tot, de barreges de llum, però a
part del projecte d’il·luminació, també
inclou un projecte elèctric. “Necessito
entendre com interactua la llum, però
també necessito saber com funciona la
part tècnica”.
L’any 2010 l’Alfred va arrencar de nou
amb l’estudi NUR L+D, i va continuar
creant projectes d’il·luminació amb “la
gràcia, el disseny gràfic i l’estètica visual que m’aportaven arquitectes o interioristes”, afirma, tot i que s’ha reciclat

en tots els programaris que necessita
per fer el disseny gràfic de les propostes. Aquests trenta anys dedicats a illuminar espais li han permès treballar
en projectes molt interessants, com
la il·luminació del pont mil·lenari de
Puente de la Reina (Navarra), un poble de pas per als peregrins del camino de Santiago, que s’autodenomina
lliure de contaminació lumínica i que
aspira a obtenir la classificació Dark
Sky per fer que l’experiència dels peregrins sigui única. En la llista de projectes també hi trobem la catedral de
Barcelona, “un projecte d’il·luminació
per a arquitectura, però que és també
pura enginyeria”, comenta, i és que
van passar dels 200 kWh als 14 kWh.
Santiago de Compostel·la, Pontevedra,
la Corunya, Girona, Terrassa i diversos
districtes de Barcelona ja coneixen la
seva feina. Ha escrit alguns articles per
a la revista d’il·luminació i arquitectura iCandela, ha escrit manuals d’illuminació (publicats per ENGINYERS
BCN) i el llibre Aplicaciones
de los LED en diseño de
iluminación (Editorial
Marcombo, 2015).l

LIGHTING DESIGNER
“Dono moltes voltes per les ciutats, de dia i de nit, fent fotos”, afirma. Així comença un procés
creatiu d’un dissenyador d’il·luminació com l’Alfred. “Després comences a dibuixar, retoques les
imatges i veus com està l’espai i com proposes que hauria de ser”, afegeix. Actualment, està
treballant en el projecte d’il·luminació d’una ciutat catalana d’uns 80.000 habitants. El
projecte es concentra en 25 monuments de diferents estils (industrials, medievals,
modernistes, contemporanis, etc.) situats al centre de la població. “Faig un petit projecte
conceptual per a cada un per veure com cal il·luminar-los, però integrats en el projecte
conjunt, denominat pla director”, explica. Però més enllà de la llum, l’Alfred sent una
connexió especial amb els espais: “M’agrada entrar en l’urbanisme, la història, la gent, els
comerços, entendre-ho tot i il·luminar-ho”, afirma amb il·lusió. En definitiva, millorar la
qualitat de vida de les persones que hi viuen.
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ENTREVISTA

CRISTINA CASTELLS,

DIRECTORA DE L’AGÈNCIA LOCAL DE L’ENERGIA DE BARCELONA

“El sector de l’ecogeneració
és una finestra d’oportunitats
per als tècnics”
L’estiu vinent l’Ajuntament de Barcelona començarà a rebre el subministrament elèctric de la
mà d’una nova companyia que, segurament, obrirà el camí a noves experiències i oportunitats
en l’àmbit de la comercialització, el subministrament i la generació d’energia elèctrica. I és que
a partir de juliol entrarà en funcionament la nova comercialitzadora elèctrica pública de
Barcelona. Per fer-ho possible, l’Agència Local de l’Energia de Barcelona hi ha tingut un paper
fonamental. Ens ho explica la seva directora, Cristina Castells.
Text Jordi Garriga l Fotografia Marta Torrent

Què és l’Agència Local de l’Energia
de Barcelona? Com se’n conforma el
Consorci i per què?
Podríem dir que és el braç armat de
l’Ajuntament pel que fa a polítiques
energètiques en l’ampli sentit del terme. Som una agència, però de fet podríem ser un departament, i això és perquè
la nostra bona feina fa que cada cop estiguem més valorats i més internalitzats en l’Ajuntament gràcies a la nostra
acció. Abans érem més independents.
Vam néixer com a conseqüència del Pla
de l’energia del 2002, i d’aquí ve la constitució com a consorci participat per
l’Ajuntament. Aleshores, la nostra missió era vetllar perquè es dugués a terme
aquell pla, molt lligat a les renovables,
però amb el temps, sense abandonar
aquest objectiu, hem anat adoptant una
visió de l’energia més global.
Fa un any el plenari de l’Ajuntament
va aprovar la creació de la comercialitzadora elèctrica pública Barcelona
Energia. Quin tipus de responsabilitat
hi tindrà, l’Agència?
En la definició, l’hem tingut tota.
Quan la comercialitzadora sigui ope18
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PERFIL
És una de les veus més
experimentades de casa
nostra quan es parla
d’eficiència energètica i
ecogeneració. Enginyera
industrial especialitzada
en tècniques energètiques
per l’ETSEIB, va iniciar els
seus passos professionals
el 1995, quan va entrar a
formar part de l’Àrea
d’Edificis, Transport i
Energies Renovables de
l’Institut Català d’Energia
(ICAEN), com a tècnica
d’edificis. L’any 2000 va
passar a ser cap de la
Unitat Municipal, Edificis i
Transport del mateix
ICAEN, on, a partir del
2006, dirigeix l’Àrea
d’Estalvi i Eficiència
Energètica. El 2008 es fa
càrrec de la direcció
d’Energia i Qualitat
Ambiental de l’Àrea de
Medi Ambient de
l’Ajuntament de
Barcelona, i esdevé, així,
directora de l’Agència
Local de l’Energia de
Barcelona.

rativa, la responsabilitat serà de TERSA, la companyia pública especialitzada a seleccionar, tractar, controlar,
gestionar i valoritzar els residus municipals. Estic molt contenta de poder
treballar aquí, ara, perquè tot el procés per activar la comercialitzadora
ha estat molt estimulant.
Com es va gestar, el projecte?
Això ja ve de l’equip de govern anterior, però l’actual equip de seguida
se’l va fer seu i el va impulsar de manera definitiva. Tot plegat sorgeix de
dues necessitats: d’una banda, vincular la generació i el consum, i de
l’altra impulsar la generació elèctrica
local relacionada amb les energies
netes. L’Ajuntament, que ja disposa
de molts recursos energètics propis,
propicia excedents en la generació
d’energia, de manera que es volia una
eina que permetés gestionar-los. I
aquí és on es va pensar en una comercialitzadora pròpia. Feien falta, però,
dues premisses per tal d’adaptar-se al
marc legal: calia una societat mercantil i, alhora, una eina per no passar per
concurs i trobar-nos amb millors

“L’Ajuntament propicia excedents
en la generació d’energia
i es volia una eina que permetés
gestionar-los. Aquí és on
es va pensar en una
comercialitzadora pròpia”
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poden oferir comercialitzadores de
referència, i nosaltres no ho serem.
Per tant, en aquest sentit, nosaltres
mai no podrem competir. Nosaltres,
en aquest tipus de situacions, haurem
d’acompanyar el client o consumidor
per una altra banda. Però sí que la
nostra comercialitzadora neix amb
la voluntat de ser una referència en
matèria d’eficiència i cultura energètica de manera activa. No només
serem una comercialitzadora, volem
ser un autèntic assessor energètic.
Aquesta és la iniciativa més important
per part del municipi en clau mediambiental? Què significa?
És una eina molt interessant, sobretot pel que pot significar en la línia
realment forta, que és potenciar i incrementar l’ecogeneració.
Per què?
Els últims anys hem vist com tot el
sector de l’ecogeneració s’ha topat
amb diferents barreres, moltes d’elles
legislatives, però també d’altres de
relacionades amb qüestió d’hàbits,
de manera que a l’Ajuntament s’ha estat treballant en com superar aquestes barreres, tant pel que fa al petit
inversor com al gran. Ara mateix,
aquest és un sector molt tocat, a casa
nostra, de manera que cal recuperar
la confiança i despertar-lo.
ofertes d’altres companyies energètiques. Per tant, calia crear o basar-se
en un ens propi de l’Ajuntament. I aquí
és on entra en joc TERSA. Es tracta
d’una empresa pròpia de l’Ajuntament
i l’Àrea Metropolitana. I, a més a més,
és una entitat acostumada a anar al
mercat elèctric, que és un mercat
amb unes dificultats i particularitats
importants.
Es preveu que la comercialitzadora entri en funcionament aquest 2018?
Des de l’1 de gener ja ha començat a
presentar-nos la generació i es preveu
que a partir de l’1 de juliol ja serà l’encarregada de gestionar el subministrament. De moment, a l’Ajuntament. A
partir del 2019, podrà començar a comercialitzar en l’àmbit privat.
Les xifres indiquen un estalvi quant a
compra d’energia per part de l’Ajuntament de 500.000 euros anuals, i,
en una primera fase donarà servei a
20
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20.000 llars. Com s’escolliran aquestes
llars i com s’implementarà, el servei?
Sobre això cal puntualitzar que, per
qüestions de competència, tenim una
limitació a l’hora d’adreçar-nos al sector privat, i és que el 80% de l’energia
que es comercialitzi ha de ser per a
l’ens propi, és a dir, per a l’Ajuntament.
Aquest 20% restant correspon, precisament, a les 20.000 llars anunciades.
De moment, doncs, podrem donar servei aproximadament a un 10% de les famílies de la ciutat. En la mesura que incrementem l’energia corresponent al
80%, podrem donar servei a més llars,
sempre dintre del 20% restant. Pel que
fa a la tria de les llars que s’hi puguin
acollir, encara s’està acabant d’establir.
En aquesta tria, hi influiran factors
com, per exemple, consumidors amb
risc de pobresa energètica o en situacions similars?
Cal dir que nosaltres no podrem oferir bo social, ja que aquest només el

Quant a competència, el fet que sigui
una comercialitzadora pública ha aixecat algun tipus de recel per part del
sector privat?
De moment no, i la veritat és que això
m’ha sorprès una mica. En el període
en què el projecte va estar en exposició pública després del plenari d’apro-

“No només
comprem energia,
també en generem,
i en volem
generar encara
més a través
de la generació
fotovoltaica i la
revalorització de
residus”

Energia generada a Barcelona amb recursos
renovables locals (1999-2014)

LA PREGUNTA
DEL DEGÀ
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Per què creu que costa
tant canviar d’hàbits en
matèria energètica?
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vació de nova activitat, no hi va haver
cap al·legació per part de cap companyia elèctrica. I en el plenari d’aprovació definitiu, tots els grups hi van
votar a favor, excepte el PP.

darem a gestionar petites i mitjanes
instal·lacions. És en aquest sentit que
aquest projecte el veiem com una eina
de primer ordre en la potenciació de
l’ecogeneració.

Preveieu que aquesta comercialitzadora pugui arribar a influir d’alguna
manera en els preus del mercat?
El que podem garantir és que serem
transparents. Molt transparents! Si
això pot influir en les pràctiques habituals de les grans energètiques...,
no n’estic segura. I si influirem o no
en els preus, tampoc no ho veig clar.
El que volem és ser un element que
estimuli la generació. Nosaltres no
només comprem energia, també en
generem, i en generem molta, i en volem generar encara més, a través de la
generació fotovoltaica i la revalorització de residus. Ara mateix, comprem
uns 180 GW, però també aportem uns
170 GW al sistema. L’aposta és aquesta. Oferirem una energia 100% neta
i de proximitat, mitjançant acords
bilaterals amb generadors locals, per
exemple amb la Fira, o el Corte Inglés, però també amb generadors més
petits, com poden ser instal·lacions
veïnals. A Barcelona disposem de
molts terrats d’empreses privades
amb fotovoltaica. Ara, per a aquests
privats, els excedents són un problema, però la nostra comercialitzadora
ajudarà a aprofitar-los. També aju-

Sorprèn que els lobbys energètics no
hagin posat pals a les rodes...
Sí, però és que la transició energètica
és una realitat. Tard o d’hora s’anirà
cap aquí. Les grans energètiques també han de veure aquesta oportunitat.
Però si tota la xarxa de distribució és
seva! No tenen res a perdre-hi.
Quins són els objectius de l’Agència de
cara al futur, a més llarg termini?
De fet, els objectius no deixen d’estar
relacionats amb aquesta nova comercialitzadora municipal, ja que
el principal és activar un programa
d’impuls per a la generació elèctrica neta. Per això, estem estudiant i
posant en marxa diferents models
d’estímul. Per exemple: potenciar encara més la generació duta a terme
per part de l’Ajuntament en espais
públics, cosa que depèn de nosaltres.
En aquest àmbit, hem vist que la ciutat disposa de nombrosíssimes places
amb pèrgoles que es poden reconvertir molt fàcilment a generació. Un altre model seria el de buscar inversió
privada en espais públics. Es tractaria
de cedir l’explotació de grans cobertes municipals, que podrien donar de

Perquè, per exemple, si no hi ha
facilitats, és complicat que les
comunitats de veïns instal·lin
generació. De vegades, és una
qüestió d’aconseguir vincles amb les
qüestions diàries. La contaminació,
per exemple, és fàcil associar-la a la
salut. Si hi ha molta contaminació,
això t’afecta a la salut. Aquest és un
missatge molt clar. En canvi, amb
l’energia, has d’apel·lar al medi
ambient, i això, a molta gent, li
queda molt més lluny.

100 a 150 KW i que es podrien amortitzar potser a deu o vint anys. Un altre model és fer un espai privat, fer-hi
inversió pública. Això ara és més complicat, però amb la comercialitzadora
serà més senzill. De moment, estem
estudiant actuacions en espais com,
per exemple, parets mitgeres que, per
diferents plans municipals, queden
descobertes. Fins ara, en l’embelliment d’aquestes cobertes s’ha optat
per pintar-les de verd, però ara ja estem començant a estudiar la possibilitat d’instal·lar-hi plaques fotovoltaiques. Finalment, en les instal·lacions
d’espai privat i inversió privada, no
parem d’estudiar possibilitats a nivell
de subvencions, bonificacions, etc. I
encara hi ha la qüestió de començar
a parlar de l’autoconsum compartit,
però això depèn que ho reglamenti la
Generalitat.
Es poden tornar a obrir oportunitats
en el sector dels professionals tècnics,
com és el cas dels enginyers?
Sí, sens dubte. En el sector de l’ecogeneració s’obre de nou una finestra
d’oportunitats per als tècnics. I no només s’obre, sinó que s’ha d’aprofitar.
Faran falta tècnics que facin de mitjancers entre el ciutadà i l’administració. Per a això el professional és vital.
S’ha de crear un tàndem molt important. I, en això, també hi han de tenir
un paper important els col·legis. l
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La seguretat
industrial...
una assignatura
pendent?
És, la seguretat de les màquines en un entorn industrial, una
assignatura pendent? Les estadístiques sobre accidents de treball
revelen que una part d’aquestes màquines ja no s’ajusten a les
exigències mínimes de seguretat i salut per a l’ús dels equips de
treball, així que sí, es tracta d’una assignatura pendent. En el
pròxim número de THEKNOS abordarem el tema de la seguretat
des del punt de vista de la prevenció de riscos laborals.
Text Anna Carrió

A

principis d’any, Foment del
Treball va convidar experts,
empresaris i representants
de les administracions públiques a una jornada per posar totes aquestes qüestions damunt
la taula i debatre sobre la seguretat de
les màquines; la principal conclusió a
què van arribar va ser que encara tenim un important parc de maquinària
fora de normes, malgrat l’aparició del
Reial decret 1215/97, de disposicions
mínimes de seguretat i salut per a l’ús
dels equips de treball. “El concepte
de seguretat és un dels aspectes que
més costa d’incorporar en el dia a dia
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de cada empresa, ja que a simple vista pot semblar que no aporta cap valor dins el compte d’explotació d’una
companyia”, apunta David Jiménez,
cap de Serveis Tècnics del Col·legi.
Tot i el camí recorregut, Jiménez confirma que es tracta d’un camp en què
encara queda molt per fer. “Cal implementar la cultura de la prevenció dins
la societat, no circumscriure-la a determinats àmbits, com pot ser la seguretat industrial. Cal que sigui el mateix
treballador qui incorpori protocols
de seguretat dins la seva tasca diària”,
conclou. “No adequar la maquinària
suposa jugar amb la possibilitat que

els operaris que l’han d’utilitzar tinguin més risc de patir alguna mena
d’accident”, afirma Carles Torras, enginyer tècnic industrial col·legiat i
director de qualitat i innovació en una
empresa fabricant de butaques. Els
empresaris, en cas d’accident laboral
d’algun dels seus treballadors, incorrerien en sancions administratives/
penals que poden anar des de multes
econòmiques de diferent quantia fins
a tres anys de presó, en funció de les
circumstàncies de l’accident i de la
decisió final del jutge.
Abans de l’any 1997, la legislació sobre seguretat en màquines a l’Es-

Les estadístiques
sobre accidents de
treball revelen que
una part d’aquestes
màquines ja no
s’ajusten a les
exigències mínimes
de seguretat i salut
per a l’ús dels equips
de treball
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LA MAQUINÀRIA EN XIFRES, A CATALUNYA
El sector de maquinària i equips mecànics
Unitats
Nombre d’empreses (2016)
Volum de negoci (miles d’euros, 2014)
Ocupats (persones, 2016)
VAB (milers d’euros, 2014)
Exportacions (milers d’euros, 2016)

% s/ indústria
% s/ sector
Catalunya
Estat espanyol
5,2
28,5
3,3
22,9
6,9
24,0
4,7
22,3
6,5
22,5

1.599
4.174.728
28.134
1.377.934
4.157.950

Unitats
5.615
18.208.913
117.231
6.176.062
18.494.722

Producció del sector de maquinària i equips mecànics
Variació anual en percentatge
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Evolució del sector de maquinària i equips mecànics. Any 2016
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Dades extretes de l’Informe anual sobre la indústria a Catalunya 2016.
Anàlisi sectorial: maquinària i equips mecànics.
Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Coneixement.
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Preus

Exportacions

Importacions

tat espanyol era quasi inexistent,
i els nivells de seguretat no estaven a
l’altura de països com Alemanya, Bèlgica, Anglaterra o França. Les normes
europees van ser les primeres que es
van poder consultar i aplicar.
“A l’Estat espanyol l’aplicació del
Reial decret 1215/97 ha sigut econòmicament molt costosa”, explica Josep Maria Nadal, enginyer industrial,
tècnic superior en PRL (prevenció de
riscos laborals), director d’Ingeniería
Nadal i un dels autors de la Guia de
seguretat per a màquines del sector
metall. Les empreses han hagut de
contractar tècnics especialistes (generalment enginyers) en seguretat de
màquines per fer l’adequació, tècnics
que es van començar a formar a finals
dels anys 90, amb la publicació del
Reial decret. En canvi, a Europa no
van necessitar aquest pas. Països

UN REPTE DE
COMPLIMENT OBLIGAT
ENGINYERS BCN dedica l’any
2018 a l’enginyeria 4.0 i, entre
altres aspectes, s’hi desenvoluparan
qüestions relacionades amb la
seguretat industrial. Estem vivint
un canvi de paradigma, el de
la indústria 4.0, una revolució
tecnològica a la qual s’hauran
d’adaptar totes aquelles empreses
que vulguin continuar amb la seva
activitat productiva. “Com pot algú
que encara no aplica la seguretat
marcada per la legislació vigent
i aprovada l’any 1997 pretendre
implementar sistemes de treball
que, per exemple, integrin sistemes
home-màquina?”, es pregunta el
cap de Serveis Tècnics del Col·legi,
David Jiménez. I és que no adequar
la maquinària al Reial decret 1215/97
“suposa un risc molt greu contra
les persones, els béns o el medi
ambient”, afirma, i afegeix que “la
seguretat permet evitar accidents
i això, ja d’entrada, implica una
disminució considerable d’aturades
fortuïtes degudes a aquests
accidents, fet que augmenta la
producció. A més, la competitivitat
també creix i això és cabdal dins la
societat globalitzada en què vivim”.

EN SEGONS

Llàtzer del Amor
Vicesecretari del Col·legi.
Tècnic superior en prevenció
de riscos laboral i pèrit forense
d’accidents de treball.

LA SOBRADA VÀLUA DELS ENGINYERS

Pel que fa a la seguretat de maquinària, i tenint en compte els
nombrosos i greus accidents que cada any es pateixen en les
empreses del país, hi ha molt a fer des de tots els àmbits de la
societat: caldria disposar d’un sistema de transposició de les directives
europees que fos més eficient (la Directiva D89/655/CEE transposada
al nostre ordenament jurídic amb el Reial decret 1215/1997, de 27
d’agost de 1997, data de l’any 1989 i establia un màxim de dos
anys als estats membres per ser adaptada). També caldria disposar
d’informació senzilla i “intel·ligible” per als responsables de les
empreses, de formació específica per als treballadors i usuaris
de les diferents màquines, no només pel que fa a l’ús sinó també
a la seguretat, així com més informació sobre l’adequació de la
maquinària per als tècnics.
És, en aquest últim punt, en què els enginyers tècnics industrials
ens hem de fer forts i demostrar la nostra sobrada vàlua. Al cap i
a la fi es tracta de conèixer la normativa de seguretat a aplicar, la
maquinària a adaptar i el seu entorn d’ús i el de l’usuari. En definitiva,
de dominar l’aplicabilitat dels requisits essencials de seguretat i
salut (RESS) per a cada màquina. Però l’adequació de la màquina en
relació amb la seguretat no és només un aspecte de millora del parc
de maquinària d’una empresa. Sovint, i més en l’època en què ens
movem, s’adquireixen màquines a països tercers (de fora de la UE), ja
sigui per disminució dels costos de compra, ja sigui per processos de
fusió amb companyies d’aquests països tercers, que no compleixen
amb els mínims exigits per poder fer-les treballar a la UE. En aquest
sentit, les màquines es converteixen en autèntics perills, ja que
“es pressuposa” que disposen dels elements de seguretat però, en
realitat, aquests elements o bé són inexistents o bé són insuficients,
perquè no han contemplat tots els supòsits de possibles accidents
en l’entorn de treball, i deixen l’usuari en una situació d’exposició per
desconeixement.
LA TASCA PREVENTIVA DEL NOSTRE COL·LECTIU
Per desgràcia, la poca inversió destinada per part de la majoria
d’empreses a aquesta tasca preventiva, unida a la manca d’informació
eficaç (i sovint a la poca voluntat empresarial), fa que un pressupost
d’adequació de maquinària, en què un enginyer tècnic ha de vessar
tot el seu coneixement i moltes hores de feina, sigui més elevat del
que a priori es pensava. Aquest fet provoca que molts d’aquests
pressupostos caiguin en l’oblit o, en el pitjor dels casos, serveixin de
mercadeig per veure qui fa més per menys diners, intentant fins i tot
reduir els pressupostos a la meitat i obviant la responsabilitat penal
que tenim els que certifiquem aquestes adequacions.
Caldrà, finalment, que al nostre col·lectiu ens centrem també en
aquestes responsabilitats i, com en tots els àmbits de treball, sapiguem
valorar correctament i responsablement la nostra feina si no volem entrar
en subhastes que, de ben segur, ens portaran a realitzar treballs mediocres
o a “complir l’expedient” amb mínims, molt possiblement, insuficients.
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Cal que el mateix
treballador
incorpori protocols
de seguretat dins
la seva tasca diària.

com Alemanya o la Gran Bretanya ja tenien reglaments de seguretat
de màquines, i d’altres, com França,
van elaborar guies per ajudar els empresaris i el personal qualificat a fer
l’adequació de les màquines.
“A l’Estat espanyol, l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el
Treball (INSHT) va publicar una guia
d’adequació d’equips de treball (màquines) de caràcter molt general i no
vinculant. Com que no és vinculant,
fa que siguin els inspectors de treball
i els jutges (generalment advocats i,
per tant, sense coneixements en seguretat de màquines) els que determinin si una màquina és segura o no,
amb la consegüent emissió de moltes
i elevades sancions per manca de mesures de seguretat”, explica Nadal.
Amb l’entrada en vigor de la nova
normativa, moltes d’aquestes installacions industrials van haver de fer
un esforç d’actualització, però segons
26
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Foment del Treball, l’adequació de les
màquines a la normativa encara és
un tema pendent en moltes empreses. “Les raons per les quals encara
trobem una gran quantitat de màquines fora de normativa són diverses.
En primer lloc la indefinició del mateix Reial decret 1215/97 fa que sigui
difícil l’aplicació per part de persones
que no siguin expertes en seguretat de
màquines. Això comporta haver de contractar experts per fer aquesta feina,
amb el cost associat que representa.”
Nadal continua: “El parc de maquinària industrial a l’Estat espanyol té
molts anys d’antiguitat, això fa que la
seva adequació a les normes de seguretat actuals sigui molt costosa”; i afegeix que “la darrera crisi econòmica ha
retardat aquestes inversions en seguretat de màquines”.
Segons dades aportades per ENGINYERS BCN, si es té en compte el nombre de treballs que han comptat amb un

control col·legial, des de l’any 2002 fins
a l’actualitat només s’han realitzat 1.276
treballs relacionats amb l’aplicació del
Reial decret. “Per tant, si es compara
aquesta xifra amb el parc de maquinària existent del teixit industrial cobert
dins el territori de la nostra corporació,
ens retorna un nombre baixíssim, tot i
no ser l’únic col·legi amb competències
pel que fa a aquesta matèria”, explica
David Jiménez.
EL SECTOR DEL METALL
En aquest context, les dificultats de les
empreses a l’hora d’adequar els seus
equips de treball eren evidents; així,
Foment del Treball Nacional, amb la
col·laboració de l’Institut d’Estudis
de la Seguretat (IDES) i d’experts en
aquest camp, va elaborar la Guia de seguretat per a màquines del sector metall
amb l’objectiu d’ajudar els empresaris,
els organismes oficials i públics, els
responsables de manteniment d’enginyeries i de producció i els tècnics de
prevenció tot proporcionant-los una
eina per facilitar l’adequació de les
màquines a les característiques preventives establertes pel Reial decret
1215/1997 sense necessitat de contractar serveis externs. “Seria molt desitjable disposar de guies en altres sectors
industrials, com per exemple el tèxtil,
el del plàstic i cautxú, el de la fusta, el
de l’alimentació o el de productes de la
construcció. A França ja fa uns quinze
anys que disposen de guies per a cada
un dels sectors industrials”, destaca
Josep Maria Nadal.
LA SEGURETAT INTEGRAL
El factor humà té un paper important
en termes de seguretat industrial. La
mateixa empresa i els gestors de la
maquinària han de posar en pràctica la
prevenció com a únic mètode per evitar accidents. Alguns experts assenyalen que falta conscienciació per part
del treballador i de l’empresari en rela-

La mateixa empresa
i els gestors de la
maquinària han de
posar en pràctica
la prevenció com
a únic mètode per
evitar accidents

El parc de
maquinària
industrial a l’Estat
espanyol té molts
anys d’antiguitat,
i això fa que la
seva adequació
a les normes de
seguretat actuals
sigui molt costosa
ció amb certes accions que poden provocar accidents laborals, i moltes vegades es perd de vista que l’error humà
pot agreujar el fet que la maquinària
no segueixi la normativa establerta.
Segons dades oficials, l’11,3% dels
accidents greus es deuen a l’ús de
maquinària, que suposa un 8,5% d’accidents mortals. En aquest sentit, la
Inspecció de Treball de Catalunya
vetlla per vigilar de prop la seguretat
de les màquines, un camp en què encara hi ha molta feina a fer.
L’any 2014, a Catalunya es van registrar 77.198 accidents, 1.115 dels quals
van ser causats per màquines fixes. Els
sectors del tall d’embotits i la restauració van ser els més perjudicats, juntament amb el sector del metall.
LA IMPORTACIÓ I COMERCIALITZACIÓ
DE MÀQUINES. EL MARCATGE CE
La Unió Europea és líder en la comercialització i importació de ma-

El factor humà té un
paper important en
termes de seguretat
industrial.

quinària; concretament suposa el
36% del mercat mundial, que representa 169.000 petites i mitjanes empreses fabricants, que donen feina a
3.300.000 persones. Segons dades de
l’Informe anual de la indústria a Catalunya de l’any 2016, el sector de la
maquinària i els equips mecànics va
augmentar i es va situar en un 11,6%.
Aquest informe destaca que la Unió
Europea (sobretot França, Alemanya
i Itàlia) és la principal zona d’origen
(59,6%) i de destinació (65,8%).
En aquest context, la legislació europea té com a objectiu disminuir els
riscos relacionats amb la maquinària
industrial i garantir la lliure circulació dels productes. Però cal tenir
en compte que una sola màquina pot
estar afectada per diverses directives
(màquines, baixa tensió, compatibili-

INSPECCIÓ DE TREBALL I
LA SEGURETAT DE LES MÀQUINES
En la jornada sobre seguretat industrial organitzada per Foment del Treball
a principis de l’any 2017 hi van participar representants de l’Administració
pública per desgranar tot allò relacionat amb la inspecció de treball, la
seguretat de les màquines i la prevenció de riscos laborals. Jordi Martínez,
coordinador de Seguretat i Salut Laboral de la Inspecció de Treball de
Catalunya (IT), va precisar que, a Catalunya, de les infraccions que van ser
motiu de sanció, el 93,4% van ser catalogades com a greus i va afirmar que
“les infraccions sancionables van de baixa, així com el seu ’import”. Jiri Turdy,
cap de l’Àrea de Planificació Tècnica del departament d’Empresa i Ocupació
de la Generalitat de Catalunya, va recordar que, segons la segona Enquesta
catalana de condicions de treball, només el 68,1% dels equips de treball tenien
el marcatge CE. La declaració de conformitat s’havia complert en un 55,9% i el
56% dels equips tenia el manual d’instruccions en castellà o català.

tat electromagnètica, d’instruments
de mesura, d’equips de protecció individual…). A Catalunya, la Subdirecció General de Seguretat Industrial i
l’Agència Catalana del Consum controlen aquest ampli marc legislatiu
tècnic, així com que el marcatge CE
(conformitat europea) garanteixi la
seguretat d’aquest producte.
“El marcatge CE és un indicador de
la conformitat d’un producte d’acord
amb la legislació de la Unió Europea
que li és aplicable, i que en permet la
lliure circulació dins de l’espai econòmic europeu”, matisa Carles Torras.
Aquest marcatge és una conseqüència d’un procés d’autoavaluació per
part del fabricant, de l’Administració
o d’entitats independents de certificació, “i això vol dir que els fabricants
són responsables de conèixer tota la
legislació aplicable als seus productes i de realitzar totes les proves que
calgui per assegurar que les compleixen”, afegeix. Malgrat això, Torras
explica que “en matèria de seguretat
industrial, hem d’estar atents, ja que
s’han detectat casos d’equips marcats CE i que no compleixen el Reial
decret 1215/97, amb les possibles responsabilitats de l’empresari en cas
d’accident”. “La meva experiència em
diu que, en general, els empresaris es
preocupen per evitar qualsevol mena
d’accident laboral en les seves installacions i dediquen esforços en mecanismes de prevenció. Ara bé, com que
tenen nocions bàsiques de les normatives que han de complir les màquines
que fan servir, ho fan, sense pensar en
el compliment de directrius i aplicant
el seu sentit comú”, explica Torras. l
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PERFILS PROFESSIONALS DE L’ENGINYERIA

Medi ambient, gestió energètica i energies renovables

Els enginyers que planifiquen l’estalvi
energètic i cuiden del medi ambient
El futur és de les energies renovables. Segons els experts, ben aviat molts de nosaltres combinarem l’energia
solar fotovoltaica, les bateries i el cotxe elèctric per funcionar diàriament, tant a casa com a les empreses.
Però els enginyers especialitzats en la gestió d’energies renovables i en la gestió energètica ja treballen avui
perquè aquesta revolució avanci i per implementar les energies més netes i econòmiques en la indústria, les
zones rurals i les llars. Es tracta d’estalviar, però també de millorar la nostra relació amb el planeta.

L’ENGINYER DE MEDI AMBIENT
És la persona que té els coneixements
necessaris per a gestionar projectes
de medi ambient. S’ocupa d’establir i
proposar millores en la qualitat d’una
empresa seguint les normatives mediambientals i d’eficiència energètica.
També té la responsabilitat de gestionar el desenvolupament de projectes
de serveis, instal·lacions i/o productes
per tal que aquests compleixin la normativa relativa a medi ambient com
són l’ISO: 14001 i l’ISO: 50001.
L’ENGINYER ESPECIALITZAT EN LA
GESTIÓ D’ENERGIES RENOVABLES
És qui gestiona i crea diferents projectes d’energies renovables ajustats
a la mida i necessitats de cada client, i

L’ENGINYER ESPECIALITZAT EN
LA GESTIÓ ENERGÈTICA
Estableix i proposa la manera d’aconseguir una millora en la gestió energètica
d’edificis, d’empreses i indústries després de detectar i d’identificar aquelles
oportunitats d’estalvi d’energia que són
factibles. S’ocupa d’avaluar les inversions energètiques que acabaran sent un
estalvi i les seves responsabilitats també
inclouen les auditories energètiques.
TRES PERFILS CLAU
Aquests tres perfils tenen un paper
clau en la millora de la nostra relació
amb el medi ambient i en aconseguir

que empreses i particulars assoleixin
importants estalvis, a curt i a llarg termini, en les factures de consum elèctric i també de gas, gasoil, aigua, etc.
De fet, una de les tasques habituals
de l’enginyer d’energies renovables
és estudiar i auditar les corbes de
consum per assessorar sobre quines
fonts d’energia renovables poden permetre aquest estalvi i un funcionament amb una energia més ecològica.
En aquest àmbit s’imposa sobretot la
instal·lació de plaques fotovoltaiques
malgrat el poc suport que està rebent
aquesta transformació per part de
l’Estat espanyol. I és que els molins
o generadors eòlics necessiten més
espai i estèticament també presenten
més inconvenients.

Gestió d’energies renovables

Gestió energètica

És la persona amb els
coneixements tècnics
necessaris per gestionar
projectes d’energies
renovables.

Enginyer amb els
coneixements necessaris
per aconseguir
millores en la gestió
energètica.

Responsabilitats
Dirigir, coordinar i donar
solucions tècniques per a
la realització de
projectes d’energies
renovables.

Funció del lloc
de treball
Supervisió del
desenvolupament tècnic
d’obres d’implantació de

28

dona solucions tècniques per a la realització d’aquests projectes.
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mesures d’estalvi de
subministraments
energètics (electricitat,
agua i gas).
Coordinació de l’obtenció
dels permisos i llicències
necessaris.
Definició d’accions
correctives per tal de
minimitzar l’impacte de les
desviacions ocasionades
en els projectes.

Responsabilitats
Establir, proposar i millorar
la gestió energètica
d’edificis, empreses,
indústries...

Perfil

Funció del lloc
de treball

Oficina tècnica de
projectes d’energies
renovables.
Direcció d’obres.

Estudis d’eficiència
energètica per identificar
oportunitats d’estalvi
d’energia, avaluant les

inversions vers l’estalvi.
Avaluar els costos
energètics i fer auditories
energètiques.
Assegurar el compliment
dels terminis en les accions
correctives i avaluar el grau
d’implementació.
Fer certificats d’eficiència
energètica CE3 i CE3X,
Lider, Calener, Hulc.

Perfil
Auditor energètic.
Oficina tècnica de
projectes energètics.
Coordinació d’obres
d’eficiència energètica.

LES ALTRES ENERGIES RENOVABLES
Les energies renovables —es diuen
així perquè l’energia del sol, el vent,
el mar... es renoven constantment—
inclouen l’energia solar, l’eòlica, la
hidroelèctrica, però també la biomassa,
que és l’energia que sorgeix de cremar
fusta. Una altra font d’energia renovable són les onades del mar i el moviment de les marees. Aquests tres perfils
d’enginyers tindran un paper clau en
els anys vinents perquè la majoria de
països ja estan fent lleis i establint regulacions que busquen la millora de l’eficiència energètica i l’aplicació en el dia
a dia d’aquestes energies renovables. De
fet, en un futur no llunyà es calcula
que la majoria tindrem a casa bateri-

Medi ambient
Enginyer amb els coneixements
necessaris per gestionar projectes
de medi ambient.

Responsabilitats
Establir, proposar i millorar
la qualitat d’una empresa o
entitat seguint les normatives
de medi ambientals i d’eficiència
energètica.

Funcions del lloc de treball
Gestionar el desenvolupament
de projectes de serveis,
instal·lacions i/o productes,
per tal que compleixin amb
la normativa relativa a
medi ambient, (ISO:14001 i
ISO:50001).
Vigilància i control ambiental dels
projectes fets, en curs i nous.
Redacció de projectes de gestió
de residus.

Perfil
Enginyer de projectes de medi
ambient.
Tècnic de medi ambient i
activitats.
Director de qualitat, medi
ambient i seguretat.

es que acumularan l’energia produïda
amb la radiació solar i el vent. Seran
bateries interconnectades amb les dels
nostres veïns, i això ens permetrà dei-

xar o demanar energia, i també ens
obligarà a ser molt més responsables de la nostra despesa energètica
en cada moment. l

EN PRIMERA PERSONA
Xavier Batiste, col·legiat 25371. Enginyer elèctric
especialitzat en eficiència energètica i fotovoltaica

“M’encanta descobrir la solució
més rodona per a cada client
que l’ajudi a estalviar”
“D’aquí poc les teulades i el
paisatge canviaran moltíssim,
perquè hi haurà plaques
fotovoltaiques a tot arreu. Estic
segur que aquest sector de les
energies renovables creixerà molt”,
afirma Xavier Batiste, enginyer
elèctric que actualment treballa a
l’empresa Altimires Renovables.
Va apostar per aquesta
especialitat perquè personalment
li preocupa l’estalvi energètic
i el medi ambient. “Vaig fer un
curs en energies renovables i
vaig decidir dedicar-me a aquest
sector on constantment els clients
ens demanen assessorament per
instal·lar plaques fotovoltaiques
que els permetin estalviar en la
factura de la llum. El que més
m’agrada de la meva feina és
veure quines són les necessitats
en cada cas i dissenyar un sistema
després d’estudiar bé les gràfiques
de consum, les puntes horàries de
major despesa i les característiques
del lloc on s’ha d’instal·lar el
camp fotovoltaic. M’encanta
descobrir la solució més rodona
per a cada client que l’ajudi a
estalviar”, assegura en Xavier, que
realitza projectes d’instal·lacions
fotovoltaiques per col·locar en
terrats, teulades i camps.
“En els darrers 15 anys el preu
dels panells ha baixat un 80%,
de manera que ara és possible

amortitzar les instal·lacions en
uns cinc o vuit anys. Ens contacten
empreses que volen reduir el
cost de la seva factura elèctrica,
particulars sensibilitzats amb el
medi ambient, i també comunitats
de veïns que no entenen com poden
pagar tanta llum amb un ascensor i
quatre llums que funcionen només
deu cops al dia. Un altre aspecte
important que justifica la inversió
en un sistema fotovoltaic és que,
al cap de 25 anys d’haver estat
instal·lades les plaques, aquestes
encara produeixen el 80% de la
seva potència”, explica.
Un dels problemes actuals és
que les bateries encara són cares.
Són molt útils per acumular
l’energia produïda en hores de sol
(que no es consumeix al moment)
i així poder-la aprofitar després
quan no hi ha radiació solar. “Ens
contacten moltes granges que
volen assessorament perquè o
bé funcionen amb un generador
que té un cost elevat de gasoil i
manteniment; o bé perquè volen
ampliar la potència però en tenir
una connexió elèctrica molt antiga
la companyia els demana un
dineral per fer arribar una nova línia
d’interconnexió. Els proposem un
sistema fotovoltaic amb bateries i
un generador de suport. D’aquesta
manera es poden desconnectar de
la xarxa elèctrica”, explica en Xavier.
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Intervenció de l’enginyer tècnic
en la importació i reforma de vehicles
Entre les atribucions de la professió d’enginyer tècnic industrial hi ha
l’elaboració de fitxes reduïdes de característiques i les reformes
d’importància de vehicles. Per realitzar aquests treballs cal tenir presents
els reials decrets 750/2010 del 4 de juny i 866/2010 del 2 de juliol, i el
Manual de reformes d’importància, del Ministeri d’Indústria, Energia i
Turisme. En aquest article es pretén explicar de manera genèrica la bona
praxi en aquestes actuacions professionals.

Jordi Segura, departament de Serveis Tècnics
del Col·legi. Col·legiat 14.606
Alberto Fernández, col·legiat 12.804

INTERVENCIÓ DE L’ENGINYER EN
L’HOMOLOGACIÓ DE VEHICLES
En un procés d’homologació d’un vehicle d’importació és comú que sigui
necessària la redacció de la fitxa tècnica reduïda particularitzada segons
el Reial decret 750/2010. En aquesta actuació professional s’ha de fer
la inspecció física del vehicle; no és
una bona praxi no realitzar-la. Es poden donar situacions compromeses
pel tècnic redactor en casos de, per
exemple, vehicles robats o vehicles
transformats que han perdut la seva
homologació de tipus original, o bé es
pot caure en l’engany de clients que
no tenen gaires bones intencions.
Una bona praxi de l’elaboració de
fitxes reduïdes consisteix a:
— Recopilar documentació del vehicle.
— Redactar la fitxa reduïda segons
l’apèndix 2, part III, del Reial decret 750/2010.
— Fer la revisió física del vehicle.

Aquest manual indica, en funció de
la reforma, quins documents caldrà
aportar a la ITV. Aquests documents
poden ser: Projecte tècnic, Certificat
final d’obra, Certificat de taller i informe favorable de la reforma emès per
un laboratori acreditat o pel fabricant
del vehicle.
Una bona praxi de l’execució de les
reformes d’importància en vehicles
consisteix a:
— Recopilar documentació del vehicle.
— Redactar el projecte objecte de la
reforma.
— Fer un seguiment per part del tècnic
de la bona execució de la reforma.
— Una vegada finalitzada la reforma
amb control favorable mitjançant la
inspecció física del vehicle per part del
tècnic, emetre els certificats de taller i
final d’obra per part del tècnic.
— Demanar l’Informe favorable de la
reforma a un laboratori acreditat o
al fabricant del vehicle.
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Un bon projecte tècnic de reforma
segons el Reial decret 866/2010 i
una bona planificació del seguiment
de l’execució de la reforma per tal de
controlar que tot el procés s’executa
correctament són essencials per garantir un bon resultat final.
És indispensable realitzar una visita de control abans d’emetre el Certificat final d’obra.
D’altra banda, cal indicar que de la
mateixa manera que un enginyer no
ha d’emetre el final d’obra d’un vehicle que no ha vist físicament (aquesta
visita no es pot substituir per fotografies enviades a l’enginyer per correu electrònic), el mateix passa amb

UNA MALA PRAXI
PROFESSIONAL EN
EL DISSENY I L’EXECUCIÓ
DE LES REFORMES
D’IMPORTÀNCIA EN
VEHICLES POT TENIR
CONSEQÜÈNCIES
LEGALS PER
A L’ENGINYER
el Certificat de taller: un taller no ha
d’emetre cap certificat sobre una reforma d’un vehicle que no hagi fet.
No realitzar una bona praxi professional en el disseny i l’execució de
les reformes d’importància en vehicles pot tenir conseqüències legals
per a l’enginyer, amb responsabilitats
civils, penals o administratives.

Aquesta darrera part és la que s’està
obviant paulatinament per part d’alguns professionals i la que pot tenir
conseqüències legals per a l’enginyer,
tant civils com penals.
INTERVENCIÓ DE L’ENGINYER
EN LA REFORMA D’IMPORTÀNCIA
DE VEHICLES
Totes les reformes d’importància de
vehicles estan tipificades al Manual
de reformes d’importància de vehicles.

— Fer la inspecció a la ITV per legalitzar les reformes a la Fitxa Tècnica
del Vehicle mitjançant un expedient de reforma d’importància.

Reforma d’importància d’un vehicle.
Imatge facilitada per Nex Ingeniería
Consultant, SL.

SITUACIÓ ACTUAL
Actualment hi ha molts professionals
que apliquen la bona praxi abans indicada o inclús, a vegades, millor, però
cada vegada més s’estan realitzant fit-

xes reduïdes i projectes de reformes
d’importància amb final d’obra sense
cap visita per part del tècnic. Cal indicar que aquesta pràctica no és correcta i que pot comportar conseqüències
legals per a l’enginyer.
Unes fotografies en cap cas poden
substituir la visita d’un enginyer. Es
poden reduir fins al mínim, però la
visita del final d’obra és ineludible. En
alguns treballs de reforma es dona la
situació que el tècnic gestiona tot el
procés telemàticament mitjançant fotografies. També s’ha donat el cas d’alguns certificats de taller emesos per
tallers que no han realitzat la reforma
i que ni tan sols han vist el vehicle per
verificar-ne la correcta execució.

El laboratori que no ha de fer cap
visita només inspecciona el vehicle quan s’ha de realitzar algun tipus d’assaig, i això comporta que en
aquests casos l’únic actor que veu el
vehicle físicament sigui l’enginyer
de la ITV, que tot i ser bon professional, un cop finalitzada la reforma,
no pot arribar al detall de control que
hauria d’haver dut a terme l’enginyer
responsable juntament amb el taller
executor.
VISIÓ D’ENGINYERS BCN
Des del Col·legi sempre es recorda que
és molt important realitzar una feina
molt curosa en aquest camp, fer una
correcta recopilació de les dades d’un

Fitxa reduïda segons el RD 750/2010.
Imatge facilitada per Nex Ingeniería
Consultant, SL.

vehicle per rematricular o reformar,
un bon projecte, si escau, i realitzar
sempre una inspecció física del vehicle.
ENGINYERS BCN posa a disposició
dels col·legiats una base de dades on es
poden trobar les fitxes tècniques reduïdes dels vehicles homologats a l’estat.
Tant per rematriculació de vehicles com en l’execució de les reformes
d’importància, remarquem el fet de
no caure en l’error de fer alguna certificació a distància mitjançant fotografies, que poden no correspondre
amb el vehicle.
És imprescindible disposar d’una
assegurança de responsabilitat civil
per poder fer front a una reclamació
sobre un treball.
El Col·legi posa a disposició
dels col·legiats diferents
modalitats d’assegurances de responsabilitat
civil. Per estar cobert
caldrà fer un registre col·legial de cada
treball mitjançant el
visat o RVD. l
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El Col·legi, en defensa de l’accés
dels graus a la funció pública
És funció del Col·legi exercir, entre d’altres, la defensa dels interessos
professionals dels seus col·legiats. Més concretament, el que es fa
des d’ENGINYERS BCN és mantenir un seguiment especial de
l’oferta d’ocupació pública. Una de les qüestions que més preocupa
és que s’incloguin els titulats universitaris de grau en Enginyeria de
l’Àmbit Industrial en els processos del grup A, tal com marca la llei,
fet que, desafortunadament, no passa sempre.

La bona notícia és que el Col·legi actua
quan detecta que això no es produeix. De
fet, les darreres setmanes ENGINYERS
BCN ha aconseguit dos pronunciaments favorables en aquesta matèria.
El primer va ser en una oferta
pública del Consell Comarcal d’Osona. Al novembre van publicar una
convocatòria mitjançant la qual es
buscava un enginyer superior per ser
cap de servei de l’Àrea de Medi Ambient, amb règim de funcionari de caràcter interí (grup A1). Arran de l’exclusió
indeguda dels graduats en Enginyeria
de l’Àmbit Industrial, el Col·legi va interposar un recurs administratiu. El
Consell Comarcal d’Osona va donar
la raó a ENGINYERS BCN i ja els ha
inclòs en les bases amb una nova pu-
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blicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
L’altre pronunciament a favor s’ha
produït a partir d’un procés selectiu
per ampliar la borsa de treball d’enginyers a l’Ajuntament de Barcelona, en
què s’ha estimat un recurs contenciós
administratiu presentat pel Col·legi
també pel fet de no incloure els enginyers graduats a la categoria A1.
Cal mencionar, a més, que aquests
pronunciaments se sumen als èxits
d’actuacions d’anys anteriors com,
per exemple, en els processos selectius
del Prat de Llobregat o Santa Coloma
de Cervelló, en els quals el Col·legi va
aconseguir que els graduats en Enginyeria de l’Àmbit Industrial fossin
inclosos en concursos per accedir a

places del grup A1, atès que per a l’accés a aquest grup, ja sigui A1 o A2, és
exigible el títol de grau i només es pot
demanar una altra titulació si ho estableix una llei d’àmbit estatal de forma
motivada i no arbitrària.
Cal recordar que, precisament
d’aquest tema, en va parlar el degà del
Col·legi, Miquel Darnés, amb la consellera de Governació, Meritxell Borrás,
el maig de l’any passat. En aquesta re-

RECENTMENT EL COL·LEGI
HA ACONSEGUIT DOS
PRONUNCIAMENTS
FAVORABLES EN
AQUESTA MATÈRIA
unió el degà va demanar que les administracions respectessin la normativa
reguladora de les titulacions universitàries i la legislació de funció pública.
El Col·legi, com queda demostrat,
actua en diversos àmbits sempre buscant el millor interès per als professionals, una feina que es realitza de mica
en mica, dia rere dia, però que acaba
produint els seus fruits. l

PREGUNTES FREQÜENTS

Tràmits administratius associats
a les instal·lacions en baixa tensió
1. Donada una instal·lació d’enllaç sobre la qual s’hagi dut a terme una inspecció periòdica obligatòria on
s’hagi detectat com a defecte greu la manca de documentació d’inscripció però que, a més, a causa del
deteriorament que presenta se n’hagi de portar a terme una modificació o reforma d’importància, quin
tràmit administratiu s’hauria de seguir?
2. Seria aplicable la Instrucció 1/2015? En cas contrari, serviria el número d’expedient d’inspecció donat
per l’OC com a referència per a fer una inscripció de reforma de la instal·lació?

David Jiménez,
cap dels Serveis Tècnics

Aquestes preguntes s’han vehiculat a
través de les taules consultives en les
quals participa el Col·legi i que són
una gran eina on els principals agents
de la seguretat de les instal·lacions de
Catalunya es troben i plantegen aspectes que preocupen el sector.
RESPOSTES DE LA DGEMSI:
1. Si s’ha efectuat la inspecció d’una
instal·lació receptora elèctrica de baixa tensió per un organisme de control, i en aquesta, entre altres defectes
greus, s’indica la manca de documentació justificativa de la seva inscripció,
entenem que la primera actuació que
cal dur a terme és una valoració per
determinar si, per a l’arranjament
dels defectes detectats, s’ha d’efectuar una reparació d’importància. Si és
així, segons el que estableix l’article
2.2.b) del Reial decret 842/2002, tota
la instal·lació ha de complir els requisits establerts al vigent Reglament electrotècnic per a baixa
tensió, la qual cosa pot suposar
fer una nova instal·lació.
En aquest cas, s’haurà
de realitzar un projecte prèvi a la seva execució i, un cop feta la nova
instal·lació: s’haurà de
de
certificar per l’empresa
s a
instal·ladora, s’haurà de
disposar del certificat final
d’obra (ELEC 4), s’haurà
de disposar d’una nova
acta d’inspecció amb qualificació favorable (emesa
per un organisme de control) i
s’haurà d’inscriure com a nova installació al RITSIC.

En cas que es tracti d’una installació d’enllaç en un edifici d’habitatges, no serà preceptiva la realització
de cap nova inspecció, ja que aquest
tipus d’instal·lacions (segons s’estableix al punt 4 de la ITC BT 05) no estan sotmeses a inspecció inicial, però
sí periòdica al cap de deu anys.
2. Les instal·lacions de caràcter temporal per a l’alimentació de
maquinària d’obres
en construcció, així
com les de caràcter
temporal en locals o emplaçaments
oberts no necessiten l’elaboració de
cap projecte previ si la seva potència màxima admissible no supera els
50 kW. No obstant això, s’ha de remarcar la premissa de “caràcter
temporal” (per exemple, fires, exposicions, mostres, revetlles, etc.). En
aquests casos no hi ha obligació reglamentària d’efectuar una inspecció
inicial, i els seran d’aplicació els preceptes establerts a les ITC BT 33 i 34,
respectivament. Com
a criteri de temporalitat es pot entendre
que una instal·lació
és temporal quan
està destinada a
ser muntada i desmuntada al mateix

temps que l’exposició, revetlla, mostra o fira. En el cas d’instal·lacions
temporals, caldrà veure si són locals
de concurrència pública (envelats,
casetes, circs, etc.), i si ho són, caldrà
projecte i inspecció inicial, sigui quina sigui la seva potència.
Ara bé, si una instal·lació d’intempèrie (local obert, sense sostre, etc.)
no té caràcter temporal (per exemple,
el pati d’una nau), s’ha de considerar
com a local moll, i si supera els 10 kW
de potència màxima admissible, és
preceptiva l’elaboració d’un projecte.
Així mateix, en cas que se superin els
25 kW, cal fer un projecte i una inspecció inicial. l

Podeu consultar tota la
documentació generada de les
taules consultives a:
www.enginyersbcn.cat/taulesconsultives-SOT
Trobareu les consultes més
freqüents que reben
els Serveis Tècnics
d’ENGINYERS BCN a
www.enginyersbcn.cat/
preguntes-frequents-SOT
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Els enginyers
i l’estratègia
cap a la
indústria 4.0
Josep Centelles i Estévez
Director industrial de Gamo Outdoor, SLU.
Professor CEAM i a la Universitat de Vic (UVic).
Membre de la Junta de Govern de la Unió
Patronal Metal·lúrgica (UPM).
Membre de la Comissió de Qualitat i
Innovació del Col·legi.
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El paper dels enginyers és, des de la
nostra professió i com a col·legiats, un
factor clau per a la indústria 4.0. Els
enginyers hem de liderar l’aplicació
de les noves tecnologies i dels sistemes que ens permetran guanyar en
competitivitat i assegurar el futur de
les nostres empreses.
En les empreses cada cop és més
important connectar tota la cadena
de negoci i els clients finals en temps
real per poder gestionar, de manera
més ràpida i eficient, les operacions
de la companyia. La planificació del
negoci i la logística, la gestió d’operacions de fabricació i l’automatització
de les nostres fàbriques han de treballar completament interconnectades
i al voltant d’una plataforma comuna.
D’altra banda, s’ha produït el naixement d’una sèrie de noves tecnologies
i tècniques disruptives, les més destacades de les quals són:
— Impressió 3D i fabricació additiva.
— Electrònica incrustada / Enables
(embedded electronics).
— Components intel·ligents / Cyber
physical systems (CPS).
— Màquines intel·ligents / Cyber
physical production systems (CPPS).
— Shop floor market place.
— Cloud analytics (big data).
— 5G connection.
— Realitat augmentada (RA).
— Intel·ligència artificial (IA).

tecnologies, altament productives i
amb un gran potencial, confeccionen
un entorn molt adequat per a aquesta
nova revolució industrial, i és aquí on
els enginyers som un factor clau.

Aquesta necessitat de connexió de
tota la cadena de negoci en temps
real, juntament amb la irrupció de
totes aquestes noves i revolucionàries

El nostre país està ben ubicat i gaudeix d’una bona posició per assolir aquests canvis; de fet, algunes
d’aquestes noves tecnologies s’estan
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BENEFICIS EMPRESARIALS
Alguns dels beneficis que ens pot
aportar aquesta revolució en les nostres empreses són: millor eficiència
en les operacions, presa de decisions
ràpida (agilitat), reducció dels costos,
millora de la qualitat, coneixement
de l’experiència del client, innovació i
millora en productes/processos, i un
retorn de la inversió millorat.
Un cop plantejada aquesta situació
resulta evident que si volem continuar en el negoci hauríem d’estar treballant ja en una estratègia clarament
definida, i amb un seguiment d’autoavaluació de l’estat de la nostra empresa segons els paràmetres següents:
— Estratègia de mercat i negoci.
— Processos.
— Organització i persones.
— Infraestructures.
— Productes i serveis.
LES ETAPES CAP A LA INDÚSTRIA 4.0:
— Mapping de processos.
— Control de processos/indicadors.
— Optimització (simulació i realitat
augmentada).
— Make it smart (analítica/big Data).

desenvolupant a Catalunya. També
disposem d’empreses i start-ups que
estan treballant en aquesta direcció
i d’esdeveniments, com la fira Advanced Factories Barcelona, que s’ha
celebrat aquest mes de març. A més,
ENGINYERS BCN dedica aquest
any a l’enginyeria 4.0. Aprofitem tots
aquests esdeveniments favorables i
treballem com a bons enginyers que
som perquè ens puguem beneficiar
d’aquesta nova revolució. l

Hi participen:

Hi col·laboren:

Fotos: Socomec

ARTICLE TÈCNIC

Socomec i la indústria 4.0
Mauro Cappellaris
(SOCOMEC Business Developer South
Europe and Latam)

La indústria 4.0 neix de la quarta revolució industrial, un procés que ens
conduirà fins a la producció industrial totalment automatitzada i interconnectada. És la quarta etapa des
de l’aparició de la màquina de vapor,
al segle xviii, la producció en massa
(1870) i l’aparició de la informàtica
als anys setanta. Les característiques
principals de la indústria 4.0 són:
— L’anàlisi de dades massives, la capacitat de càlcul i la connectivitat dels
sistemes que impliquen una quantitat enorme d’informació que circula
(big data), procedent de dispositius
i objectes interconnectats (internet
de les coses), i la informàtica en núvol per a la centralització de la informació i la seva conservació.

— Els analytics: una vegada que s’han
recopilat les dades, cal trobar-ne el
valor. Actualment només l’1% de
les dades recopilades són utilitzades per les empreses, que podrien, a
canvi, obtenir avantatges de “l’aprenentatge automàtic”, és a dir, de les
màquines que perfeccionen el seu
rendiment mitjançant “l’aprenentatge” de les dades a mesura que les
recopilen i les analitzen.
— La interacció entre l’home i la màquina, que implica les interfícies
“tàctils”, cada vegada més esteses, i
la realitat augmentada que permet
també, gràcies a dispositius específics (com ara les Google Glass), veure objectes i sistemes localment o a
distància i en temps real.
— La transició de digital a “real”, que
inclou la fabricació additiva, la impressió en 3D, la robòtica, les comunicacions, les interaccions “màqui-

ANEM CAP A UNA
PRODUCCIÓ
INDUSTRIAL TOTALMENT
AUTOMATITZADA I
INTERCONNNECTADA
na a màquina” i les noves tecnologies
per emmagatzemar i utilitzar l’energia d’una manera específica, amb la
racionalització dels costos i l’optimització del rendiment.
Socomec, empresa industrial amb fabricació europea, inverteix des de fa temps
en les competències del personal, les
tècniques i els processos de producció
(la implementació de la producció ajustada es va fer l’any 2004) per millorar la
competitivitat i resistir a la deslocalització. La indústria 4.0 representa una
nova frontera i una oportunitat de
Març 2018 Theknos
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millora.El procés de millora que
Socomec ha posat en marxa s’ha centrat en la reorganització de les installacions industrials (smart Production)
i en el disseny de nous equips oferts
al mercat per garantir energia “intelligent” (smart Energy) i serveis (smart
Services) als usuaris a l’altura de les
expectatives del nou context tecnològic i digital.
PRODUCCIÓ INTEL·LIGENT
Socomec ha implementat les noves
línies i els nous processos de producció d’acord amb els estàndards de la
indústria 4.0. N’és un exemple la nova
i exclusiva línia de producció que es
caracteritza per la compacitat i la interconnexió amb els sistemes informàtics (internet industrial).
La línia no té cap manual d’instruccions en paper, ja que està assistida per

LA NOVA I EXCLUSIVA
LÍNIA DE PRODUCCIÓ
DE SOCOMEC ES
CARACTERITZA PER
LA COMPACITAT I LA
INTERCONNEXIÓ AMB ELS
SISTEMES INFORMÀTICS

La nova gamma de SAI monolítica
Masterys BC+/GP4.

ordinadors distribuïts amb tutorials
sobre les fases de muntatge i prova.
La informació està centralitzada
amb l’objectiu, per exemple, de controlar els temps de producció, les dades de
fiabilitat i el progrés de la comanda.
Els terminis de producció s’han optimitzat i la tramitació de la comanda
s’ha reduït a un valor inferior a les
vuit hores.
I finalment, però no per això menys
important, és possible personalitzar els
productes de manera automàtica i guiada pel sistema en funció de la coman-

Noves línies de producció europees de Socomec segons els estàndards de la indústria 4.0.
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da del client, minimitzant les possibilitats d’error i garantint la producció de
volums i les economies d’escala (concepte de personalització massiva que
permet la fabricació en sèrie a mida).
ENERGIA INTEL·LIGENT
Els nous dispositius requereixen sistemes d’alimentació (SAI) capaços de
subministrar energia fiable, disponible i, sobretot, “connectada”.
Socomec ofereix una nova línia de
SAI monolítics, Masterys BC + i GP4
fins a 160 kVA i modulars Modulys
GP 2.0 fins a 600 kVA, ideals per a la
indústria 4.0 i amb capacitat per alimentar els nous dispositius. La nova
sèrie té moltes característiques:
— El SAI és nadiu digital i permet l’alimentació de tots els tipus de càrregues relatives a les aplicacions de
la tecnologia de la informació i als
automatismes industrials.
— Té predisposició per a la integració
en xarxes LAN i en l’ecosistema indústria 4.0.
— Està predisposat per a la internet
de les coses (IoT) mitjançant una
passarel·la segura.
— És de grandària reduïda i té alt rendiment (certificat per a organismes
externs), que permeten reduir els
costos d’instal·lació i d’operació, fet
que redueix al mínim el cost total
d’operació (TCO).
— És totalment compatible amb la
directiva mediambiental europea
RoHS, obligatòria des del 2019 per
fomentar l’energia sostenible.
— Presenta ergonomia, estètica i facilitat d’ús gràcies a la pantalla tàctil

de 7 polzades, en consonància amb
els dispositius moderns i amb les
expectatives dels usuaris de la tecnologia de la informació.
— Té fiabilitat certificada per organismes externs que permet garantir
la disponibilitat i la continuïtat del
subministrament d’alimentació en
els dispositius que toleren molt poc
les interrupcions o les fallades en el
subministrament d’energia.
— Té prestacions certificades per organismes externs i garantides en
condicions extremes de funcionament.
— Inclou la possibilitat de personalització segons les necessitats de
l’usuari, del sistema i de l’entorn
d’instal·lació mitjançant una àmplia gamma d’opcions.
— Conforma el sistema format per
mòduls de potència que permet accelerar els processos i els terminis
de reparació fins a cinc vegades.
— És compatible amb les tecnologies d’emmagatzematge modernes

Pantalla d’inici
de l’aplicació
e-Wire.

(bateries i condensadors
de liti).
SERVEIS INTEL·LIGENTS
Socomec ofereix una sèrie de
serveis d’actualitat. La connexió de la màquina en núvol
permet gestionar i emmagatzemar de manera centralitzada les dades tal com preveu la
IoT, en consonància amb els
estàndards màxims de seguretat per extreure estadístiques i informació predictiva i
preventiva.
El sistema Link UPS permet la interacció directa i telemàtica de la màquina amb
Pantalla tàctil de 7 polzades
el centre d’assistència per a
(gamma Masterys GP4).
la detecció d’anomalies en
temps real i el diagnòstic a
distància. La gran presència
en el territori de tècnics i magatzems
celerat gràcies al disseny del sistema
de recanvis permet intervencions
en blocs de potència.
ràpides i la reducció del temps mitjà
Els programes de manteniment
invertit en la reparació (MTTR), acMasterys ofereixen diferents solucions contractuals en relació amb
e-Wire:
fotografia
del producte
amb realitat
augmentada.

SOCOMEC OFEREIX
SOLUCIONS ADAPTADES A
LA INDÚSTRIA 4.0 PER A LA
MESURA, EL MONITORATGE
I EL CONTROL DE
L’ENERGIA I EL CONSUM
els temps de resposta, la disponibilitat i la possibilitat d’ampliar la vida
útil mitjançant la regeneració dels
mòduls.

LA PRIMERA APLICACIÓ PER A SAI
DISPONIBLE AL MERCAT
e-Wire és la primera aplicació per
a smartphones per a SAI. Es pot
descarregar gratuïtament, assisteix
l’operador mitjançant la lectura del
codi QR durant la fase d’instal·lació
i, gràcies a la realitat augmentada,
permet:
• el reconeixement i la captació del SAI;
• el cablejat i la connexió guiats;
• la comprovació de la instal·lació;

• la comprovació de les connexions, els
cables i les proteccions;
• el contacte amb el servei d’assistència
de Socomec per a la validació de la
instal·lació;
• la planificació automàtica de la
posada en marxa;
• la recollida de la informació en un
arxiu centralitzat i disponible per a
l’operador.

UN PAQUET DE SOLUCIONS
SOCOMEC PER A LA INDÚSTRIA
4.0
A més dels SAI, Socomec ofereix una
sèrie de solucions complementàries
adaptades a la indústria 4.0 per a la
mesura, el monitoratge i el control
de l’energia i el consum. En són un
exemple els analitzadors de xarxa
Diris, renovats quant a les prestacions i els models, i el nou sistema de
cablejat Digiware per a l’eficiència
energètica. l
Més informació a:
www.socomec.com
Març 2018 Theknos
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El projecte ITER supera obstacles

El cor de la instal·lació és el Tokamak
Building, una estructura cilíndrica de
formigó de més de 70 metres d’alçària.

El projecte ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) és una
de les iniciatives tecnològiques més ambicioses del món i una de les majors
esperances en la carrera per aconseguir fonts d’energia que no provoquin
danys al medi ambient. Des de fa una dècada, a Barcelona es treballa
activament en la construcció d’aquest gegantí reactor de fusió nuclear.

JOAQUIM ELCACHO
Periodista
especialitzat en
medi ambient i ciència
comunicaciencia.cat
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theknos va explicar els primers
passos de la construcció, a Cadarache (França), del reactor del projecte
ITER el maig del 2013 (theknos, 173).
Cinc anys més tard, tornem a interessar-nos per aquesta iniciativa internacional tot just quan se n’ha superat
la meitat de l’obra civil.
Un ràpid repàs pels seus orígens
ens recorda que el projecte ITER
pretén portar a terme el primer gran
experiment de fusió nuclear, amb
l’objectiu de demostrar la viabilitat
tècnica i científica d’aquesta font

d’energia. Per aconseguir-ho s’està
construint en aquest enclavament,
a 70 quilòmetres de Marsella, un
reactor del tipus Tokamak de confinament magnètic 30 vegades més
gran que els equips similars construïts fins ara. Dins el reactor de l’ITER
s’ha d’arribar a una temperatura
d’aproximadament 150 milions de
graus centígrads, una xifra necessària
perquè es produeixi la fusió dels nuclis de deuteri i triti (dos isòtops de
l’hidrogen) que actuen com a “combustible”.
El calendari actual indica que el
reactor ITER produirà el primer
plasma, o estat de la matèria en què
es fusionen els nuclis atòmics, a finals de l’any 2025. El reactor de Cadarache, no obstant això, no funcionarà a
ple rendiment fins a una dècada més
tard. Després, si tot funciona correctament, caldrà esperar encara una o

© SNC Engage

El reactor de fusió en construcció a Cadarache, França,
és una de les esperances de l’energia neta

© SNC Engage

dels quals són soterranis) dividida
en set pisos. El consorci Vinci Ferrovial i Razel (VFR), adjudicatari de
la construcció d’una part dels edificis, va completar a finals del 2017
el segon pis del Tokamak Building i
calcula que n’acabarà el tercer aquesta primavera. A l’edifici de control i
diagnòstic s’està construint el quart
pis i s’espera que l’obra estigui acabada el 2019. Paral·lelament, a l’edifici
Complex
Tokamak, el
desembre de 2016.
El futur reactor
experimental de
fusión JT-60
ajudarà a
optimitzar els
experiments de
l’ITER.

dues dècades més perquè es faci realitat l’explotació comercial de l’energia
de fusió.
Mentre tot això no arriba, l’ITER va
superant els nombrosos entrebancs
tècnics, econòmics i polítics que l’han
perseguit des de l’origen, entre els
quals hi ha la reiterada possibilitat
que els Estats Units retirin la seva
participació en el projecte.

A l’emplaçament de Cadarache treballen actualment més de 2.000 persones, a banda dels entre 1.500 i 2.000
llocs de treball existents d’empreses
amb contractes per al disseny i la construcció d’equipaments.
El cor de la instal·lació del projecte
ITER, el Tokamak Building, és una
estructura cilíndrica de formigó de
més de 70 metres d’alçària (tretze

EL PROJECTE ITER
PORTARÀ A TERME
EL PRIMER GRAN
EXPERIMENT DE FUSIÓ
NUCLEAR
Tritium, la llosa de la tercera planta
avança i s’espera que estigui acabada
a mitjans d’aquest any.
Un dels reptes tecnològics més importants del projecte es va aconseguir
el maig del 2017, quan es va completar
la fabricació de l’imant superconductor més sofisticat del món. L’equip va
ser fabricat per ASG, Iberdrola Ingeniería y Construcción i Elytt; fa catorze metres d’alçària i nou d’ample i pesa
110 tones. Aquesta és la primera de les
divuit bobines de camp toroïdals que
funcionaran en l’ITER com a aïllant
del combustible a altes temperatures. Europa fabricarà, en total, nou
d’aquests imants gegants; els altres
nou seran construïts al Japó. l

La participació de la Unió Europea
en el projecte ITER es gestiona a
través de Fusion for Energy (F4E), una
agència amb seu a Barcelona (ubicada
a les torres Diagonal Litoral) que té
més de 400 empleats i gestiona un
pressupost de 6.600 milions d’euros.
El passat 30 de novembre, la F4E va
celebrar el desè aniversari amb una
festa a la qual van assistir més de
500 representants d’institucions,
empreses i centres d’enginyeria i
recerca científica.
El director de F4E, Johannes
Schwemmer, va destacar, en aquest
acte, que “hi ha pocs projectes al món

que combinin l’ambició, la ciència de
frontera i la tecnologia i energia per a
les generacions futures”.
Fusion for Energy treballa amb
els centres de recerca i la indústria
europea en el desenvolupament
de solucions i components d’alta
tecnologia necessaris per posar
en marxa el reactor de fusió del
projecte ITER. Entre les seves fites
tecnològiques hi ha la fabricació dels
imants més avançats de la història,
un sistema criogènic d’alt nivell i l’ús
de la robòtica i la realitat virtual per
al manteniment de la central en
construcció a Cadarache.

© ITER IO

DEU ANYS A BARCELONA
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L’automatització i el control d’edificis i instal·lacions.
LonMark® i el valor afegit dels sistemes oberts
Text Cristhian Calafat
Secretari Tècnic de LonMark® España.
Col·legiat 23.659
L’Associació LonMark® España va organitzar el passat mes de febrer una
conferència en les instal·lacions d’ENGINYERS BCN, en la qual més de 60
assistents van presenciar en primera
persona els avantatges que la tecnologia
LonWorks ofereix en diferents sectors
d’aplicació: smart building, street lighting, transport i indústria.
Després d’un primer bloc en el
qual es va presentar l’associació —els
membres, els objectius i els serveis
que ofereix (curs per a l’obtenció de
la certificació professional LonMark®
i examen, el Manual d’instal·lació
LonWorks i el kit d’entrenament)—, es
va donar pas a un segon bloc en què es
van introduir els conceptes bàsics de
la tecnologia: estandardització, dispositius, mitjans de transmissió, tipologies de xarxa, eines d’integració,
control remot de les instal·lacions…
SOLUCIONS REALS AMB LA
TECNOLOGIA LONWORKS
En el tercer bloc, membres de l’associació, a més d’una petita presentació
de les seves empreses, van exposar diferents solucions reals dutes a terme
amb la tecnologia LonWorks:
• Víctor Cañete, de l’empresa ADITEL,
va presentar casos d’èxit d’integració
en els quals, mitjançant passarel·les
LonWorks a altres protocols, es donava una solució a la realitat de múltiples
edificis en què conviuen protocols de
comunicacions diferents.
• César Martínez, de l’empresa ISDE,
va presentar detalladament com, gràcies a la tecnologia LonWorks, l’edifici
d’oficines de la TGSS de Mollet del Vallès té la certificació ambiental VERDE (valoració d’eficiència de referènMés informació: www.lonmark.es
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César Martínez, director tècnic d’ISDE i tresorer de l’Associació
LonMark® España, durant la jornada celebrada al Col·legi.

cia d’edificis), que pertany al Green
Building Council España.
• Román Fracesch, de l’empresa ECONTROLS, va presentar solucions
implementades en diferents hotels,
tant nacionals com internacionals,
amb la finalitat de controlar i reduir
el consum de la climatització i la illuminació, tant en habitacions com
en zones comunes.
• Javier Marín, de l’empresa SIMON,
va presentar diferents exemples implementats en hotels i oficines en els

quals, mitjançant les botoneres i els
equips LonWorks, es controlen les
habitacions: il·luminació, climatització, persianes i estores, en funció de la
seva ocupació; i els despatxos i zones
comunes: il·luminació DALI, 1-10 V,
control automàtic mitjançant presència, lluminositat i horaris.
Finalment, es va realitzar una demostració pràctica amb un panell que simulava un sistema real amb equips i
components LonMark estàndard de
membres de l’Associació, acompanyats
de mecanismes convencionals i lluminàries. Van mostrar com es crea una
xarxa LonWorks, com es configuren els
equips, com es connecten virtualment
perquè interactuïn els uns amb els altres
i com es donen d’alta a la xarxa. A més,
gràcies a un accés wifi i a una pàgina web
carregada en un servidor web, els assistents van poder accedir des dels seus
dispositius mòbils a la pàgina de monitoratge i control preparada per a tal cas,
de manera que van comprovar-ne la facilitat d’ús i la rapidesa de la resposta.l
Mireu el vídeo complet de la
jornada a la plataforma
Torna-la a Veure a: https://
videos.enginyersbcn.cat

Portada del Manual d’Instal·lació LonWorks.

Foto 01: David Zarzoso / Foto 02: ÍNDEX.
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01, 02 i 03. Diverses
imatges del Punt
Groc, el caixer
automàtic que ha
esdevingut una
referència visual de
les oficines de
La Caixa.
01

FINESTRETA VIRTUAL

El Punt Groc,
de Benedito Design

DAVID ROMAN
Col·legiat 17.588
Comunicador
www.eltecnigraf.cat

Foto: Judit Jiménez

03

Ramón Benedito (Barcelona, 1945) atresora un extens
currículum fruit d’una llarga carrera professional durant la qual ha signat, amb
èxit, dissenys de productes
tan diversos com electrodomèstics, mobiliari, parament de la llar, electrònica
de consum o maquinària.
Possiblement, el treball
de Benedito més rellevant
per a la via pública sigui el
Punt Groc, el caixer automàtic produït per Fujitsu
per a La Caixa, amb el qual
l’entitat bancària va decidir anar un pas més enllà
en el marc d’una estratègia

d’atenció al client que apostava pels caixers automàtics
en detriment del tradicional servei de finestreta. El
2005 es posava en marxa un
projecte que va néixer amb
la intenció de ser el referent
per als caixers del futur: accessible, còmode per a tots
els usuaris, fàcilment identificable i amb una distribució dels diferents elements
innovadora i funcional. El
Punt Groc va començar a
implantar-se el 2009, i al
cap de vuit anys continua
sent el punt de referència
visual de les oficines de La
Caixa. l

02

PER SABER-NE
MÉS
• El web de l’estudi Benedito
Design inclou un extens mostrari
de l’obra del dissenyador
barceloní, Premi Nacional de
Disseny el 1992.
(www.beneditodesign.es).
• Revista I+Diseño: al número
10 d’aquesta publicació de
l’Escola Politècnica Superior de la
Universitat de Màlaga hi trobem
un extens reportatge sobre la
figura i obra de Benedito (www.
diseno.uma.es/i_diseno/i_
diseno_10/benedito.html).
• Un reportatge dedicat al Punt
Groc es va publicar al número
60 de la revista de disseny
industrial Experimenta, el mes
d’agost del 2008.
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Electrònica integral
DICOEL, SL
Amb gairebé 40 anys acumulant experiència i una sòlida reputació en el
sector de l’electrònica, DICOEL treballa per potenciar les activitats amb més
valor afegit, especialment les relacionades amb l’enginyeria i l’R+D.

DAVID ROMAN
Col·legiat 17.588
Comunicador
www.eltecnigraf.cat

DISSENYAR I FABRICAR
Per a una empresa com DICOEL és
imprescindible disposar d’una oficina
tècnica solvent. Abel Cunillera, director comercial, recalca aquesta idea,
que pot passar desapercebuda des de
fora: “Tot i que possiblement la nostra faceta més visible sigui la produc-

Foto: David Roman

Un operari comprova el funcionament
d’un muntatge electrònic.

L’activitat productiva de DICOEL es
distribueix en tres espaioses plantes
d’un edifici industrial al cor del districte del 22@, al Poblenou, un barri que
ha sofert una profunda transformació
i que ha passat d’albergar indústria
tradicional i transportistes a ser un
referent per a les noves tecnologies.
DICOEL, de tradició fabril i un perfil
marcadament tecnològic, es troba en
aquest entorn com un peix a l’aigua.

ció, el nostre principal tret diferencial
el trobem en l’enginyeria i el disseny.
Fem desenvolupament de hardware
i software, enginyeria de producte i
d’equips de test, i ho fem amb totals
garanties perquè disposem d’una oficina tècnica preparada i amb molta
experiència”.
La principal activitat de DICOEL
és el disseny i la producció de muntatges electrònics i, dins d’aquest
camp, la seva oferta és àmplia i abasta una gran part de l’espectre productiu: circuits amb components
soldats en superfície (SMT), per forat passant (THT) o mixtos; control
de qualitat; testos funcionals; proves
d’envelliment; muntatges elèctrics
i de producte acabat llest per distribuir; emmagatzematge d’estocs de
seguretat, i servei postvenda. “Acostumem a actuar com a partners dels
nostres clients, acompanyant-los en
tot el procés: concepte, desenvolupament i producció.”
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Foto: Arxiu Dicoel

Foto: David Roman

La sala de soldadura de circuits per
superfície (surface mount tecnology), una
tècnica que permet soldar els components a
la placa de manera automàtica.

DICOEL dissenya i fabrica components
electrònics de tot tipus.

Tradicionalment, DICOEL ha defugit l’electrònica de consum, els
grans volums de producció i els marges reduïts. La recerca de mercats
amb un valor afegit superior ha dut
l’empresa barcelonina a especialitzar-se en l’electrònica industrial i,
actualment, els productes de DICOEL poden trobar-se muntats
en àmbits molt diferents: aparells
d’electromedicina, maquinària per
a l’alimentació, màquina eina, equipament per a laboratori, pesatge i
embalatge, ferrocarril, domòtica...
DICOEL disposa de la certificació
ISO 9001 des del 1995 i, atès el notable pes específic que representen les
comandes destinades al sector mèdic,
disposa de la certificació ISO 13485 de
qualitat de producte sanitari.
RELACIONS DE LLARGA DURADA
Josep Maria David i Carles Ortiz, tots
dos enginyers tècnics electrònics, van
fundar DICOEL el 1978. Al llarg de
gairebé 40 anys l’empresa ha traçat
una trajectòria ascendent marcada
per l’estabilitat i la constància, com
ho reflecteix una plantilla que combina joventut amb veterania d’una
manera exemplar i en què abunden
les trajectòries de llarga durada. Cunillera destaca que DICOEL, que es nodreix d’estudiants de cicles formatius,
matemàtics i enginyers electrònics
i informàtics, és una empresa on els
treballadors fan carrera: “Per política d’empresa potenciem el talent i la
promoció interna; molts dels nostres
treballadors duen diverses dècades
amb nosaltres. El director tècnic n’és
un clar exemple: va començar amb 16
anys i ja en fa 25 que hi treballa”.

La relació amb els clients també sol
ser duradora, perquè DICOEL és
conscient que avui en dia oferir un
servei complet, generar confiança en
el client i complir els terminis acordats suposa un clar avantatge competitiu. “Quan parlem de contractar
projectes d’enginyeria, la qualitat, el
servei ofert i la manera de treballar
tenen molta importància, són qualitats que els nostres clients aprecien”,
conclou Cunillera.
TERCER PLA ESTRATÈGIC
El mercat indica el camí a seguir a les
empreses, i el cas que ens ocupa no n’és
una excepció. Les noves tecnologies
estan íntimament lligades a l’electrònica, i la indústria 4.0 i la internet de
les coses guanyen protagonisme en el
dia a dia. DICOEL, gràcies al fet que
disposa d’una estructura versàtil i un
equip de disseny preparat treballa sovint en projectes arribats d’empreses
de nova creació o start-ups que desenvolupen nous productes tecnològics.
DICOEL gaudeix d’un present marcat pel creixement moderat i planifica
el futur per poder mantenir aquesta
tendència: “Tot just acabem d’iniciar
el tercer pla estratègic de l’empresa,
que posa un especial èmfasi en la internacionalització. El món s’ha fet petit, i cada cop amb més freqüència ens
arriben encàrrecs de l’estranger, un
mercat que volem potenciar. Actualment som exportadors indirectes, perquè el nostre producte està destinat,
en la pràctica totalitat, a fabricants
nacionals exportadors”.
Tot i gaudir d’una bona reputació
en el sector, DICOEL no ha deixat de
destinar recursos per promocionar-se

i donar-se a conèixer. En aquest sentit,
la direcció ha iniciat accions per donar
protagonisme i visibilitat a les tasques
de més valor afegit, que són les vinculades a l’R+D i l’enginyeria. Els anys de
crisi ja són aigua passada (DICOEL els
va superar sense cap acomiadament i
amb mesures d’estalvi adoptades per
consens), i el 2016 l’empresa barcelonina va batre el seu rècord de facturació, amb la previsió de mantenir-se en
aquesta línia.
A DICOEL, doncs, planegen seguir
evolucionant de la mà de l’electrònica:
“Les aplicacions domèstiques i les relacionades amb les noves tecnologies
seran cada cop més habituals. I possiblement el disseny i el software guanyaran
terreny a la fabricació. Aquest és el camí
que preveiem, però som una PIME i
ens tocarà adaptar-nos i reinventar-nos
contínuament, si és necessari”. l

DICOEL SL
Empresa dedicada a l’enginyeria,
el disseny i la fabricació d’equips
electrònics per a la indústria.
Any de fundació: 1978
Treballadors: 60
Enginyers graduats i enginyers
tècnics industrials: 7
Carrer d’Àlava , 61, 7è
08005 Barcelona
Tel.: 933 004 972
info@DICOEL.es

www.DICOEL.es
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ENGINYERIA EN EL MÓN DIGITAL

El poder de les multituds a través de dos moviments:

el crowdfunding i la ciència ciutadana
Són molts els filòsofs i sociòlegs dels darrers temps que parlen del poder de les multituds i de la intel·ligència
col·lectiva, entesa com una manera de maximitzar el coneixement i les capacitats cognitives d’un grup, a partir de la
col·laboració dels individus que el conformen. Si a aquest fet li sumem internet, les dinàmiques que es generen a la
xarxa i que permeten organitzar diferents grups amb un fi molt determinat, i la responsabilitat social dels individus
en benefici del bé comú, apareixen dos tendències que obren les portes al desenvolupament de projectes científics i
tecnològics fora dels marcs habituals: el crowdfunding i la ciència ciutadana.

GEMMA URGELL
Periodista i
consultora
de comunicació
estratègica
www.gemmaurgell.com

44

Theknos Març 2018

EL CROWDFUNDING: INVERSIÓ
A LA CREATIVITAT
El crowdfunding, també anomenat
micromecenatge o plataformes de
finançament participatiu, es basa en
posar en comú donacions econòmiques amb l’objectiu d’iniciar i desenvolupar projectes. Poden ser projectes
culturals, econòmics, de recerca, etc.
Un avantatge és que permet que les
idees creatives que no encaixen en
els patrons que requereixen les financeres convencionals puguin rebre
diners a través del suport de grans
grups de persones. També, si tenim
en compte la disminució de la poca

inversió en recerca que es fa actualment per part de l’Administració i de
les grans empreses, el crowdfunding
pot ser una alternativa.
Existeixen diferents plataformes
de micromecenatge al nostre país
vinculades a la ciència i a la tecnologia. Són espais on es presenten els
projectes, el pressupost que necessiten i com poden ser les diferents
aportacions econòmiques, així com
el benefici que pot tenir cada inversor
segons l’aportació que faci.
• Goteo, creada per una fundació sense ànim de lucre, es presenta amb

HI HA DIFERENTS
PLATAFORMES DE
MICROMECENATGE
AL NOSTRE PAÍS
VINCULADES A
LA CIÈNCIA I A LA
TECNOLOGIA
finalitats més socials i del bé comú.
Compten amb diferents projectes
creatius i innovadors vinculats a la
tecnologia i a la ciència que ajuden a
construir comunitat al seu voltant i
contribueixen al desenvolupament
del bé comú. Hi trobareu projectes
vinculats a les energies renovables,
la mobilitat sostenible o l’urbanisme col·laboratiu, entre
d’altres. Iniciatives, doncs,
que tenen un retorn a la
societat.
www.goteo.org
• Precipita. Plataforma creada per la
Fundació Espanyola per la Ciència i la
Tecnologia (FECYT)
com un punt de trobada entre investigadors i persones interessades en la ciència.
Per participar-hi, però,
cal pertànyer a un centre públic d’investigació.
Els projectes han de ser del
camp de la biomedicina, la
medicina, la biologia, les ciències socials o les matemàtiques. www.
precipita.es
• Lánzanos. Primera plataforma de
crowdfunding que es va crear a Espanya, i té com objectiu fomentar l’autoocupació i l’emprenedoria. Accepten tot tipus de projectes, també de
tecnològics. Un element diferent de
la resta és que aquí hi ha una fase prèvia al finançament, anomenada “La
Caja”, en què la mateixa comunitat
avalua si el projecte és vàlid per ser a
la plataforma. www.lanzanos.com
En l’àmbit internacional, Kickstarter

(www.kickstarter.com) és una de les

plataformes més potents i interessants del món, també en els camps de
l’enginyeria i la tecnologia, dels quals
surten projectes tecnològics d’èxit.

CIÈNCIA CIUTADANA:
TOTS SOM CIENTÍFICS
La ciència ciutadana es basa en la contribució que els ciutadans poden fer en
la fase de recol·lecció de dades del mètode científic, i en què les eines tecnològiques i els dispositius digitals aporten
múltiples possibilitats de participació.
Es tracta d’un mètode que no ha
parat de créixer; fins i tot la Comissió
Europea ha fet el Llibre Blanc de la Ciència Ciutadana, que pretén fomentar
aquestes pràctiques amb finançament
públic, integrar-les en projectes educatius i promoure que investigadors i
ciutadans adoptin aquests models de
col·laboració.

la Universitat de Barcelona, que també desenvolupa molts altres projectes
relacionats amb la ciència ciutadana i
vinculats a la gestió de l’aigua, l’arquitectura, la biodiversitat, etc.
• Alerta Forestal. Aquest projecte busca analitzar l’estat de salut dels boscos
catalans i preveure, per mitjà de models
de simulació, com serà l’estat de salut
d’aquests boscos en un futur, tenint en
compte el canvi climàtic i altres factors
ambientals. Compten amb una comunitat de ciutadans que recullen dades sobre els fenòmens que afecten
la salut dels boscos (plagues, sequeres,
ventades), i amb aquestes dades creen
els models de simulació per preveure la
salut futura dels boscos. Coordinat pel
CREAF.
• Observadors del Mar. Plataforma que posa en contacte
ciutadans i científics per
investigar junts l’estat
actual del mar. Es recullen les observacions i
l’experiència directa
dels ciutadans sobre
els canvis de biodiversitat, les espècies exòtiques, els efectes del
canvi climàtic i la contaminació al mar. Està
coordinat per l’Institut
de Ciències del Mar de
Barcelona (CSIC). l

STEMforYouth
A l’Estast espanyol existeix l’Observatori de la Ciència Ciutadana, finançat
per la FECYT i la Fundación IberCivis
(formada pel Govern d’Aragó, la Universitat de Saragossa i el CSIC, entre
d’altres), que està reunint en un web
un llistat complet sobre tot allò que
s’està fent en l’àmbit de la ciència
ciutadana a l’Estat i que també en publica, anualment, un informe. Alguns
projectes del nostre país que tenen en
compte la ciència ciutadana són:
• Bee-Path. Projecte que s’ofereix a
les escoles de Barcelona i l’àrea metropolitana i que estudia la mobilitat
humana a la ciutat usant una aplicació
per a dispositius mòbils. L’impulsa el
grup d’investigació OpenSystems de

This is a Project financed by the
European Commission, with 10
partners from 6 different countries
taking part. STEM education
(Science, Technology, Engineering
and Mathematics) seeks to teach
these subjects so that they form
an integrated whole, rather than
as separate areas of study. The
objective of STEMforYouth is to
attract teenagers towards science
and technology through activities
that offer them a new perspective,
where they are the protagonists of
the process. To achieve this, one
of the methods used is to arrange
for popular science activities to be
held in schools.
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ESTIGUES AL DIA

SALUT

IV-WALK • Sistema intravenós portàtil
TZEITEL PUIG
Periodista
especialitzada en
cultura i tecnologia
www.cargocollective.
com/tzeitel

La dissenyadora Alissa Rees (alissarees.com)
ha creat, amb la intenció d’humanitzar els
hospitals, un sistema intravenós portàtil que
facilita i estimula la mobilitat dels pacients
dins el centre.
Aquesta peça sería similar a una armilla
salvavides. Dins la cobertura de teixit suau
hi ha la bossa d’infusió, el cable i la bomba
del sistema de degoteig. Així, l’equip mèdic
queda dissimulat mentre que el pacient por-

ta un complement que pot ser personalitzat
amb un color.
És una alternativa per portar el sistema
de degoteig de medicaments però sense haver d’arrossegar una barra de ferro amb les
bosses i els tubs, de manera que el pacient
guanya en mobilitat i estètica. A més, el personal d’infermeria pot rastrejar la bomba a
través d’un sistema wifi i detectar-ne qualsevol incidència.

INVENTS

REVOLVE • La roda que no es punxa

RACÓ DEL PROFESSOR FRANZ DE COPENHAGUEN

AMAG! • Com construir un rusc
La revista d’arquitectura per a nens Amag!
ensenya com construir
pas a pas un rusc d’abelles amb una cartolina.
El més interessant
de l’activitat, a banda de
la mateixa construcció
de la bresca de paper,
és el paral·lelisme que
s’hi explica sobre els
humans i les abelles.
Com a éssers socials
que som, la companyia és tan impor46
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tant com la mel. Amb
l’esperit del rusc, els
nens descobriran la
importància de l’individu a la comunitat
i es plantejaran quins
punts en comú troben
entre els humans i les
abelles.
Una activitat de
manualitats i reflexió
per a nens de cinc a
deu anys que es pot
descarregar al web
a-magazine.org.

CONSTRUÏM LES
CÚPULES DE
LEONARDO

Taller

El Museu de Matemàtiques de
Catalunya (MMACA.cat), ubicat
a Cornellà, celebra deu anys
de recorregut amb l’objectiu
d’apropar les matemàtiques a la
societat. Amb el lema “Prohibit
NO tocar” el MMACA anima els
visitants a jugar i experimentar
amb els materials exposats.
El Museu ofereix també, amb
reserva prèvia, el taller familiar
“Les cúpules de Leonardo”
(leonardome.com). Aquesta
activitat consisteix a construir
diferents models d’estructures
en forma de cúpula de quatre
a cinc metres de diàmetre.
Aquestes estructures fan
servir un sol model de peça
de fusta que permet l’encaix
sense peces d’unió. Es tracta,
doncs, d’un taller per posar a
prova les capacitats espacials i
geomètriques dels participants.

© amag
© Enric Brasó

© 2017 Andrea Mocellin

Revolve (revolve-wheel.com) és una
roda dissenyada per evitar robatoris i
punxades. Andrea Mocellin ha inventat
aquesta roda d’estructura hexagonal per
poder-la plegar i convertir-la fàcilment
en una peça compacta i portàtil.
El nou pneumàtic també elimina
la necessitat de tenir un equip de
reparació de punxades o l’ús de manxes
per inflar la roda, ja que aquesta roda no
conté aire. Revolve, encara pendent de
patent, és compatible amb la majoria de
bicicletes i cadires de rodes.

EN FAMÍLIA

elcollegiconnecta.cat

C OM
PARTICIPA ACTIVAMENT AL COL·LEGI

Comissions

COL·LEGIATS

Si ets un enginyer a qui li agrada estar al dia
professionalment i que creu en el networking,
la formació, la millora continua i les relacions
socials, en les comissions trobaràs el teu lloc.

Apunta’t a:
www.enginyersbcn.cat/comissions
FORMACIÓ

UNI

TÈCNIQUES
— Energia
— Enginyers en Actuacions Pericials
— Medi Ambient i Seguretat
— Plans d’Autoprotecció i Protecció Civil
— Qualitat i Innovació
— Seguretat contra Incendis i Emergències
PROFESSIONALS
— Enginyers d’Empresa
— Ensenyament
— Exercici Lliure
— Funció Pública
SOCIALS
— Cultura i Esports
— Enginyers Jubilats
— Funcionem Junts

Grups Territorials:

EMPRESES

INSTITUCIONS

— L'Anoia
— Maresme
— Osona
— Vallès Occidental - Sabadell
— Vallès Occidental - Sant Cugat
— Vallès Occidental - Terrassa
— Vallès Oriental

T AT
INDÚSTRIA

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

www.enginyersbcn.cat/premis
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