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TOT FENT EL COL·LEGI DEL FUTUR

U

n bon Col·legi ha d’oferir, entre altres
coses, uns bons serveis, tant als col·legiats
com a la societat. Per tant, comencem el
curs amb una embranzida en la formació
especialitzada, que cada cop és més
necessària. L’amplitud d’activitats professionals que
desenvolupem, més la versatilitat i flexibilitat que la
societat ens exigeix, justifiquen la mesura. Amb els
mateixos arguments, maldem perquè les comissions de
treball siguin el referent que els professionals necessitem
per estar al dia, crear xarxa i intercanviar experiències.
Cada cop hi ha més companys que hi participen. Sense
oblidar la importància creixent que les assessories
tècniques i professionals que oferim tenen en la feina
diària de l’enginyer. I, per descomptat, l’especial atenció
que tenim, a través del Servei d’Ocupació i Promoció
Professional (SOPP), amb els aturats per ajudar-los a
reincorporar-se al mercat laboral (vegeu-ne el reportatge
a les pàgines interiors).
També estem acabant d’enllestir la certificació de
persones segons la norma UNE 17024, que ha d’ajudar a
millorar la qualificació dels col·legiats, dotant-los de més
reconeixement i competència, perquè siguin valorats per
empreses i administracions públiques. Començarem per
baixa tensió i auditories energètiques, i n’anirem ampliant
el ventall. I esperem ben aviat obrir el club professional i
social EBCN —com a espai de trobada, debat i activitats—,
que de ben segur aportarà un bon impuls a l’objectiu
d’augmentar la participació en la vida col·legial. A
més, volem que la nostra corporació sigui reconeguda
i requerida per la societat, com ja passa cada cop més.
Així doncs, ens seguim esforçant perquè ENGINYERS
BCN participi activament en tots el debats relacionats
amb l’enginyeria de l’àmbit industrial, aportant-hi la
necessària visió tècnica i professional, alhora que donem
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a conèixer la professió i els professionals que l’exerceixen.
Un millor posicionament i reconeixement social en són el
resultat.
Finalment, volem dir que, ara més que mai, hem de
mirar el futur amb optimisme. Després del 27-S s’obren
nous escenaris que hem de saber aprofitar en benefici de
la professió i dels col·legis. Els col·legis són estructures
professionals que tenen un potencial enorme i que
poques vegades es desenvolupa en la seva totalitat. Ara
pot ser-ne el moment. En temps de mudances com
l’actual cal repensar de
dalt a baix els models
actuals de governança,
participació i
transparència, entre
altres coses, a fi i
efecte de convertirlos en organitzacions
més modernes, útils i
flexibles, tant per als
col·legiats com per
a la societat i el país.
Sempre hem pensat que els col·legis necessiten fer un
replantejament seriós per adaptar-se a canvis, com les
noves titulacions i titulats, els nous perfils professionals
i les noves exigències de la societat. Cal dir que aquesta
sacsejada ha d’anar d’acord amb el més que probable nou
marc polític que s’albira. Per tant, treballarem perquè
els col·legis professionals estiguin presents en el nou
ordenament jurídic i institucional català que n’acabi
resultant. l

Els col·legis
han de ser
estructures
professionals
modernes, útils
i flexibles
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Montserrat Elias, enginyera tècnica industrial mecànica, i Elisabet Llosa,
enginyera tècnica industrial química, fotografiades per Marta Torrent
a Tradebe Port Services, al moll de l’Energia del port de Barcelona.
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L’INTERROGANT
DE LES PENSIONS
amb això no n’hi hagi prou. Faran falta més canvis, però cap
polític no s’atreveix a plantejar-los seriosament i tots es
remeten al Pacte de Toledo, que, com és sabut, és el que van
realitzar tots els partits polítics per no utilitzar les
pensions com a tema electoral, i en el marc del qual s’han
de fer els canvis pertinents. Com que és impossible que
augmentin les cotitzacions socials —la competitivitat de
les empreses està en joc— més aviat s’haurà d’optar, com es
va fer a França, per crear un nou impost finalista. Es tracta
de la Contribució Social Generalitzada (CGS), que grava
totes les rendes. La va crear el govern Rocard
el 1990 i la taxa era llavors de l’1,1%.
Successius governs, de dretes i
d’esquerres, han anat augmentant la
taxa fins a l’actual 7,5%, i avui és el
segon impost per recaptació després
de l’IVA. Prenguem-ne nota. l

Oriol Nin

E

n els mesos de juliol i agost han passat sense
pena ni glòria dos fets que crec que són molt
importants per al futur d’una de les peces clau
de l’estat del benestar: les pensions. Al juliol, la
Seguretat Social va anar a la “guardiola de les
pensions” i va agafar 3.750 milions d’euros per pagar l’extra
de juliol als pensionistes. Això succeeix en un moment en
què la crisi “s’ha acabat” en aquest aspecte, perquè es torna
a crear ocupació i les cotitzacions socials es recuperen.
Després d’aquesta retirada, el fons que es va constituir per
fer front a eventualitats i problemes de pagament va
arribar a tenir l’any 2011 una xifra propera als 67.000
milions d’euros. Avui en queden 39.500, és a dir, que
en poc més de tres anys la bossa ha baixat un
42% i es calcula que a aquest ritme pot
desaparèixer en quatre anys més.
El segon fet va tenir lloc a mitjan
d’agost, una data propícia per
plantejar temes importants sense
gaire temor que generin cap incendi,
ja que la gent pensa en les vacances i
procura oblidar-se de les notícies,
sobretot si són dolentes.
Doncs bé, el senyor Tomás
Burgos, secretari d’Estat de la
Seguretat Social, va llançar la
idea que les pensions de viduïtat i
orfandat “sortissin” del sac actual de
les pensions i es financessin directament
a través dels Pressupostos, és a dir, que es
pagarien amb els impostos
de tots i no de les
cotitzacions
socials
—treballadors i
empreses—, com
es fa ara. És una
manera de dir que amb
els diners que es recapten
aviat no n’hi haurà prou.
Tant el Govern com l’oposició
coincideixen que cal recaptar més en la Seguretat
Social o, el que és el mateix, alleugerir-la de pagaments. De
moment, aquí queda la idea, però és més que probable que
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Una vigília de la Diada
amb música i art
El 10 de setembre la sala d’actes del Col·legi va acollir el concert de
la Diada, enguany ofert pel grup de jazz Ignasi Terraza Trio. Durant la
vetllada també es van lliurar els premis corresponents als concursos
de pintura i de fotografia i arts plàstiques.

Riera (Cultura i Esports) i Joan Ribàs (Enginyers Jubilats), van ser els
encarregats de lliurar el guardó als
guanyadors d’ambdues categories: la
col·legiada Montserrat Huguet, pel
quadre A Coruña-Ensenada, i el col·
legiat Manuel Fabra, per la fotografia
Montserrat.

1

El degà, Miquel Darnés, i la vicedegana, M. Cinta Pastor, van obrir la vetllada amb el lliurament dels XII Premis
de Pintura i els XVI Premis de Fotografia i Arts Plàstiques, atorgats per la
Comissió de Jubilats i la Comissió de
Cultura i Esport, respectivament.
A l’inici de l’acte, la vicedegana va
lloar la qualitat de les obres partici-

2

6
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pants als concursos, i va aprofitar per
presentar la nova comissió de caràcter social Funcionem Junts, que neix,
del projecte homònim, amb l’objectiu
de treballar per la igualtat, la visibilitat i la representació de les dones enginyeres amb l’ajut de tot el col·lectiu.
Els presidents de les comissions organitzadores dels premis, Joaquim

3

JAZZ... A RITME DE PINTURA
Un cop entregats els premis, l’Ignasi
Terraza Trio va oferir un concert de
jazz basat en la interpretació musical
de diverses obres de Joan Miró que fa
el líder del grup, Ignasi Terraza, que
és invident. Els ritmes jazzístics posaven música a les obres del reconegut
pintor català, recollides en un original muntatge projectat a les grans
pantalles.
La vetllada es va cloure amb un refrigeri a la terrassa del Col·legi, on els
col·legiats van poder retrobar-se i saludar els premiats. l

ES VA PRESENTAR
LA NOVA COMISSIÓ
FUNCIONEM JUNTS,
QUE TREBALLA PER
LA IGUALTAT DE
LES ENGINYERES
4

5

1. El grup Ignasi
Terraza Trio en
un moment del
concert.
2. La guanyadora
del concurs de
pintura,
Montserrat
Huguet, amb el
president de la
Comissió de
Jubilats, Joan
Ribàs, i el degà.
3. El guanyador
del concurs de
fotografia,

Manuel Fabra,
amb el president
de la Comissió de
Cultura i Esports,
Joaquim Riera.
4. La vicedegana,
M. Cinta Pastor,
i el degà, Miquel
Darnés,
presenten el
lliurament de
premis.
5. Després del
concert de la
Diada es va fer
un refrigeri a

la terrassa del
Col·legi.
6. Montserrat,
de Manuel Fabra,
fotografia
guanyadora del
XVI Concurs de
Fotografia i Arts
Plàstiques.
7. A CoruñaEnsenada, de
Montserrat
Huguet, obra
guanyadora del
XII Concurs
de Pintura.

6
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SERVEI D’OCUPACIÓ I PROMOCIÓ PROFESSIONAL

Millorar l’ocupabilitat
de l’enginyer

D’esquerra a dreta, Irene Durany, Judit Obón,
Rosa Garcia, Cristina Olmos (tècniques d’ocupació
laboral) i Marta Martí (gerent del Col·legi).

Continuem la visita pels departaments del Col·legi presentant-vos
el Servei d’Ocupació i Promoció Professional (SOPP), que treballa
per millorar la carrera professional dels col·legiats, acompanyant-los
en la recerca d’oportunitats laborals que es generen a través d’una
Borsa de Treball especialitzada i exclusiva del sector de l’enginyeria.
L’equip humà el formen quatre tècniques d’ocupació laboral (Irene
Durany, Rosa Garcia, Judit Obón i
Cristina Olmos), centrades en l’assessorament professional als col·legiats,
precol·legiats i empreses, sota la
direcció i supervisió de Marta Martí,
gerent del Col·legi.
Els serveis que ofereix el departament s’alineen amb la missió del
Col·legi, que és treballar per als col·
legiats, la professió, i la societat.
8
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ELS COL·LEGIATS
• Orientació, suport i recursos
per a la recerca de feina
El SOPP dóna assessorament i recursos als col·legiats i precol·legiats que
estiguin en cerca de la primera feina,
en situació de millora laboral, a l’atur o
en procés d’autoocupació. Per això, es
programen entrevistes personalitzades
amb els col·legiats que requereixin un
itinerari i suport en la recerca de feina o
per endegar projectes d’emprenedoria.

• Pla d’inserció
Dóna suport al col·lectiu que es troba
en situació d’atur, amb una especial
atenció a les persones més grans de
40 anys, els aturats de llarga durada i
els estudiants en recerca de la primera feina.
En el cas dels més grans de 40 anys,
s’acostuma a fer un assessorament
personalitzat de la trajectòria professional i es recomana la formació més
adient per al reciclatge professional.
(Informeu-vos de les subvencions que
el Col·legi atorga per aquest concepte.)
Recentment, i com a ampliació del
pla d’inserció laboral, s’ha posat en
marxa un programa adreçat a persones aturades de llarga durada, mitjançant el qual els col·legiats reben
un acompanyament personalitzat
amb una experta del mercat laboral i
coaching d’enginyers, amb la finalitat
d’aconseguir uns objectius, prèviament establerts, per arribar a la inserció laboral.
Es posa especial atenció en els joves, en el pas del món acadèmic al
professional. Així, es realitza un assessorament personalitzat a aquells
estudiants que ho sol·liciten, ja sigui
a les escoles de Barcelona (EUETIB)
i Terrassa (EET) o bé a la seu del
Col·legi per als estudiants de la resta
d’escoles.
El Col·legi col·labora amb la tasca d’inserció laboral de les escoles
universitàries, realitzant activitats a
les pròpies escoles i proporcionant
informació sobre sortides professionals, els estudis postuniversitaris, les
beques i els programes internacionals, etc. Proporciona, a més, assessorament i suport en la recerca de feina
personalitzada, i dóna una atenció
especial als futurs enginyers que ho
necessitin.
• Formació per al
desenvolupament professional
S’organitza un cicle d’activitats (tallers grupals) per posar en pràctica
recursos i eines per a la recerca de
feina, desenvolupament i millora competencial per fer visibles les
competències transversals, com per
exemple el taller “Millora el teu CV”,
cursos de Linkedin, Twitter, etc.
També proporciona informació per
anar a treballar a l’estranger a aquells
col·legiats que volen una experiència
internacional.

LA MISSIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ I PROMOCIÓ PROFESSIONAL

Orientació,
suport i
serveis per a
la recerca de
feina

Pla
d’inserció
laboral

Ofertes
de treball

Formació per al
desenvolupament
professional

COL·LEGIATS
SOCIETAT

Escoles
universitàries

• Ofertes de treball
Per fer més àgil la recerca de feina, es
disposa d’una borsa de treball on es
pot consultar i inscriure’s a les ofertes
publicades, estar informats dels estats de les candidatures, rebre i enviar
missatges a les empreses dels processos, adaptar els currículums i consultar notícies i activitats relacionades
amb la recerca i millora professional.
També, amb l’objectiu de garantir la
igualtat de les enginyeres i enginyers
en quant a l’ocupació, entre d’altres
accions, es revisa cada oferta de manera que no es publiqui només per a
homes o per a dones, sino donant opció a ambdós.
Addicionalment, i per afavorir la
recerca de feina, es pot accedir a la
borsa de treball via aplicació mòbil,
que permet gestionar des de qualsevol lloc i moment les candidatures.
Des del passat més de juny, a més
a més, també hi ha la possibilitat de
deixar visible el currículum per a les
empreses que cerquen un enginyer.

PROFESSIÓ

Empreses

Defensa
i prestigi de la
professió davant
les empreses

LA PROFESSIÓ
Des del servei es treballa per defensar i prestigiar la professió davant les
empreses. Es revisen totes les ofertes
que es publiquen al Col·legi perquè
el perfil, els requisits i les responsabilitats demanades siguin coherents
amb les retribucions i l’experiència
sol·licitada, parlant amb l’empresa
per arribar a un acord raonable per
publicar l’oferta i fer-ne difusió.
Es treballa per aconseguir el màxim nombre d’ofertes per als col·
legiats. Per això, s’ha establert un pla
comercial que inclou accions de prospecció d’empreses, visites a empreses
industrials i presència a fires per establir contactes i vincles professionals.
Fruit d’aquest pla, el 2014 es van publicar més de 800 ofertes i més de 400
empreses han confiat en el servei.
LA SOCIETAT
• Les empreses
Col·labora amb les empreses perquè la
seva cerca d’enginyers sigui més àgil i

Potenciació
i contribució
a l’ocupació
del col·lectiu
d’enginyers

eficaç: es publiquen, entre altres serveis, ofertes de forma gratuïta i, a més,
també les firmes poden crear professionals de forma activa. Se les assessora
en la seva cerca d’enginyers, responent
les seves consultes i orientant-les en la
definició del perfil més adient.
• Les escoles universitàries
Des de les escoles universitàries es
desenvolupa in situ una feina enfocada a apropar el món professional a
la universitat i a donar a conèixer el
Col·legi a les noves generacions, fomentant el vincle intergeneracional
i la participació dels joves.
El Col·legi té oficines a les escoles
de Barcelona i Terrassa, i fa visites
periòdiques a la resta d’escoles, per
estar present en els esdeveniments
més importants que hi tenen lloc
i mantenir així el lligam entre les
institucions acadèmiques i els professionals que integren el Col·legi
d’Enginyers Graduats i Enginyers
Tècnics de Barcelona. l
Octubre 2015 Theknos

9

INFORMACIÓ COL·LEGIAL

Els serveis que expliquen
la política social del Col·legi
Ets aturat de llarga durada? Properament el Col·legi posarà al teu
abast l’acompanyament d’una experta del mercat laboral per
ajudar-te a trobar feina. Aquest coaching forma part dels serveis
de caràcter social i humà que l’entitat ofereix als col·legiats.
Us exposem altres exemples.
COMISSIÓ D’AJUTS SOCIALS
La Comissió d’Ajuts Socials es va crear a proposta de diversos col·legiats el
2006 i, mesos més tard, s’en va aprovar el reglament.
Aquesta comissió disposa d’un
fons social destinat a atorgar ajuts a
aquells col·legiats amb una antiguitat
de dos anys de col·legiació, el seu cònjuge i familiars de primer grau que ho
necessitin, i d’acord amb el procediment administratiu vigent. En tots
els casos, es tracta d’un procés confidencial de principi a fi.
La Comissió, en actiu des de la seva
creació i gràcies al fons creat amb la
col·laboració de tots els col·legiats,
ha pogut resoldre diverses peticions
de col·legiats i familiars, amb un total de deu expedients tramitats amb
els ajuts corresponents.
Per a més informació sobre els
ajuts de la comissió, contacteu amb
ebcn@ebcn.cat.
PLA DE REINSERCIÓ LABORAL
El Pla de reinserció laboral és un projecte creat l’any 2002. L’actual vicedegana del Col·legi, Maria Cinta Pastor,

que en aquell moment era membre de
la Junta i representava la Comissió
de Vinculats a Empresa (avui Comissió d’Enginyers d’Empresa), sensible
amb la difícil situació que viuen els
professionals que es troben a l’atur,
va redactar el Pla i va plantejar, amb
la col·laboració estreta de la Borsa de
Treball, un procediment d’ocupació
per a aquest col·lectiu.
En un primer moment, el principal
objectiu del Pla va ser donar suport a
les enginyeres i enginyers més grans
de 45 anys que estaven en situació
d’atur o aturats de llarga durada i amb
dificultats per a la inserció laboral. Les
accions que es van emprendre van ser
l’assessorament personalitzat i atorgar
subvencions per fer cursos del Col·legi.
Posteriorment, i a mesura que s’anaven detectant altres necessitats i prioritats, es va ampliar el camp d’acció,
amb aquestes mesures:
• Fer seguiment directe de casos que
necessitaven un suport més especial.
• Facilitar la formació a grups d’aquest
col·lectiu donant suport directe a la
recerca de feina (com, per exemple,
el curs “Retrobar-se de nou en un
procés de selecció”).
• Fer seguiment de les ofertes de treball i aconseguir que les empreses tinguin més en compte
els professionals sèniors
que es troben en situació d’atur i donar-los
més visibilitat.
• Revisar periòdicament la base de
dades del Col·legi
per conèixer els
enginyers en situació d’atur i posar-s’hi en contacte.

• Atorgar subvencions per assistir a
cursos, tant del Col·legi com externs.
Durant l’època de crisi, el Pla
de reinserció laboral ha tingut més
afluència. No s’han deixat de fer
accions noves, assessoraments personalitzats, formació i millores en el
funcionament de la plataforma de la
Borsa de Treball. El principal objectiu
ha estat fer-la més àgil i intuïtiva.
Actualment s’està treballant per
donar més cobertura a les persones
que estan proactivament en recerca de feina. Entre altres mesures, el
Col·legi, sensible als estralls de la crisi
econòmica, ha estès els ajuts als més
grans de 40 anys. També en els propers mesos es començarà a treballar
amb el programa d’acompanyament
per a la recerca de feina de persones
aturades de llarga durada. Els col·
legiats rebran un acompanyament
personalitzat amb una experta del
mercat laboral i coaching d’enginyers,
amb la finalitat d’aconseguir uns objectius, prèviament establerts, per
arribar a la inserció laboral.
Per participar en el programa de
reinserció laboral us podeu posar en
contacte amb www.enginyersbcn.
cat/borsa-treball
AJUT PRIVAT,
EXCLUSIU PER A COL·LEGIATS
La Fundació Mupiti és una organització privada de naturalesa fundacional
sense ànim de lucre que té un programa d’ajuts i prestacions socials dirigit
exclusivament als enginyers tècnics
industrials col·legiats i/o mutualistes
de Mupiti (Mutualitat de Previsió Social de Pèrits i Enginyers Tècnics Industrials a Prima Fixa).
Per al 2015, el pressupost total de
la Fundació Mupiti per a ajudes és de
115.000 euros, destinats a:
• Beques i ajuts a l’estudi per a orfes
de mutualistes.
• Ajudes per als tractaments mèdics
especials.
• Ajudes per a les persones en situacions de dependència.
• Ajudes per a situacions considerades extraordinàries.
• Ajudes per a l’atur de llarga durada.
• Ajudes per a discapacitats físics o
psíquics.
Per a més informació sobre aquest
programa d’ajuts i prestacions socials
consulteu:
www.fundacionmupiti.com l

ENGINYERS BCN s’adhereix al ‘Manifest pel dret al sol’
El Col·legi d’Enginyers Graduats i
Enginyers Tècnics Industrials de
Barcelona, juntament amb un
centenar d’entitats socials i
polítiques catalanes, ha signat el
Manifest pel dret al sol, amb el
qual es vol contribuir a propiciar
un canvi urgent de model
energètic a Espanya.
Els signants del Manifest reclamen
al Govern la retirada del Reial decret
900/2015, de 9 d’octubre, pel qual
es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de
les modalitats de subministrament
d’energia elèctrica i de producció amb
autoconsum, un document elaborat
pel Ministeri d’Indústria per regular
l’autoconsum d’energia solar amb
fonts renovables. Els promotors diuen que el document pretén “limitar
el dret ciutadà a la captació, transformació i ús de l’energia continguda en

els fluxos biosfèrics, especialment el
procedent del sol”, el que suposa gravar aquesta producció en uns nivells
que faria inviables aquestes inversions just quan ja poden ser abordades
sense ajudes.
La secció catalana d’EUROSOLAR–
Associació Europea per les Energies
Renvobales— va començar a difondre
el Manifest al juliol d’enguany, i es va
fer públic, amb una primera relació
d’adhesions (associacions, empreses,
fundacions, partits polítics, xarxes,
etc), el 19 de setembre quan el Camino del Sol —mobilització social i
sectorial a favor de les energies renovables promoguda per ANPIER (Asociación Nacional de Productores de
Energía Fotovoltaica)— va fer l’etapa
catalana a Barcelona.
L’AUTOPRODUCCIÓ D’ENERGIA:
UN DRET CIVIL
El denominat Manifest pel dret al
sol assenyala que l’autoproducció
d’energia, i en especial de l’electrici-

tat, és un “dret civil i un instrument
clau a l’hora de fer via en el camí de la
transició energètica cap a un sistema
basat en el 100% d’energia renovable,
que ens permeti fer front a la realitat
del canvi climàtic”.
A més, afegeix que “l’ús directe
de l’energia contribueix a reduir la
dependència energètica de l’exterior, que en el cas de Catalunya és del
95%”. El Manifest conclou afirmant
que aquesta mateixa autoproducció
“incrementa l’eficiència energètica,
millora la competitivitat de les empreses, crea ocupació i fomenta l’economia local”. l

ELS SIGNANTS
DEL MANIFEST VOLEN
PROPICIAR UN CANVI
DE MODEL ENERGÈTIC
A ESPANYA
Octubre 2015 Theknos
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Les noves
pantalles de
projecció digital
es van estrenar
en el concert de
la Diada 2015.

La sala d’actes estrena
equipaments d’última tecnologia
La sala d’actes del Col·legi és un espai polivalent que acull
conferències, concerts, lliurament de premis i altres actes festius, i
fins i tot rodes de premsa i presentacions. Durant els darrers mesos
s’hi han realitzat reformes per tal de modernitzar-ne els equips.
L’objectiu de les reformes d’aquest
espai, un dels més freqüentats de la
seu col·legial, és aportar al col·legiat
la màxima qualitat de servei.
Així, la sala s’ha dotat de les darreres novetats tecnològiques, amb
la qual cosa es pot oferir als usuaris
unes instal·lacions millorades quant
a imatge i àudio: grans pantalles per
millorar la visibilitat, projectors
d’alta definició i un nou equipament
digital.

12
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EQUIPS MODERNS
Les millores que s’hi han fet són:
• Actualització dels sistemes amb
equipament digital capaç de treballar amb senyals Full HD d’alta
definició.
• Una nova matriu de control i el programari que la controla .
• Una nova càmera de vídeo i un nou
equip de control.
• Canvi del cablejat existent per un de
Cat6 STP/HDMI Kramer.

• Nous connectors dels equips d’àudio.
• Col·locació de dues caixes de connexions a les taules per als ordinadors
dels ponents.
• Col·locació de pantalles per millorar la visibilitat de la zona final de
la sala (dues pantalles de 42’’) i d’un
dels laterals de la sala (una pantalla
de 70’’).
• Actualització dels equips de gravació i sistema de reproducció en
temps real (streaming).
• Un nou projector amb HD (alta definició). l

S’HA INSTAL·LAT
UN SISTEMA QUE
PERMET GRAVAR
I REPRODUIR
EN TEMPS REAL

Juliol - Agost 2015 Theknos
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JOVES ENGINYERS

“Acabar una
enginyeria ha
estat un repte
personal”
Donem la benvinguda als nous
estudiants d’enginyeria
El 4 de setembre van tenir lloc a l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica
Industrial de Barcelona (EUETIB) les
sessions d’acollida que ENGINYERS
BCN organitza per rebre els estudiants que comencen un grau d’enginyeria, en les quals el Col·legi va presentar,
als prop de 500 estudiants, els serveis
i recursos que ofereix i que estan a disposició d’aquests futurs enginyers durant la seva estada a la universitat.

ENGINYERS BCN engresca els
nous estudiants a buscar el contacte
amb el món professional des del primer dia, els presenta el Col·legi i els
informa de les activitats que realitza
tant a la mateixa EUETIB com a la seu
col·legial (Consell de Cent, 365. Barcelona).
www.euetib.upc.edu/els-estudis/
sessions-dacollida-per-al-nouestudiantat

Empreses i estudiants: contacte directe
El 29 d’octubre tindrà lloc el Fòrum d’Empreses de l’EUETIB, coorganitzat entre
el Col·legi i l’Escola. Les empreses tindran l’oportunitat de contactar amb els
estudiants amb les diferents modalitats de participació: estand, presentació
corporativa o dinàmica de grup.
www.euetib.upc.edu/universitat-empresa-i-recerca/forum-dempresesde-leuetib

Primera Fira d’Entitats i Associacions
Coincidint amb l’inici del curs, el 9
de setembre el Col·legi va participar
en la primera Fira d’Entitats i Associacions que es va celebrar a l’Escola
d’Enginyeria de Terrassa (EET), en
la qual els estudiants van poder conèixer els col·lectius i entitats que
Cristina
Olmos,
responsable de
la relació del
Col·legi amb
les escoles
universitàries,
en l’estand
d’ENGINYERS
BCN.

col·laboren i/o participen amb l’escola, entre els quals hi ha ENGINYERS
BCN, i informar-se dels serveis que
els ofereixen.
També hi van participar UPC
Alumni, A4+Convenis de cooperació educativa, Mobilitat internacional, la delegació d’estudiants,
la colla castellera, FABLAB (projecte amb impressores en 3D, laboratori a l’EET) i Creative LAB (projecte
en què col·labora SEAT/Grup Volkswagen, treballant en equips multidisciplinaris).
www.eet.upc.edu/fut urs-es t udiants/pla-dacollida-i-cursos-dintroduccio

Obsessió per les coses ben fetes,
persistència i esperit de superació
són paraules clau en la meva
trajectòria. Jo era un noi poc
motivat per als estudis, però amb
els anys va anar creixent el meu
interès per formar-me. Així que,
quan vaig acabar el cicle formatiu
de grau mitjà, vaig estudiar un
cicle formatiu de grau superior i,
després, una enginyeria.
Acabar un grau en Enginyeria
Electrònica Industrial i
Automàtica ha estat un dels
reptes personals més importants
que he realitzat. Per això, he
presentat un treball de final de
grau (TFG) realment motivador
per a mi. Gràcies a l’EUSS (Escola
Universitària Salesiana de Sarrià),
he fet un TFG que ofereix una
millora en la infraestructura de la
universitat i dóna alternatives a
tres assignatures impartides.
Ara afronto una nova etapa de
la vida, en la qual m’agradaria
trobar un lloc de treball on pugui
aprendre i aportar els meus
coneixements, i realitzar un
màster o postgrau per arrodonir
les meves competències.
Paral·lelament he decidit
dedicar-me a potenciar el meu
futur reforçant i millorant el meu
nivell d’anglès.
Víctor López
Col·legiat 25.165

Octubre 2015 Theknos
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MISCEL·LÀNIA
COL·LEGIAL

Albert Prat, enginyer
col·legiat 14.646, acaba
d’iniciar una nova etapa
professional a l’empresa
barcelonina JG Instalaciones,
una oficina tècnica on
desenvolupa la tasca de
tècnic d’instal·lacions.
Aquesta nova etapa és
en realitat un retorn a
“la normalitat” com ell ho
defineix, després d’haver
treballat uns anys
compaginant la seva professió
com a enginyer amb la
política municipal.
L’ocupació actual l’ha
trobat a través de la Borsa de
Treball del Col·legi, on ja
havia acudit anteriorment per
a la recerca de feina.
Prat va tenir una
experiència laboral breu
com a comercial de material
elèctric i per a instal·lacions
a l’empresa Novelec.

Ha trobat una
feina com a
tècnic
d’instal·lacions
gràcies a la
Borsa de
Treball del
Col·legi
14
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BORSA
DE TREBALL

Recomaneu la Borsa
de Treball a la vostra
empresa

Tinc una entrevista
de feina. I ara, què?

Els col·legiats i col·legiades
no només utilitzen els serveis
del Servei d’Ocupació i
Promoció Professional-Borsa
de Treball d’ENGINYERS
BCN per rebre orientació i
accedir a les ofertes de
treball que es publiquen, sinó
que també pensen en
aquests serveis quan la seva
empresa cerca un nou
enginyer.
Segons les dades
obtingudes de les ofertes
publicades l’any anterior, un

No heu fet mai una
entrevista professional o
teniu molts anys
d’experiència professional i
fa temps que no heu format
part d’un procés de
selecció? Si aquest és el
vostre cas, entenem la
situació que esteu passant.
Un munt de preguntes us
vénen al cap.
Les tendències en la
selecció de personal han
canviat molt i el mercat
laboral també.
estar preparat i és per això
que, entre les diverses
activitats que organitza el
Servei d’Ocupació i Promoció
Professional d’ENGINYERS
BCN, tenim programat el
curs “Retrobar-se novament
en un procés de selecció” els
propers dies 4 i 5 de
novembre, un taller pràctic
per preparar-vos i afrontar un
procés de selecció de
personal.

En la recerca
de feina cal
preparar
l’entrevista de
selecció i tenir
un nivell
d’anglès alt

VOLEM SABER DE TU
Col·legiat, col·legiada, aquest
espai és per a tu. Tens una
feina nova? Un projecte
d’enginyeria? Una idea de
negoci per compartir? Has
rebut un premi?... Al Col·legi
volem saber com et va
professionalment. Amb aquest
objectiu, us animem a fer-nos
arribar les vostres novetats a
comunicacio@ebcn.cat
El Consell editorial de Theknos
es reserva el dret de publicar les
informacions que ens arribin
per a aquest apartat.

11,85% de les empreses que
van publicar una oferta de
feina ho van fer a partir d’un
company o una companya
enginyers, o bé perquè el
col·legiat ha recomanat el
nostre servei a alguna
empresa coneguda o
directament perquè la seva
empresa necessita un nou
perfil.

La indiscutible
importància de l’anglès
en la recerca de feina

El 79,8% de les ofertes de
feina publicades l’any 2014
(un total de 654) sol·licitaven
coneixements d’anglès,
i un 50% demanaven que el
nivell d’aquest idioma fos alt
o molt alt.
En els darrers anys hi ha
hagut un creixement en
l’externalització de les
empreses que ofereixen els
seus serveis a escala
nacional, europea o
internacional. Això ha
comportat un creixement
paral·lel de la demanda de
competències lingüístiques
per part de les empreses.

EMPRESES
VINCULADES
L’empresa
d’il·luminació tècnica
arquitectònica Lamp

és experta a assessorar i
dissenyar solucions eficients
adaptables a qualsevol
projecte arquitectònic
mitjançant productes i
serveis innovadors i
competitius. El departament
de projectes, especialitzat en
luminotècnica aplicada,
disposa d’un servei d’estudis
luminotècnics i
d’assessorament sobre
aquests estudis, i ofereix a
tots els col·legiats unes
condicions preferents.
Podeu consultar-les a:
www.enginyersbcn.cat/
descomptes-entitatscolaboradores

La Fundació
Politècnica de
Catalunya

ofereix a tots els col·legiats
d’ENGINYERS BCN
descomptes al matricular-se
a qualsevol programa
formatiu que s’iniciï aquest
any acadèmic 2015-2016.
Les persones interessades
haureu de facilitar el vostre
número de col·legiat a la
Fundació.
Podeu consultar quins
programes tenen
descomptes a:
www.talent.upc.edu

BENEFICIS
DEL COL.LEGIAT
Llogar aparells de mesura

D’ús exclusiu per als col·legiats, el Col·legi disposa
del Servei de Lloguer d’Aparells de Mesura
(SLAM), per facilitar les tasques de comprovació i
certificació que s’han de fer com a complement de
l’actuació professional.
Com a requisit per usar el servei cal haver rebut
la formació prèvia sobre l’aparell que es vol llogar
en cas que aquest ho requereixi. El col·legiat
pot recollir l’aparell que necessita presentant el
full d’autorització del servei signat pel col·legiat
registrat.
Més informació sobre l’SLAM (www.enginyersbcn.
cat/slam) i sobre les properes sessions de
formació (www.enginyersbcn.cat/agenda).

AGENDA
4 I 5 DE NOVEMBRE
Plans de continuïtat
de negocis
El curs ensenya a aplicar un
model adequat de
continuïtat de negoci que
permeti als alumnes
avaluar l’àmplia gamma
d’emergències a les quals
està exposada una
empresa: incendis, pèrdua
d’equips crítics/personal,
inundació, robatoris, etc.
De 15 a 21 h al Tecnoespai
(Bailèn, 68).

9 I 10 DE NOVEMBRE
Luminotècnia,
il·luminació i enllumenat
exterior
S’adreça a tècnics i
professionals que vulguin
introduir el càlcul i projecte
d’instal·lacions
d’il·luminació en el disseny.

S’aplicaran programes de
disseny i càlcul per a
il·luminació per treballar
exemples pràctics de
treballs reals. El curs consta
de 16 hores repartides en
dues sessions de vuit hores.
De 10 a 14 h i de 16 a 20 h
al Tecnoespai (Bailèn,
68).

9, 11, 16 I 18 DE
NOVEMBRE
Anàlisi de riscos HAZOP
La metodologia d’anàlisi
funcional d’operabilitat
(AFO, o també HAZOP, de
l’expressió anglesa Hazard
and Operability Study) és la
tècnica d’anàlisi més
utilitzada en el món de la
indústria química,
farmacèutica, petroliera i
nuclear i s’utilitza per
identificar i estudiar els

riscos d’operacions i
processos potencialment
perillosos. De 17 a 21 h a
l’aula de la 3a planta del
Col·legi (Consell de Cent,
365).

11 I 12 DE
NOVEMBRE
Instal·lacions de fred
industrial
L’objectiu d’aquest curs és
introduir els professionals
en el disseny, càlcul,
execució, contractació,
posada en marxa i
legalització d’una
instal·lació frigorífica, des
d’una visió pràctica de les
diferents fases per dur a
terme una instal·lació.
S’adreça a enginyers
projectistes i altres
professionals relacionats
amb el sector del fred i la

climatització industrial. De
10 a 14 h i de 16 a 20 h al
Tecnoespai (Bailèn, 68).

17 DE NOVEMBRE
Tallers sobre Lean
Manufacturing
Taller que tindrà com a fil
conductor el joc de la
gamba i el pèsol, on els
participants podran aplicar
els conceptes i eines del
Lean Manufacturing i
comprovar com milloren la
producció i la satisfacció
final del client. El joc simula
una cadena de
subministrament. De 9
a 14 h i de 15.30 a 18.30 h
al Tecnoespai (Bailèn,
68).
Més informació a:
www.enginyersbcn.cat/
agenda

Octubre 2015 Theknos
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COMISSIONS

COMISSIÓ D’ENGINYERS JUBILATS

Un referent per als que segueixen a la professió
Des de la seva creació, el principal
objectiu d’aquesta comissió ha estat
promoure un espai lúdic i cultural per
a tots els col·legiats jubilats i els seus
familiars més propers, un objectiu
que han aconseguit, principalment,
gràcies a l’esforç i dedicació de les diferents juntes rectores i a la participació inqüestionable de tots els membres que la formen.
La Comissió d’Enginyers Jubilats
és un lloc per compartir experiències viscudes, de retrobaments i de fer
amistats. Al mateix temps, els seus
integrants (enginyers que han finalitzat la seva trajectòria professional)
representen l’experiència d’una vida
dedicada a la professió i alhora volen
ser un referent per als que segueixen.
EL CAFÈ TERTÚLIA
Un dels principals objectius és acompanyar i donar tot el seu suport social
als col·legiats que, per decés de la seva
parella, es queden sols. I això s’acon-

segueix organitzant el màxim nombre possible d’activitats (lúdiques i
culturals) i amb el fraternal cafè tertúlia que fan cada mes. Així mateix,
ofereixen total col·laboració i suport
a la resta de comissions del Col·legi. l

D’esquerra a dreta,
Joan Ramon Garcia,
vicepresident;
Joaquim Riera,
president, i Florenci
Flamarich, secretari.

Primeres passes de la Comissió Funcionem Junts
Com ja us anunciàvem al número
anterior, el projecte Funcionem Junts
del Col·legi ha esdevingut una nova
comissió de caràcter social, i, com a
tal, ja ha començat a “caminar”.

LA COMISSIÓ VOL
MILLORAR LA IGUALTAT
DINS L’ÀMBIT LABORAL
I DONAR VISIBILITAT A
LES ENGINYERES
Les reunions es faran cada dos
mesos, coincidint amb el segon
dimecres del mes, i seran presencials i
a través de l’aplicació GoToMeeting,
per tal de facilitar-hi l’assistència. La
primera reunió s’ha realitzat el 14
d’octubre i la segona està prevista per
al 9 de desembre a les 16 h.

16
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Les actuacions s’enfocaran a
promoure activitats que fomentin el
treball en xarxa en les reunions, a
donar visibilitat a les enginyeres dins el
col·lectiu i a crear les eines d’utilitat
que ajudin a millorar la igualtat
efectiva dins l’àmbit laboral.
PRESENT MÉS ENLLÀ
DEL COL·LEGI
Al llarg d’aquest curs la Comissió
també informarà d’activitats i actes
promoguts per altres col·lectius (dels
quals us anirem informant) que treballen per afavorir la incorporació de
les noies als estudis científics i tecno-

lògics, com és el cas de les activitats
organitzades pel Centre de Regulació
Genòmica (www.crg.eu):
• Visita guiada al Centre per explicar
què és i com és la carrera científica,
intentant trencar els estereotips i
motivant especialment les noies a
seguir aquesta carrera.
• Tutoria adreçada a professors de 4t
d’ESO i batxillerat sobre com
explicar ciència i tecnologia per
captivar noies cap a aquestes
carreres i com evitar reproduir els
estereotips que fan que les noies
creguin que no “serveixen” per fer
aquests estudis. l

RETRAT PROFESSIONAL

JORDI PUJOL
PRESIDENT DE LA COMISSIÓ D’INNOVACIÓ DE LA FEDERACIÓ ESPANYOLA D’EMPRESES DE TECNOLOGIES SANITÀRIES

Col·legiat 11.562
Text i foto Sandra Vicente

“LA BONA INNOVACIÓ ÉS AQUELLA
AMB ALGÚ DISPOSAT A PAGAR-LA”

J

ordi Pujol és un enginyer
químic jubilat però no
retirat. “M’ho passo millor
que mai, tot i que no cobri.
Tota la vida treballant per
poder fer ara el que realment vull”,
exclama.
La seva vida laboral va estar
focalitzada durant molts anys en el
sector farmacèutic, i és que des de petit
ja sentia passió per la química: la seva
primera feina després de sortir de la
facultat va ser al departament de
control de qualitat d’una petita
empresa, Boehringer Manheim, “on jo
anava evolucionant de mica en mica.
Però allò no m’omplia perquè no hi
veia camp a recórrer”, recorda Pujol.
Posteriorment va fer el salt a una
empresa multinacional que
comercialitzava diagnòstics

JUBILAT PERÒ NO
RETIRAT, DEDICA
EL TEMPS A
ASSESSORAR
EMPRESES QUE
VOLEN CRÈIXER

bioquímics de sang, on també va
treballar al control de qualitat.
“Definitivament allò se’m quedava
petit, i vaig decidir canviar”; va ser
així com va esdevenir product
manager de l’àrea comercial.
L’enginyer descriu aquesta etapa com
a clau en la seva carrera, ja que allà
“vaig trobar quelcom que realment
em motivava”.
INNOVAR PER VOCACIÓ
La comercialització de nous
productes obria tot un camp
d’innumerables opcions i camins per
triar, per la qual cosa va aplicar-s’hi
a fons: va ampliar la seva formació
a l’IESE de Barcelona i va obtenir
un títol de Direcció d’Empreses.
Aquest pas endavant el va portar a
esdevenir director de la secció i, tot
explorant les oportunitats que li
oferia el seu nou càrrec, va veure que
“la seva vocació era la innovació”,
confessa Pujol. Des de llavors la
seva feina ha versat sobre aquest
concepte, sobretot de la mà de la
Federació Espanyola d’Empreses
de Tecnologies Sanitàries, de la
qual va ser vicepresident fins que
es va jubilar i a la qual ara assessora

com a president de la Comissió
d’Innovació.
Actualment, la seva feina es basa
a crear un pla estratègic per guiar i
aconsellar les empreses que volen
créixer i internacionalitzar-se. Segons
afirma, un dels errors més greus és
“confondre investigar amb innovar.
Totes dues idees estan lligades però
tenen propòsits diferents: la primera
vol generar coneixement i la segona
pretén posar-lo en valor”, afirma.
Aquesta és una realitat que s’oblida ja
que “la bona innovació és aquella amb
algú disposat a pagar-la. Ha de ser
útil perquè, per molt maca que sigui,
ningú no paga per una idea”, diu.
Pujol, que també assessora
ENGINYERS BCN, està més
que satisfet amb el seu canvi
professional, sobretot tenint en
compte la seva situació de jubilat:
“Quan treballava a l’empresa privada
no tenia temps per res. Però ara ja
puc canviar el meu plantejament
i preguntar-me què puc
aportar jo al meu sector
i no al revés. És el
moment d’adaptar
aquest tipus de
discursos”. l

LA GUIA DELS EMPRENEDORS
La Federació Espanyola d’Empreses de Tecnologies Sanitàries (FENIN) fomenta la innovació amb uns
fòrums anuals en què deu emprenedors presenten les seves propostes en tecnologia mèdica davant de
potencials inversors. Tenir la Federació al darrere dóna confiança als socis i obre portes als emprenedors,
fet que és important perquè “Catalunya té un gran potencial que no es pot desaprofitar; per això ajudem
les dues parts a trobar-se i a tirar endavant una bona idea”, explica Jordi Pujol. De la mateixa manera,
la FENIN també vol introduir nocions d’emprenedoria a la universitat, ja que la majoria dels joves
“no estan preparats per innovar”. Pujol es mostra entusiasmat de poder tractar amb estudiants:
“La seva energia és ideal per poder posar en valor tot el potencial que hi ha al país”, confessa.

Octubre 2015 Theknos

17

ENTREVISTA

ANNA MERCADÉ

DIRECTORA DE L’OBSERVATORI DONA, EMPRESA I ECONOMIA

“Avui, el 60% de les
titulades universitàries
es perden. Ens cal un
nou contracte social”
Per evident que resulti la necessària i plena igualtat de drets entre dones i homes, i per més que
la llei ho empari, les dones encara lluiten per trencar costums, estereotips i barreres personals
i professionals. Anna Mercadé participa activament en aquesta lluita des de la direcció de
l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, una plataforma
que recull i aporta dades econòmiques per demostrar la importància que aquesta igualtat té
per a l’economia i la societat. “La pèrdua de talent femení”, diu com a exemple, “costa a les
empreses catalanes més de 1.000 milions d’euros anuals”.
Text Jordi Garriga l Fotografia Marta Torrent

PERFIL
Formada en
Filosofia i Lletres i
Pedagogia, és
assessora del
president de la
Cambra de
Comerç de
Barcelona.
Especialista en
orientació
professional i
conciliació entre
vida privada i
laboral, també és
consultora en
plans de creació
d’empreses.
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Quines són les línies d’actuació
principals de l’Observatori?
La visió que tenim és que una societat
més progressista, justa i igualitària ha
de partir de la igualtat d’oportunitats.
El més important d’aquesta desigualtat rau en el sistema econòmic, encara ancorat en els rols tradicionals del
passat i en el fet que tot està organitzat segons el cicle de vida masculí, i
això determina totes les coses. Vam
veure, doncs, que havíem d’analitzar
i quantificar econòmicament aquesta
pèrdua i vam organitzar l’Observatori per buscar, primer, uns indicadors
que ens aclarissin la situació real de
discriminació de les dones dins de les
empreses i dins la societat, i, segon,
que aquests indicadors fossin científics, quantitatius i irrefutables.

Una de les fuites de talent més
important que pateix Catalunya és
de la dona professional i directiva
que ha d’abandonar la seva carrera
professional. Per què se’n parla tan poc i,
en canvi, es parla tant de, per exemple,
la fuga de talent a l’estranger?
És així i no ho hauria de ser. En un
dels primers estudis que vam fer vam
constatar que la pèrdua de talent femení costa a les empreses catalanes
més de 1.000 milions d’euros l’any.
Quan vam presentar aquest estudi,
va tenir força impacte però després
s’ha anat desdibuixant. El tema de les
dones sempre acaba al fons del calaix.
A què és degut això?
Aquí acumulem dos retards. D’una
banda, la pèrdua de privilegis de les

LA PREGUNTA
DE LA VICEDEGANA
PER QUÈ LA DONA
NO CONSIDERA LA
TECNOLOGIA COM
A CARRERA I SORTIDA
PROFESSIONAL?

dones en l’evolució de la majoria de
societats occidentals des de temps
enllà i, de l’altra, per tot el que va representar el franquisme a molts nivells. A Europa, després de la Segona
Guerra Mundial les dones es van organitzar a tots nivells i van avançar de
tal manera que ara estan clarament
per davant nostre en molts aspectes.
Sobretot pel que fa a horaris, baixes
de maternitat, etc. La baixa per maternitat, per exemple, el típic argument tan utilitzat, és ridícul. O és que
algú es va plantejar en el seu moment
que el servei militar fos un greu perju-

dici per a les empreses i per a les carreres professionals dels homes?
A Europa l’organització del treball
és més flexible i els horaris són més
racionals... i això facilita les coses, oi?
Precisament, l’últim estudi que hem
fet és una enquesta arran dels estudis
de la reforma horària. Volíem saber
què en pensen les empreses, els empresaris i els seus treballadors. Amb
certa sorpresa, amb una enquesta
sobre 3.000 empreses hem constatat
que un 40% de les empreses ja l’apliquen. De la resta, un 80% l’aplicarien

Aquesta barrera no es crea en un
moment concret. Fa uns anys vaig
presentar a l’aleshores rector de
la UPC, Jaume Pagès, el fet que
aquest allunyament feia que les
dones s’apartessin de moltes de
les carreres amb més valor. I es
perdia el 50% d’alumnes
potencials. Es van començar a fer
algunes coses, però es va anar
perdent. Ara volem crear un grup
format per dones professionals
del món de la tècnica i de la
ciència per treballar com un
clúster i promoure això, però no
tenim gaires ajudes. En tot cas,
tornem al de sempre de la
societat patriarcal i els rols…
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“Som les dones les
qui hem de canviar
les regles del joc,
no ho faran pas
els homes”
si tota la societat s’hi adaptés, i això
inclou horaris televisius, escoles, vacances, etc. Així mateix, es constata el
convenciment per part d’empresaris
i treballadors que si aquesta reforma
fos possible, això seria molt positiu
per als nens, i remarco els nens, per a
la carrera professional de les dones i,
també, per a la competitivitat de les
empreses. Amb els números a la mà,
sembla increïble que sigui tan difícil…
Mentrestant, bona part de les dones
professionals i mares acaben fent una
reducció d’horari per fer-se càrrec dels
nens o dels avis, i això és fatal per al
seu esdevenidor. Aquesta reducció no
només afecta el desenvolupament del
seu talent professional, sinó que toca
de ple la seva pensió futura i, per tant,
aboca a la pobresa a més d’una d’elles.
Creu que la imatge de Soraya Sáenz
de Santamaría o Carme Chacón
reincorporant-se a la feina pocs dies
després de ser mares és bona o és
dolenta? Què es desprèn d’això: que la
maternitat no afecta la vida laboral, o
que no fan falta les baixes laborals per
maternitat?
Aquests fets són una trampa i no ens
fan cap favor. Això és un corrent en

Bretxa salarial* de gènere per tipus d’ocupació a Catalunya (2012)

16%

17%

Directors
generals

Professionals
científics i
intel·lectuals

27%

26%

17%
Tècnics
i professionals
de suport

25%

Operadors d’instal·lacions
Artesans,
Treballadors
restauració, personals treballadors d’indústries i maquinària, i muntadors
i construcció
i venedors

18%
Empleats d’oficina,
comptables i
administratius

19%
Ocupacions
elementals

*Diferència entre el sou mitjà anual d’un home i el d’una dona.

Font: ODEE/Idescat
què les dones volen demostrar que són
com els homes. Sembla que tinguem
el cap trastocat. Els vells molesten,
els nens molesten, i les dones hem de
ser com els homes… Quina societat
és aquesta? Són les dones les qui hem
de canviar les regles del joc, no ho faran pas els homes. No volem ser igual
que els homes, volem que es respecti
i es valori la diferència. Si treballem
fins als 70 anys, quin problema hi ha a
dedicar un o dos anys a la maternitat?

LA RELACIÓ D’ANNA MERCADÉ
I FUNCIONEM JUNTS NEIX AL PARLAMENT
La vicedegana del Col·legi, M. Cinta Pastor, i la presidenta de la Comissió
Funcionem Junts, Anna Pujol, han treballat conjuntament amb Anna Mercadé
en els grups de treball del cicle “La desigualtat femenina segons els indicadors
universals de gènere per al desenvolupament social”.
Impulsat i coordinat per Mercadé —a petició de la presidenta del Parlament,
Núria de Gispert—, aquest cicle ha reunit dones de diferents àmbits professionals
en grups de treball que han analitzat la situació de les dones en la nostra societat.
M. Cinta Pastor i Anna Pujol han format part del grup de treball “Dona, Ciència i
Tecnologia” i han participat, així, en l’elaboració d’unes conclusions que han
quedat plasmades en sis articles de la Llei d’igualtat efectiva entre dones i homes,
aprovada el passat 7 de juliol, i que estableixen responsabilitats per potenciar la
presència de les dones en tots els àmbits de la tècnica.

La qüestió és tenir les ajudes necessàries i la flexibilitat suficient per fer-ho
possible sense que això sigui un impediment professional. D’altra banda, els
nens ben criats i protegits seran més
feliços i estaran menys traumatitzats.
I sap què?: penso que per desenvolupar la tendresa has de tenir un bebè a
les mans. Això les dones ho tenim (o
ho teníem) molt clar. És cert, però, que
perquè això sigui possible fa falta un
nou contracte social.
Parlant d’un nou contracte social,
vostè explica que cal repensar
l’organització social, dels temps,
dels espais, de les responsabilitats,
dels drets i dels deures. Per on passa
aquest replantejament?
Li diria que en aquesta Catalunya que
volem tots, jo començaria per aquí. I ho
dic jo que sóc empresària! Sé molt bé
què és la rendibilitat d’una empresa. Jo
demano que en l’agenda política hi hagi
aquest fet. Hem de fer una taula entre
tots els sectors i agents polítics i socials
i resoldre aquest problema. El contracte social amb què ens movem avui té
més de 100 anys. És pràcticament preindustrial, i això no pot ser. Un nou contracte social ens interessa a les dones i

EL FOCUS
Anna Mercadé està convençuda
que cal un canvi profund de
sistemes, de cultura i de societat.
Per això, cal elaborar un nou
contracte social, amb la
implicació de tots els agents
polítics i socials, on es marquin
els drets i els deures de tota la
societat i una organització dels
temps i dels espais de manera
justa, equitativa i democràtica.
Seria un pas de gegant per
arreglar molts problemes.

a la societat, i també a l’economia. Avui,
el 60% de les titulades universitàries es
perden per tot això que estem parlant, i
això és moltíssim talent perdut. No ens
ho podem permetre.
Estem parlant de costums i rols
socials i culturals molt arrelats. Un
nou contracte social ho arreglaria?
D’entrada, no, però amb un contracte
posem les coses damunt la taula. Hi
ha tantes coses a arreglar… La bretxa
salarial entre homes i dones per a un
mateix càrrec, per exemple. Som a la
cua d’Europa. Els empresaris no ens
han ajudat, però els sindicats tampoc.
En llocs directius, per a una dona la
perspectiva de guany màxim és d’uns
50.000 euros. Els homes, en canvi, ja
parteixen de primers contractes més
alts. I això afecta després les revisions
de contracte, de manera que la diferència es va accentuant.

“No volem ser igual
que els homes,
volem que es
respecti i es valori
la diferència”

Creu que l’apropament de la tècnica,
la ciència i les TIC s’ha de fer des de la
formació més primerenca perquè les
nenes l’apreciïn com a instrument de
millora de vida de les persones?
Doncs sí, aquest és un punt de vista
primordial. Certament, ara s’està demostrant que les dones tenim una pulsió interna de servei gairebé innata, i
a la tècnica no sempre s’hi veu aquest
servei directe, que és evident que el té.
Per això, entre d’altres coses, hi hauria
d’haver més formació tècnica per part
dels mestres de les edats més primerenques i també als mestres que no en
tenen i no la poden ensenyar. l

EN PORTADA

L’enginyeria no és
(encara) cosa de dones
La imatge estereotipada de les enginyeres
Que no s’hi senten atretes, que tenen menys habilitat que ells per a les
matemàtiques o menys visió espacial, que prefereixen disciplines socials... Són
algunes de les explicacions, estereotips i biaixos inclosos amb què
tradicionalment s’ha respost per què no hi ha més enginyeres. Però, què n’hi ha de
cert i què s’està fent per revertir aquesta situació?
Text Cristina Sáez

T

ot va començar amb una imatge sense res especial. Pels volts
de l’estiu, l’empresa nordamericana OneLogin va endegar una campanya publicitària
amb què volia animar professionals
joves perquè anessin a treballar amb
ells. Amb grans fotografies mostraven
diferents treballadors de la companyia, somrients, acompanyats d’una
frase en positiu sobre la seva feina.
En una d’aquestes fotos, apareixia
una noia jove, amb una samarreta
negra i ulleres, i aquell anunci, de manera gairebé immediata, va començar
a generar polèmica. Els internautes
creien que no podia ser de cap manera una enginyera i al·legaven que
es tractava d’una model contractada
Isis Anchalee,
enginyera de
programari,
en l’anunci per a
la campanya
publicitària de
OneLogin.

per l’empresa com a reclam per als...
homes enginyers.
Però Isis Anchalee és realment
enginyera de programari d’aquesta
empresa, i molesta, a través de Twitter i de Facebook, animava totes les
enginyeres a compartir la seva experiència amb l’etiqueta #ILookLikeanEngineer per combatre la imatge
estereotipada de l’enginyeria.
A part de l’anècdota, aquest cas
exemplifica que continua havent-hi
massa poques dones enginyeres. I això
fa que quan ens ho preguntin potser no
sapiguem en qui pensar o que només
ens vingui al cap un home, el que és encara freqüent en les anomenades disciplines STEM (acrònim de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques).

Però, per què hi ha tan poques dones? És que les noies no se senten
igual d’atretes que els nois per aquests
estudis? Als Estats Units només el
25% de les feines relacionades amb
aquest àmbit són ocupades per dones, un percentatge molt minso que
es repeteix pràcticament arreu del
planeta, i també a Catalunya. És cert
que s’hi afegeix el fet que les vocacions científiques i sobretot les carreres
més tècniques estan de davallada a
tot el món. Un estudi del Massachusetts Institute of Technology (MIT)
alertava que les matrícules en aquest
tipus d’estudis havien caigut un 30%
i apuntava que potser calia buscar
“culpables” en la idea cada cop més
estesa que eren disciplines massa difícils, que requerien molt d’esforç o
massa anys.
A casa nostra, el curs 2013-2014,
matriculades a les universitats en
els graus d’enginyeries industrials, hi
havia 2.438 dones, enfront de 10.035
homes. És a dir, que una mica menys
d’una quarta part de l’alumnat era
femení.
“Mentre que a arquitectura hi ha
pràcticament la mateixa quantitat
de noies i de nois, a enginyeria la cosa
és diferent. Excepte a biomèdica,
amb una majoria femenina, a la resta

Les col·legiades
Montserrat Elias,
enginyera tècnica
industrial mecànica, i
Elisabet Llosa , enginyera
tècnica industrial química,
a la planta química de
Tradebe Management,
a la Zona Franca.

d’estudis, i sobretot a informàtica i a
industrials, la presència de dones és
escassa”, explica Maribel Rosselló,
vicerectora d’Ordenació Acadèmica
i responsable de política d’igualtat
d’oportunitats de la UPC.
PER QUÈ NO ELS ATREU?
En una conferència celebrada al febrer al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) sobre
dones i ciència, Inés Sánchez de Madariaga, exdirectora de la Unitat Dones i Ciència (ara desapareguda) del
Ministeri d’Economia i coordinadora del Llibre Blanc de les dones a la
ciència, publicat el 2011, es referia a
la “segregació horitzontal” per branques de coneixement per intentar explicar per què hi ha menys presència
femenina a les STEM: “Hi ha disciplines molt feminitzades, com ara les que
tenen a veure amb la vida, com medicina o infermeria, i d’altres totalment
masculinitzades, com les enginyeries.
I això té a veure amb allò que socialment s’entén que és femení i masculí.
Són biaixos culturals que arrosseguem
i que es reprodueixen també al mercat
laboral.”
“I això té”, continuava dient Sánchez de Madariaga, “un perjudici
doble per a les dones: per una banda,
l’escassa presència en el món científic i tecnològic, un dels més prestigiats en la nostra societat, ja que
contribueix decisivament al benestar,
al progrés i a l’avanç de la humanitat, perjudica les seves oportunitats
econòmiques i de desenvolupament
professionals”. I, per l’altra, “que les
dones no hi siguin”, deia aquesta ex-

perta, “contribueix encara més a la
desigualtat de gènere”.
Aquests biaixos o estereotips de
gènere a què es referia Sánchez de
Madariaga tenen a veure amb allò
que se suposa que agrada més a cada
gènere i també amb “el que se li dóna
millor”. L’any 2000 el director de la
Universitat de Harvard, Lawrence
Summers, va haver de dimitir després
de dir públicament que les dones no
arribaven a càrrecs importants en
STEM perquè no tenien una capacitat innata per a les matemàtiques ni
tampoc capacitat espacial, la base de
les enginyeries.
El problema és que aquesta idea
continua arrelada a la societat, tot i
que no en siguem conscients. Des de
fa dècades es fan estudis des de la psicologia i les neurociències, on proven
les capacitats de nens i nenes davant
una mateixa tasca i la influència que
tenen els estereotips de gènere en els
resultats. Per exemple, en un exercici
posen els infants a resoldre un problema; de vegades el titulen “dibuix” i
d’altres, “geometria”. En el segon cas,
les noies ho fan pitjor perquè l’expectativa social és que les nenes no són
bones en geometria. “És una profecia
autocomplida”, deia Sánchez de Madariaga, ho fan malament perquè és
això el que s’espera que passi.
“És clar que no hi ha res genètic ni
res tampoc intrínsec en una carrera
tècnica que la faci més adient per a
un home que per a una dona. El que
sí que hi ha són aspectes socials i culturals que marquen de manera explícita o implícita aquesta diferència:
els role models que tenen els nens i

Montserrat Elias,

enginyera tècnica industrial, especialitat
en mecànica. Col·legiada 14.846

Quan va dir a la família que estudiaria enginyeria, els va sorprendre molt. “Tenien
dubtes que em dediqués a una professió tant d’homes, que no fos un problema
per treballar. Però ho vaig fer i aconseguir! En una entrevista un cop em van dir
que només volien homes, però els vaig contestar que era enginyera i que faria la
prova per demostrar que tenia els mateixos coneixements que un company
home. He de dir, però, que sempre he trobat feina sense problemes, tot i que
sovint he de demostrar que sóc vàlida i més competent que ells.”
Des del 2007, Elias dirigeix amb un soci una empresa pròpia, on compagina les
tasques pròpies de ser empresària amb les d’enginyeria.
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Núria Barón,

enginyera tècnica industrial,
especialitat en electrònica industrial

“De petita els meus hobbies eren desmuntar el sistema
elèctric de casa i tornar-lo a muntar, m’encantava jugar
a mecanos, investigar els comandaments de la televisió.
Així que quan em va tocar decidir què estudiar vaig
pensar que això no se’m donaria malament. Em vaig
apuntar a electricitat, però em van agafar a electrònica i
em va encantar. Vaig descobrir que allò era el que
m’agradava fer. Quan hi vaig entrar érem 160 persones i
jo era l’única noia i la que treia millor nota de dibuix de
la classe. Així que això que als nois se’ls dóna millor el
dibuix tècnic... Ara treballo d’enginyera elèctrica, faig
projectes de control i protecció en subestacions
elèctriques d’alta tensió. M’encarrego de muntar els
sistemes de transport i distribució d’energia elèctrica a
les cases. Treballo per a Red Elèctrica i per a Endesa.”

els xavals”, considera Núria Oliver,
enginyera de Telecomunicacions i
directora científica de Telefónica
R+D+i a Barcelona.
Sovint, quan es tracta aquest tema
de la manca de dones en disciplines
STEM s’acostuma
a apuntar que elles
prioritzen professions que els aporten altres valors.
“Moltes vegades
aquestes carreres
s’acostumen a relacionar amb valors
com l’èxit, el triomf
o el poder adquisitiu, que potser des d’un punt de vista
femení no resulten tan atraients. “Segurament no és un tema d’ADN sinó
d’educació”, apunta Maribel Rosselló,
de la UPC, que reconeix que des de les
universitats tampoc no saben com
transformar aquesta dinàmica.
“No sabem explicar les coses a
partir del seu component de retorn,
entès no tan sols amb retorn cap a la
resta de la societat, sinó també de satisfacció personal”, considera, i explica que des de la UPC s’intenta cuidar
molt el llenguatge i les imatges que es
fan servir en les comunicacions i els
estudis. “Si no, al final, acabem transmetent un perfil d’enginyer que no és
el correcte”, assenyala.

Hi ha biaixos o
estereotips de
gènere que es
reprodueixen al
mercat laboral

M. Carme Bufí
Enginyera tècnica en
Química Industrial i
Control de Processos,
jubilada
Col·legiada 8.816

“LES DONES HAN SIGUT
OBLIGADES A TRIAR ENTRE
LA VIDA PRIVADA I LA LABORAL”
Quan vaig començar a estudiar enginyeria, l’any
1968, no hi havia gaires noies a la classe. Amb tot,
a química era a on n’hi havia més. A mecànica o
electricitat, per exemple, crec que no n’hi havia cap.
Crec recordar que les dones representàvem entre
un 13 i 15% del nombre d’alumnes de l’especialitat.
Al món professional però, si més no al sector en el
qual jo em vaig moure, no hi havia dones, ja que
la majoria de les meves companyes varen trobar
feina en la docència, els laboratoris d’anàlisi o de
control de qualitat, però no a la indústria. Això,
que podia haver estat un problema, va ser un dels
avantatges més grans que vaig tenir, perquè si bé
al començament el fet de ser dona, i jove, feia que
no et prenguessin seriosament, si demostraves
competència, et feies molt més visible, i per la teva
singularitat eres més apreciada que no pas la resta
de professionals (homes) del sector.
Col·legiar-me em va permetre, a més, la
possibilitat de redactar informes, fer avaluacions
d’obres i, evidentment, reforçava la meva imatge de
rigor, seriositat i eficiència professional.
És cert que l’enginyeria no sembla gaire atractiva
per a les dones. El món laboral no ha sigut, fins ara,
gaire amable amb les dones en edat fèrtil, i les lleis
tampoc no hi han ajudat. Les titulacions que semblen
més compatibles amb la vida familiar han sigut
tradicionalment les més triades per les dones, que fins
ara han sigut obligades a triar entre la vida privada i la
laboral, entre ser mares o ser professionals.
PROMOURE ELS VALORS FEMENINS
Possiblement no hem sabut fer el “màrqueting” apropiat.
Potser caldria donar a conèixer millor els avantatges,
els reptes i les possibilitats professionals que donen els
estudis d’enginyeria, i mostrar com els valors clarament
femenins (treball en equip, cooperació, capacitat
multitasca, empatia, prudència...) poden aportar
moltíssim al món de l’enginyeria en un moment en què
les empreses necessiten precisament aquest tipus de
valors, que tanta falta fan ara mateix a tota la societat.
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EN PORTADA
Per a Montserrat Guàrdia, directora
d’enginyeria de serveis de programari
de la multinacional Technip, el pes de
la tradició és un altre dels factors que
podrien explicar l’escassetat de dones
en el sector. “Els homes molts cops han
estat espitjats per les seves famílies. Hi
ha molts pares que diuen als seus fills
allò de ‘jo sóc enginyer, tu també, no?’;
molts dels meus companys de carrera
han estudiat enginyeria només perquè
els pares ho són. I tradicionalment, les
famílies i els professors potser han incentivat més els nois que les noies a estudiar enginyeria. Tot i que no ha estat
el meu cas”, afirma.
A diferència d’altres professions
—com ara el periodisme, la medicina
o la biologia—, en enginyeria hi manquen referents de dones amb èxit que
puguin impactar en les estudiants. “És
molt important visibilitzar la feina que
fan les dones en aquest àmbit”, considera la directora de l’Institut Català de
les Dones, Montse Gatell, que impulsa
des d’aquest centre xerrades obertes de
dones amb una trajectòria professional reconeguda, per tal que “serveixin
d’exemple, d’inspiració”. “Que puguem

Tradicionalment
s’ha incentivat
més els nois
que les noies a
estudiar enginyeria
anar a estudiar a la universitat amb
normalitat no vol dir que visquem en
una societat igualitària. Des del moment que em costa molt decidir-me a
ser enginyera, que si estudio enginyeria
sóc una de les poques noies a la classe i
que no tinc referents, models, la meva
és una vocació no normalitzada i això
provoca desigualtat”, considera Gatell.
I QUÈ SI NO HI HA DONES?
Ara bé, i què si les dones són minoria
en aquest àmbit? És un “problema”?
Deia Cristina Ribas, professora de la
Universitat Pompeu Fabra i al capdavant de l’Associació Catalana de Comunicadors Científics, en un article
publicat al seu blog (www.cristinaribas.net) que “les conseqüències de tenir poques dones creant i influint en
la tecnologia són molt negatives, tant

Imatge guanyadora
del concurs fotogràfic
Dones politècniques
en acció de l’any 2009,
que organitza
l’Associació d’Amics
de la UPC.

Maria del Mar Martínez

per a les dones com per al conjunt de
la societat. Com passa en tants altres
àmbits, no només és injust limitar
el poder de decisió i participació relegant-les a simples consumidores,
sinó que a més prescindir de les dones
representa un malbaratament enorme de talent potser enfocat en noves
i innovadores direccions”.
A Telefónica, com a altres empreses, hi ha programes dedicats a captar i mantenir talent femení. “Estem
convençuts que quan els equips són
més diversos els resultats són millors,
s’arriben a solucions més creatives.
Hi ha estereotips que van en contra
que les dones desenvolupin carreres
professionals tècniques. Per contrarestar-los, la majoria de la nostra
comunicació a l’hora de contractar
inclou dones, i a les universitats i altres fòrums tractem de comunicar
exemples de carreres amb èxit de les
nostres enginyeres i investigadores”,
considera David del Val, CEO de Telefónica R+D+i.
Tot i que no hi ha receptes miraculoses, els experts consultats per fer
aquest reportatge consideren que una
bona manera de començar a atraure
les dones cap a l’àmbit de l’enginyeria
és fent-ne visibles les aplicacions de
retorn social. També cal, insisteixen,
un canvi de valors. “Destacar qualitats com ara la capacitat de treballar
en equip, l’empatia, els valors ètics,
la solidaritat, la cooperació, el fet de
tenir cura dels altres, valors que tradicionalment s’han considerat femenins. La societat s’ha d’imbuir
d’aquests valors, i fer-los seus, en lloc

dels que són estereotípicament masculins, com ara veure qui guanya més
diners, té més fama i poder. Nombrosos estudis demostren que la competitivitat extrema no genera millor
ciència”, apunta Inés Sánchez de
Madariaga.
També fomentar vocacions tècniques des que les nenes són petites.
“De vegades les xerrades i la informació arriben tard, quan les noies ja estan acabant l’institut i ja han orientat
les assignatures. Cal començar abans
de l’adolescència, que és quan ja hi
ha inclinació superior dels nois cap a
carreres tècniques”, considera Núria
Oliver, doctorada en intel·ligència artificial pel MIT.
“A les xerrades amb noies m’agrada repetir-los que no tenen cap límit.
Que han d’intentar buscar el que els
agrada. I els explico la meva experiència: a mi m’agrada comunicar,
construir i fer coses que serveixin

Elisabet Llosa,

enginyera industrial, especialitat en química
Col·legiada 12.102

“Sempre he volgut saber el perquè de les coses, com funcionen, com estan
construïdes, quins són els seus fonaments. Per això em vaig decidir a estudiar
enginyeria. I em vaig especialitzar en química. Des de fa deu anys sóc autònoma i
faig tasques molt diverses, des de coordinacions de seguretat d’àmbit industrial,
sobretot en plantes químiques, fins a auditories per a certificats de
professionalitat, o gestió del departament de qualitat d’empreses. M’apassiona
la meva feina, és un aprenentatge i desafiament constant. Hi ha molt
d’innovació, però també de creació, investigació i, sobretot, la satisfacció de com
tot allò que un dia era només un plànol funciona correctament.”

Falten referents

de dones
enginyeres amb
èxit que serveixin
d'exemple
per als altres. Tinc idees i creativitat.
I això no té gènere”, comenta Montserrat Guàrdia.
Alguns centres de tot el món celebren el Girl’s Day per tal de captar
estudiants d’enginyeria i de ciències,
i alguns centres de l’Estat també s’hi
han sumat des del 2008, com ara la
Universitat Rovira i Virgili o la Universitat de València. Està adreçat a
alumnat femení de secundària i la idea
és acostar les noies al món de la tecnologia i la ciència. Una altra iniciativa
són cursos extraescolars o d’estiu de
disciplines com ara la robòtica només
per a noies, amb la intenció que no se
sentin en minoria i que això pugui ser
un condicionant que les faci desistir
d’estudiar enginyeria.
En l’àmbit estatal, explica Maribel
Rosselló, les quatre universitats politècniques que hi ha s’han constituït
en una associació (UP4) per intentar
treballar conjuntament per canviar
aquesta dinàmica. Pels volts de l’estiu van celebrar la primera reunió a
Madrid. “Estem començant a obrir
camins —assegura Rosselló. La situació actual no representa la societat
real. Ara mateix tenim una anomalia.
Corregir-la ens ajudarà a aportar valor, a enriquir els projectes”. I, afegeix
Sánchez de Madariaga, “a tenir una
societat més justa i igualitària”. l

SOSTENIBILITAT

Les tovalloletes,
un nou problema de sanejament
La mala gestió dels residus de fibres sintètiques provoca
danys milionaris en els sistemes de tractament d’aigües
La gestió de l’aigua a països industrialitzats com Catalunya s’enfronta a un
nou repte. La moda de fer servir tovalloletes humides per a la neteja
personal i de la llar i la mala gestió d’aquests residus estan provocant
problemes tècnics als sistemes de tractament i danys econòmics milionaris
a les autoritats municipals i empreses gestores.

JOAQUIM ELCACHO
Periodista
especialitzat en medi
ambient i ciència
comunicaciencia.cat
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Les prestatgeries d’un gran supermercat a qualsevol ciutat de Catalunya
—com a la resta d’Europa— inclouen
avui dia més d’una vintena de varietats o models de les conegudes com a
tovalloletes humides. Se n’ofereixen
per a tot tipus d’usos i serveis, des de
la higiene dels nadons i la gent gran
fins a l’eliminació de les taques dels
sofàs de pell o com a desmaquilladors.
Les etiquetes d’alguns d’aquests productes de fibres sintètiques recorden
—sovint en lletra petita o amb símbols— que una vegada utilitzats han
de ser considerats residus sòlids i, per
tant, no poden ser llançats al lavabo
com si es tractés de paper higiènic.

Dissortadament, una part relativament important dels milions de les
modernes tovalloletes que es fan servir cada dia a les llars de països com
Catalunya van a parar als sistemes de
clavegueram i les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR).

EN DIES DE PLUGES
INTENSES, ELS RESIDUS
S’ACUMULEN AL
CLAVEGUERAM
I LES DEPURADORES
L’acumulació de residus d’aquesta
mena afecta diverses parts del sistema de sanejament, “en especial, les
estacions de bombament o punts de
la xarxa on s’impulsen les aigües residuals del clavegueram fins a la depuradora per al seu tractament”, explica
a Theknos un portaveu de l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA).

L’ÚS MASSIU DE
TOVALLOLETES GENERA
CADA ANY A EUROPA
UNES DESPESES
D’ENTRE 500 I 1.000
MILIONS D’EUROS
Els problemes tècnics són més greus
a les instal·lacions que no disposen de
reixes automàtiques, i es “produeix sobretot en dies de pluges intenses, ja que
moltes tovalloletes es queden a les canonades i quan arriba l’aportació d’aigua
de pluja a través del clavegueram s’acumulen a l’entrada i provoquen el tap”.
PERJUDICIS ECONÒMICS
L’ACA ha calculat que, com a mitjana
per a una ciutat de 200.000 habitants,
la mala gestió de les tovalloletes humides i teixits similars genera “un sobrecost anual en el sistema de sanejament
d’uns 150.000 euros”.
L’ús massiu i sovint inadequat de
les tovalletes humides provoca cada
any a Europa unes despeses d’entre
500 i 1.000 milions d’euros, segons
l’informe Toilets are not a bin!, publicat l’octubre del 2014 per EurEau

(Federació Europea d’Associacions
Nacionals de Subministradors d’Aigua Potable). EurEau recorda que
bona part d’aquestes despeses han de
ser suportades pels ajuntaments (o altres entitats gestores dels sistemes de
sanejament) i adverteix que els perjudicis econòmics continuaran creixent
si els ciutadans no col·laboren en la
gestió adequada d’aquests residus.
En el mateix sentit, les dades presentades al Congrés Nacional de Medi
Ambient (Conama-2012) per l’Associación Española de Abastecimientos
de Agua y Saneamiento (AEAS) indiquen que la gestió inadequada de residus de tovalloletes humides i altres
productes similars provoca un increment del 18% en el cost de manteniment dels sistemes de sanejament. l

I A MÉS

Un residu
amb aparença
de paper
L’Agència Catalana de l’Aigua va
posar en marxa el 2014 una
campanya informativa per fer
entendre als ciutadans que les
tovalloletes humides no són
degradables amb l’aigua i que per
tant s’han de tractar com a residu
sòlid, i no llançar-les mai al lavabo.
L’Organizació de Consumidors i
Usuaris (OCU) va fer l’estiu passat
una campanya en aquest mateix
sentit per al conjunt d’Espanya.
“Les tovalloletes humides no es
desfan com el paper higiènic i, a
més, sovint deixen anar fils que
s’emboliquen amb altres residus i
formen taps que bloquegen les
clavegueres i espatllen les
depuradores”, recordava l’OCU.

EXEMPLES D’UN PROBLEMA CREIXENT
Els problemes tècnics en sistemes de
sanejament a causa de residus com els
de les tovalloletes humides s’han
produït a Catalunya en municipis com
Terrassa, Martorell, Cambrils, Manresa,
Manlleu, Vidreres, Quart, Monistrol de
Calders, Alcover i Mont-roig, segons
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

“Per exemple, en el sistema de
sanejament de Cambrils es produïa un
problema pels continus embussaments
de bombes, i això ha comportat el canvi
dels rodets i la hidràulica de les bombes,
amb el cost que això ha representat”, ha
indicat un portaveu de l’ACA. A la
depuradora d’Igualada també es té

constància d’aquest problema, que es
dóna sobretot quan les pluges són
intenses (primavera o tardor). “L’aigua
transportada als col·lectors es barreja
amb aquestes fibres, que arriben al pou
de capçalera de la depuradora i
provoquen l’aturada de les bombes”,
concreta l’ACA.
Les tovalloletes
provoquen greus
problemes en els
filtres de les
depuradores, ja que
en no dissoldre’s
amb l’aigua tapen
els forats dels
tamissos. A la
imatge, el tamís
de la depuradora de
Terrafortuna,
comarca de la
Selva.
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Text M. Àngel Elcacho
Col·legiat 14.820
Comissió de Medi Ambient i Seguretat

El registre de
les empreses
instal·ladores
d’electricitat
Per agilitzar la posada en marxa
d’una empresa instal·ladora de baixa
tensió i alhora dur a terme un control
per conèixer quines són les empreses instal·ladores, la Generalitat de
Catalunya ha establert el següent:
tota empresa instal·ladora de baixa
tensió que intervé en la instal·lació,
reparació i l’operació d’instal·lacions
i productes industrials en l’àmbit
del Reglament electrotècnic de baixa tensió ha d’estar inscrita en el
Registre dels Agents de la Seguretat
Industrial de Catalunya (RASIC)

LES EMPRESES
INSTAL·LADORES
PODEN INICIAR LA
SEVA ACTIVITAT UN COP
INSCRITES AL RASIC
mitjançant una declaració responsable presentada en qualsevol de les
oficines de gestió empresarial (OGE)
de Catalunya (per a més informació
consulteu: http://canalempresaweb.
gencat.cat/ca).
En l’esmentada declaració responsable, l’empresa ha d’especificar en

Amb la participació de:

I la col·laboració de:

quina categoria presta els seus serveis
(bàsica o especialista); que compleix
els requisits corresponents de la categoria sol·licitada, tant tècnics com
materials; que es compromet a mantenir-los durant la vigència de la seva
activitat, i que es responsabilitza de la
correcta execució dels treballs.
Els requisits són:
• Identificació de l’empresa (persona
física o jurídica).
• Pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil professional (actualitzada anualment amb l’IPC).
• Competència professional del personal instal·lador (certificat de
l’OGE, titulació de FP, formació
ocupacional o titulació universitària vàlida).
• Vinculació del personal instal·lador
amb l’empresa (ha de ser personal
pertanyent a l’empresa, no pot ser
subcontractat).
• Disposició dels mitjans materials
(poden ser en propietat o d’altres
formes si existeix una vinculació
amb els materials).

Podeu consultar el web d’Infonorma del Departament d’Empresa
i Ocupació a: infonorma.gencat.cat/
agen_insta.html l

Normativa de referència
• Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la
seguretat industrial, les
instal·lacions i els productes.
• Decret 30/2010, de 2 de març,
pel qual s’aprova el reglament
de desplegament de la Llei
12/2008, de 31 de juliol, de
seguretat industrial.
• RD 842/2002, de 2 d’agost, pel
qual s’aprova el Reglament
electrotècnic de baixa tensió.

Fe de errata

L'autor de l'article publicat en aquesta
secció del número 196 de Theknos és
Josep M. Bebelli (CMAS).

El sistema de control com a
eina d’eficiència energètica
Text María del Rei Corella
Responsable del Departament
d’Energia de Trend Controls

Com és ben sabut, els serveis prestats
per una empresa de serveis energètics (ESE) es basen principalment en
l’obtenció de millores de l’eficiència
energètica, és a dir, estalvi energètic i
econòmic.
La primera imatge que ens ve a l’hora de parlar d’estalvi és la implantació
d’energies renovables, canvi d’equipament més eficient, etc., cosa que
suposa un gran cost d’inversió i una
tornada econòmica lenta. No pensem que més del 70% de l’energia que
consumeix un edifici està o ha d’estar
controlada per un sistema de control.
Fins ara els sistemes de control es
dissenyaven per aconseguir les condicions de confort òptimes en clima-

tització, ventilació i il·luminació. No
pensem en el dia a dia d’un edifici. Un
edifici està sotmès a condicions que
van variant al llarg del temps, com són
les condicions ambientals (temperatura, incidència solar, etc.) i les d’ús
(horaris o nivells d’ocupació). Per què
no dissenyar i/o optimitzar aquests
sistemes per gestionar eficaçment el
confort tenint en compte les condicions a les quals està sotmès un edifici?
Tal com s’entén actualment a Espanya, una ESE és una empresa que
proporciona serveis energètics a un
edifici o una determinada instal·lació,
i que afronta un cert grau de risc econòmic en condicionar el pagament
dels serveis prestats a l’obtenció real
d’estalvi d’energia.
Aquest estalvi es pot aconseguir de
diverses formes: mitjançant la utilització de fonts d’energia renovable,
el canvi de sistemes d’il·luminació
i climatització a d’altres d’energèti-

ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE CONTROL
DE VENTILACIÓ NATURAL
Supervisor

IQ4NC
Controlador NVMC

Controlador NVMC

MSTPRS485

IQ4E

Actuadors de finestra

Actuadors de finestra

cament més eficients, la millora de
l’aïllament de l’edifici…, unes accions
que resulten una inversió econòmica
important i en ocasions una tornada
econòmica lenta.
Si analitzem detalladament una
instal·lació, és possible comprovar
que més del 70% de l’energia que
consumeix un edifici està o ha d’estar
controlada per un sistema de control.

ELS SISTEMES DE
CONTROL S’HAN
DE DISSENYAR PER
GESTIONAR I OPTIMITZAR
LES CONDICIONS
AMBIENTALS I D’ÚS
DELS EDIFICIS
En l’origen, un sistema de control
d’edificis es pensa per automatitzar
processos i aconseguir les seves condicions de confort pel que fa a calefacció, ventilació, aire condicionat,
il·luminació, etc.
Orientar els nostres esforços a entendre els mecanismes de control no
només ens n’assegurarà un bon funcionament, sinó que el poder adaptar-lo a
les condicions i necessitats en les quals
es troba l’edifici ens permetrà aconseguir més fàcilment els objectius d’estalvi energètic marcat.
El mercat disposa de molts sistemes
de control, fabricadors i dispositius.
Trend Controls, com a companyia
dedicada a la fabricació de sistemes
de control d’edificis, fa molts anys
que treballa i desenvolupa tècniques i
solucions que no només ajuden a millorar el confort d’un edifici, sinó que
s’orienten a aconseguir que sigui al
més eficient possible energèticament.
Un sistema de control, també anomenat en l’actualitat sistema de ges-

ARTICLE TÈCNIC

L’OBJECTIU DE LES
NOVES TÈCNIQUES
I SOLUCIONS ÉS
MILLORAR EL CONTROL
DELS EDIFICIS I
ACONSEGUIR QUE
SIGUIN EFICIENTS

ESQUEMA BÀSIC D’UN SISTEMA
DE CONTROL

Supervisors

Xarxa Ethernet (TCP-IP)

Xarxes

Controladors

Dispositius
de camp
Sensors

Actuadors

Sensors
Sondes
Comptadors

tió energètica d’edificis (BEMS, Building Energy Management System),
monitoritza i controla serveis com
ara calefacció, ventilació, aire condicionat i il·luminació, i assegura que
operen a nivells màxims de confort i
eficiència. Això s’aconsegueix mantenint un equilibri òptim entre les
condicions en les quals es troba l’edifici (temperatura exterior, ocupació,
etc.), consum d’energia i els requisits
de funcionament.
Els seus principals components
són:
• Controladors: són equips intel·ligents
que reben senyals de dispositius de
camp, per exemple, sensors. D’acord
amb la programació realitzada,

VENTILACIÓ
D’UN ÚNIC COSTAT
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prenen mesures per controlar els
equips de la planta.
• Supervisors: són interfícies d’usuari
on es veuen i/o modifiquen les dades del sistema. Proporcionen una
àmplia gamma de funcions d’anàlisi
energètica i de manteniment.
• Xarxes: permeten que els dispositius es comuniquin a distància,
ja sigui localment o de forma remota. Això significa que es pot accedir a la informació en qualsevol
moment i en qualsevol lloc, la qual
cosa garanteix la continuïtat total
de l’edifici.
• Dispositius de camp: els dispositius
de camp, com sensors, actuadors, etc.
envien o reben dades directament

VENTILACIÓ
ENCREUADA

dels controladors per al control i la
supervisió, ja sigui en local o remot.
EXEMPLE D’APLICACIÓ:
VENTILACIÓ NATURAL
La ventilació natural és la provisió
natural d’aire fresc en un edifici per
reduir el guany termal del seu espai.
L’equipament elèctric d’una oficina
(ordinadors, impressores, fotocopiadores, etc.), combinat amb fonts de
calor natural (persones, guany solar
de l’envidrament, etc.), genera un
requeriment de fred, històricament
proporcionat a través de l’equipament de climatització.
No obstant això, la ventilació natural introdueix flux d’aire de forma
natural per augmentar el procés de
dissipació de calor sense que calgui
una ventilació mecànica.
El disseny de l’edifici, el disseny de
les finestres i la seva ubicació tindran
un impacte diferent però significatiu
en la qualitat del clima interior.
Com es pot deduir de l’esquema reproduït en la pàgina 31, realitzar la ventilació natural durant el dia i durant les
nits càlides aportarà beneficis com:
• La reducció de la quantitat necessària de refrigeració de l’edifici; per
tant, un estalvi econòmic.

VENTILACIÓ
PER TORRE

• La reducció dels períodes de funcionament de les plantes de producció
i climatització, perquè se’n redueixi
el manteniment i també produeixi
un estalvi econòmic.
• L’augment de la satisfacció dels ocupants de l’edifici.
• Arribar als objectius en reducció de
consum energètic.
• Aportar aire exterior necessari de
l’edifici segons la reglamentació.
A partir la base de les dades que proporciona l’Institut Tecnològic danès,
que té amplis estudis realitzats sobre
aquest tema, la reducció de petjada de
CO2 de la ventilació natural enfront
de la mecànica és del 40%, que principalment es deu a una reducció del
consum elèctric en climatització.
El sistema de control de ventilació
natural que ofereix Trend permet un
control directe i intel·ligent sobre
cada actuador d’obertura de finestra
instal·lat a l’edifici. D’aquesta forma,
al costat del monitoratge de sensors
de temperatura existents ja en el sistema es permet aconseguir la millora
de condicions de temperatura ambient de l’edifici a través d’estratègies
de ventilació passiva (refredament i
renovació).
Els actuadors d’obertura de finestres es vinculen al BEMS per crear
una resposta automàtica per a l’acu-

LA VENTILACIÓ NATURAL
I LA REDUCCIÓ DEL
CONSUM ELÈCTRIC
EN CLIMATITZACIÓ
REDUEIXEN LA PETJADA
DE CO2

mulació de calor i CO2 en ambient i
subministrar aire fresc a l’interior.
Històricament proporcionar una
solució eficaç per a la interconnexió
de sistemes de ventilació natural als
sistemes BEMS ha estat ple de dificultats tècniques i contractuals en
sistemes instal·lats no compatibles.
Trend Controls pot proporcionar
una solució de control per a aquesta
aplicació. La integració del control
de la ventilació natural en el sistema
BEMS, en conjunt amb el control de
la calefacció-refrigeració i qualitat
de l’aire, garanteix no només unes
condicions ambientals òptimes, sinó
també un consum òptim d’energia.
Coneixent l’arquitectura d’un sistema de control, si hi afegim la ventilació natural tindríem diversos
controladors que comunicarien en
xarxa amb els actuadors d’obertura
de finestra instal·lats.

CONCLUSIONS
Un sistema de control ofereix els recursos necessaris per automatitzar
processos de funcionament, com ara
la ventilació natural. Amb això s’aporta a l’ocupant de l’edifici no tan sols
l’optimització de les condicions de
confort, sinó un sistema automàtic i
eficient energèticament.
Trend Controls aporta al sector
sistemes de gestió d’edificis d’última
tecnologia i amb la millor qualitat de
producte possible, sense oblidar un
dels seus pilars importants: la compatibilitat en el temps dels seus equips.
El seu sistema és completament
obert i flexible, cosa que permet la
facilitat d’integrar solucions energètiques com la ventilació natural, així
com implementar estratègies d’estalvi energètic en els seus controladors.
Trend acaba de llançar al mercat la
nova gamma de controladors IQ4E,
més compactes i versàtils amb versions capaces de gestionar des de 16
fins a 192 punts de control, amb protocol de comunicacions BACNet IP. l

Controlador IQ4E.
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La Llei de simplificació administrativa
o com agilitzar l’activitat econòmica
El 13 d’agost de 2015 va entrar en vigor la Llei 16/2015, de 21 de juliol,
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya. La finalitat última
d’aquesta llei és impulsar l’activitat econòmica i la creació d’ocupació,
mitjançant una gestió més eficient dels recursos de les
administracions.
Text: Jordi Artiga
Secretari del Col·legi

ENGINYERS BCN, conscient de l’interès que aquest tema té per als professionals del col·lectiu que representa,
va organitzar una jornada informativa el 17 de setembre, que va presentar
Jordi Artiga, secretari del Col·legi, per
resoldre els dubtes sobre la seva aplicació i funcionament, i està plantejada la realització d’un curs exprés per
millorar la formació dels col·legiats
en aquest nou paradigma.
El principal objectiu de la Llei és
establir una sèrie de criteris amb la
voluntat de clarificar i simplificar les
obligacions que la normativa imposa
a les administracions, als ciutadans i
a les empreses, així com unificar tramitacions a tot Catalunya en l’àmbit
local, reduir càrregues, eliminar tràmits, reduir terminis, augmentar l’eficiència i, tot això, mantenint la protecció sobre l’interès general. Altres

PROMOURE
L’ESTALVI
A més de simplificar els tràmits, es
preveu que l’aplicació d’aquesta llei
suposi un estalvi de 68,4 milions
d’euros anuals per a les empreses.
Suposarà l’eliminació de 510.000
documents i de 53.000 informes de
compatibilitat urbanística per a les
activitats innòcues o de baix risc.
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finalitats són millorar la tramitació
de les activitats sectorials especialment i impulsar l’activitat i la creació
d’ocupació, efectuant una gestió més
eficient i millorant els mecanismes
de col·laboració i cooperació entre
administracions. Aquesta llei té espe-

ES REDUEIXEN
ELS TRÀMITS,
S’INCREMENTA LA
SIMPLICITAT DELS
PROCEDIMENTS I
S’ELIMINA EL TEMPS
PER INICIAR UNA
ACTIVITAT
cial repercussió en sectors empresarials que suposen el 75% de l’activitat
econòmica, com són la construcció, el
comerç, l’hostaleria i la restauració.
PRINCIPIS D’ACTUACIÓ
Com indica el seu nom, es tracta de
“simplificar”, d’agilitzar els tràmits
per tal de facilitar l’activitat econòmica, en comptes de posar-hi traves. Per
això, un dels principis d’actuació de la
Llei és impulsar mecanismes alternatius que permetin reduir càrregues
a les empreses i als professionals, i
minimitzar al màxim la intervenció
administrativa en l’inici de l’activitat
econòmica.
En aquest sentit, la Llei també promou la no-exigència de mesures de

control concurrents sobre una mateixa activitat i l’estandardització dels
requisits exigits per iniciar i desenvolupar l’activitat econòmica i facilitar
les relacions de les empreses i els professionals amb les administracions
públiques catalanes.
TEMES IMPORTANTS
QUE DESENVOLUPA LA LLEI
• Les administracions públiques de
Catalunya han d’aprovar anualment
plans d’inspecció i control de les activitats econòmiques. Les verificacions seran controls ex post.
• Si amb la comprovació es constata
l’incompliment d’aquesta llei o de la
normativa s’ha d’iniciar un procediment d’esmena però no comporta la
suspensió de l’activitat. Termini de
dos mesos. La possible sanció va de
6.000 a 20.000 euros.
• Les administracions públiques han
d’impulsar mecanismes alternatius,
per reduir les càrregues administratives, basats en l’assegurament de la
responsabilitat dels empresaris, els
codis de bones pràctiques, les guies
d’autoavaluació, etc.
• Es crearà un portal electrònic per
informar sobre qualsevol acte que
comporti un obstacle a aquesta llei,
relacionat amb una comissió per a la
facilitació de l’activitat econòmica i
un consell assessor on hi participaran, entre d’altres, els col·legis.
• Els mecanismes d’intervenció administrativa en l’exercici de l’activitat econòmica són, amb caràcter
general, la declaració responsable
(DR) per activitats innòcues i la comunicació prèvia (CP) per activitats
de baix risc.
• Les DR necessitaran d’un certificat
tècnic i les CP de projecte i certificat. Ambdues habiliten automàticament a l’inici de l’activitat. No
requereixen ni informe urbanístic
ni permís d’aigües residuals.
• Tots els ens locals s’han d’adherir a
la FUE (finestreta única empresa-

LLEI DE SIMPLIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT ADMINISTRATIVA
DE LA GENERALITAT I DELS GOVERNS LOCALS
Incideix en els tràmits de
posada en funcionament
relacionats amb la ubicació
del negoci en els municipis.
Transparència i
estandardització a tot el
territori. Per exemple,
obrir una fruiteria a
qualsevol indret de
Catalunya sempre serà
igual i se’n coneixeran
els requisits.
Canvi de procediment,
passant d’autorització a
comunicació o declaració
responsable. L’empresari
decideix quan iniciar l’activitat
en lloc d’esperar l’autorització.

Té especial
repercussió en
sectors empresarials
que suposen el

75%
de l’activitat
econòmica

Previsions
d’estalvi
en un any

{

Aquests sectors
empresarials
representen a Catalunya

Resta d’activitats
Construcció

435.260
empreses

Serves administratius
Serveis personals,
hoteleria, restauració

51,5%

de la població ocupada

Comerç

• Anualment afecta 53.700 noves
instal·lacions.
• S’eliminen 53.000 informes de
comptabilitat urbanística per a
les activitats innòcues o de baix risc.
• 510.000 documents eliminats.

Estalvi per
a les
empreses:
68,4 milions
d’euros

Font: Generalitat de Catlunya

rial), mitjançant l’AOC, que servirà
com a canal d’entrada per a qualsevol sol·licitud destinada a qualsevol
administració. El termini és de sis
mesos, menys per a alguns casos en
què s’allarga fins a un any. Aquest
canal permetrà comunicar les administracions entre si i amb l’administrat, facilitant el contacte, la transmissió d’informació i la facilitació
dels tràmits.
• Es modifica la Llei 20/09 ambiental
o s’eliminen tipologies d’activitats

EL COL·LEGI
ORGANITZA CURSOS
I JORNADES SOBRE
L’APLICACIÓ PRÀCTICA
DE LA LLEI
dels seus annexos per a reduir les
càrregues.
• Es modifiquen aspectes de la Llei
3/10 d’incendis: introdueix l’obligació de tramitar via Ajuntament, els
informes previs d’incendis tinguin o
no obres o altres tramitacions, la no-

verificació de les condicions de forma prèvia en tramitacions d’activitats fora de l’annex 1 de la L3/10, etc.
• Es modifica la Llei d’urbanisme, decret legislatiu 1/2010 on es determinen quines obres estan subjectes a
llicència, comunicació o a cap tràmit.
• L’OGE serà la responsable de desenvolupar la FUE.
• Les activitats tindran una tramitació municipal i una de sectorial (si
s’escau).
• En un any, la Generalitat ha de modificar la normativa sectorial que
s’oposi a aquesta llei per adaptar-la.
• S’obre la porta a tramitar activitats i
obres conjuntament.
• Es relacionen les activitats afectades per DR (annex I) i per CP
(annex II).
AFECTACIÓ SOBRE ELS TÈCNICS
Els tècnics veuran com una estandardització de tràmits en els diferents
ajuntaments, facilita la determinació
dels tràmits. La massiva utilització
de la tramitació electrònica mitjançant un portal únic ha de simplificar
la tramitació de la documentació. La
major facilitat de comunicació amb

les administracions ha de millorar el
seguiment. No serà fàcil però la intenció de la Llei és aquesta.
Però també hi ha mancances: hi ha
activitats que han quedat despenjades, falta concretar alguns aspectes
que han quedat mal definits, etc.
LA TASCA DEL COL·LEGI
El Col·legi, a part de convocar jornades informatives, cursos sobre l’aplicació pràctica de la Llei, etc. ha posat a
la disposició dels col·legiats un model
de certificat per DR que pot ser utilitzat mentre no es publiqui la versió
oficial en què està treballant el Departament d’Interior. Els serveis tècnics (mitjançant el SOT) atendran les
consultes i aconsellaran els col·legiats
sobre l’aplicació d’aquesta llei. A la vegada, està estudiant sistemes d’ajuda
en la tramitació de documentació. l

Trobareu més informació
sobre la llei al web de
Canal Empresa:
canalempresaweb.gencat.
cat/ca/
Octubre 2015 Theknos
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L’assegurança de responsabilitat civil
professional (IV): riscos coberts i exclosos
En l’anterior número de Theknos, vam explicar l’amplitud de cobertures
de què disposa l’ARCP subscrita per ENGINYERS BCN. En aquest article
s’expliquen quines activitats específiques tenen cobertura i quins
supòsits en queden exclosos, per tal que les persones col·legiades siguin
conscients de la responsabilitat que comporta el treball que realitzen i
tenir-lo cobert amb una pòlissa d’assegurança.

RISCOS COBERTS ESPECÍFICS
Respecte a la responsabilitat civil professional, hem comentat que l’assegurança de responsabilitat civil professional (ARCP) cobreix, en el marc dels
límits contractats i les condicions
establertes, el pagament d’indemnitzacions de les quals pugui resultar
civilment responsable l’enginyer,
ocasionats involuntàriament a tercers per actes negligents, errors o
omissions professionals que derivin
de la seva activitat professional.
No obstant això, l’ARCP no es queda
només amb aquesta definició general
sinó que desglossa, a títol enunciatiu,
determinades activitats específiques
que queden dintre dels riscos coberts
i que han estat incorporades al llarg
dels anys amb motiu de les inquietuds i necessitats manifestades per
les persones col·legiades:
• L’activitat de Project Managament:
assessorament en la direcció i la
gestió integral d’un projecte a través
del control sobre els mitjans humans o/i materials destinats a l’execució d’un projecte d’obres amb la
finalitat de la consecució d’uns objectius prefixats relatiu a control de
costos econòmics, control de qualitat i satisfacció de les parts contractants del projecte.
• La deficient insonorització o aïllament acústic d’un local com a conseqüència d’errors de projecte, sempre
que efectivament el fet sigui impu-

table a l’enginyer. La cobertura es
limita a l’abonament de les despeses
de desmuntatge de la instal·lació i el
nou muntatge o reconstrucció.
• L’exercici de l’activitat de l’enginyer
com a organisme de control autoritzat sempre que tingui en vigor l’autorització de l’Administració competent en matèria d’indústria on es
realitzi l’activitat.
• Els treballs realitzats per enginyers
com a personal al servei de les administracions públiques, respecte a
les activitats pròpies de la professió
que exerceixin a comptes d’aquelles
(atesa la naturalesa d’aquestes actuacions, la cobertura no resta sotmesa a cap control col·legial).

LA COBERTURA DE
SUPÒSITS CONCRETS
QUE PREVEU L’ARCP
S’HA INCREMENTAT AL
LLARG DELS ANYS
• L’activitat com a conseller de seguretat per al transport de matèries
perilloses.
• L’activitat de mediador, d’acord amb
allò establert a la legislació de mediació d’assumptes civils i mercantils.
• L’activitat de consultoria i auditoria de sistemes de gestió segons les

Normes ISO 9001 (qualitat) i ISO
14001 (medi ambient).
RISCOS EXCLOSOS
En matèria de contractació d’assegurances, els riscos exclosos són una
sèrie de cobertures excloses per contracte que, en cas d’esdevenir, eximeixen l’assegurador de l’obligació
de satisfer cap prestació. A continuació, destaquem alguns supòsits previstos a l’ARCP del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics
de Barcelona:
• Qualsevol acte negligent, error o
omissió que vagin més enllà dels
serveis professionals prestats com a
perit/enginyer tècnic industrial/enginyer tècnic en disseny industrial.
• La fabricació, construcció, alteració,
reparació, subministrament, tractament de qualsevol bé o producte
venut, subministrat o distribuït per
l’assegurat.
• La responsabilitat d’aquelles persones que actuen per a i per compte de
l’enginyer assegurat si deriven d’actes realitzats per un altre enginyer,
arquitecte o titulat de segon cicle,
atès que l’ARCP no pot assumir les
responsabilitats de tercers professionals que, per Llei, han de tenir una
ARCP pròpia.
• Impostos, multes o penalitzacions
imposats a l’enginyer.
• Infracció de patents, marques comercials i projectes registrats.
• La responsabilitat assumida per l’assegurat per contracte, per qualsevol
altre acord, per promesa expressa o
per garanties donades per l’enginyer
assegurat que incrementin la responsabilitat legal.
ENGINYERS BCN atén els dubtes
o aclariments dels col·legiats respecte a la cobertura de supòsits concrets
que se’l puguin plantejar. l

Jordi Barril, Servei d’Assessorament Jurídic del Col·legi
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Vigent la correspondència del títol
d’enginyer tècnic industrial a nivell de grau
El Consell de Ministres ha aprovat les correspondències dels títols
pre-Bolonya d’enginyer tècnic industrial en les especialitats
Mecànica, Electricitat, Electrònica Industrial, Química Industrial i
Tèxtil, així com el títol d’enginyer tècnic en Disseny Industrial, al
nivell 2 del MECES i 6 de l’EQF, publicades mitjançant diverses
resolucions de 21 de juliol de 2015 (BOE de 12 d’agost de 2015).
Això suposa que els títols universitaris d’enginyeria tècnica industrial tindran els mateixos efectes acadèmics i
professionals que els actuals graduats
en enginyeria de la branca industrial
successors d’aquells, els plans d’estudi dels quals compleixin l’Ordre
CIN/351/2009, de 9 de febrer. Igualment, succeeix amb els títols d’enginyeria tècnica en disseny industrial
respecte als vigents graus successors.
En aquest sentit, s’hauria acabat
amb qualsevol problema de reconeixement del títol d’enginyer tècnic indus-

trial/enginyer tècnic en disseny industrial que pogués existir a l’estranger,
atès que, en estar inclosos en el nivell
6 EQF (Marc Europeu de Qualificacions), significa equiparar les titulacions
als Bachelor of Engineering reconeguts a la resta d’Europa.
D’acord amb el Reial decret 967/2014,
aquesta correspondència queda acreditada en presentar-se de forma conjunta el títol d’enginyer tècnic industrial/
enginyer tècnic en disseny industrial i
la Resolució de 21 de juliol de 2015 que
correspongui.

No obstant això, el Ministeri d’Educació ha habilitat, a la seva seu electrònica, un servei per sol·licitar un certificat de correspondència (https://sede.
educacion.gob.es/tramite/login/
seleccionarConvocatoria. jjsp).
Malauradament, hem d’informar que
a data d’avui aquest servei no funciona
en el cas dels títols d’enginyeria tècnica industrial per un problema de configuració en el Registre d’Universitats,
Centres i Títols (RUTC).
Des del Col·legi s’estan fent gestions per informar els col·legiats d’altres maneres fiables i vàlides per fer
la sol·licitud de correspondència.
En aquesta línia, s’han enviat títols
de membres de Junta de Govern per
correu ordinari i a través del Registre
de la delegació del Govern espanyol a
Barcelona. Estem a l’espera de confirmar la validesa i eficàcia d’aquests dos
mètodes. l
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Com em protegeix la notificació
d’intervenció professional?
Arran de l’entrada en vigor de la Directiva 2006/123/CE, del 12 de
desembre, relativa als serveis en el mercat interior, coneguda amb el
nom de Directiva de serveis, els tipus de tramitació feta a
l’Administració de les diferents autoritzacions per alta d’activitats o
instal·lacions industrials han anat variant de model: d’un model basat
en règim de llicència, abans de l’execució de la instal·lació o implantació
de l’activitat, a un model ex post, en què es fa la comunicació a
l’Administració un cop executada la instal·lació o implantada l’activitat.

Aquest canvi implica que l’enginyer,
que ha d’estar present en totes les
fases del projecte (visites prèvies,
disseny de la instal·lació/activitat,
direcció d’obra i certificat final), ha
de donar tot un seguit d’informació,
instruccions i directrius (plànols, esquemes, etc.) sense que estigui enllestida la documentació final a entregar
a l’Administració o al client.
HARMONITZACIÓ DEL MODEL
ADMINISTRATIU
Segons el condicionat de la pòlissa
d’assegurança de la responsabilitat
civil col·lectiva subscrita pel Col·legi,
en cas de sinistre, només tenen cobertura aquells treballs que disposin del
corresponent control col·legial amb
una data anterior al fet que aquest es
produeixi.

LA DOCUMENTACIÓ
FINAL S’ENTREGA
A L’ADMINISTRACIÓ
UN COP IMPLANTADA
L’ACTIVITAT
Aquest canvi de tramitació va fer
palesa la necessitat d’harmonitzar
aquest nou model de tramitació administrativa amb el condicionat de la
pòlissa d’ARC per protegir el col·legiat
com a assegurat. Per aquesta raó es va
crear la notificació de la intervenció
professional (NIP).
38
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LA NOTIFICACIÓ
DE LA INTERVENCIÓ
PROFESSIONAL
S’HA CREAT PER
ASSEGURAR
LA PROTECCIÓ
DEL COL·LEGIAT
Aquest servei és un formulari dinàmic accessible a través de signatura
digital a la plataforma Tecnovisat 4.0
que permet que el col·legiat notifiqui
al Col·legi l’inici de la seva intervenció professional en aquells casos en
què les legalitzacions fetes a l’Administració es fan mitjançant el model
de declaració responsable o comunicació prèvia del titular..

respecte a l’actuació del col·legiat
fins que es redacti el projecte o
document tècnic corresponent.
Aquest servei no té cost.
• Finalitzada la redacció del projecte o documentació tècnica, el col·
legiat n’ha d’efectuar el preceptiu
control col·legial d’acord amb el
condicionat de la pòlissa d’ARC del
Col·legi, que té el cost corresponent
a la documentació controlada.
• En cas que la intervenció professional del col·legiat finalitzi abans de
l’emissió del projecte o documentació tècnica corresponent per designació d’un nou tècnic, per renúncia
a l’encàrrec professional, etc., el
col·legiat ha de fer una nova notificació de la data i del motiu de la
finalització de l’encàrrec. Aquesta
notificació tampoc no té cost.

ÉS OBLIGATORI
PRESENTAR
LA DOCUMENTACIÓ
TÈCNICA I
EL CERTIFICAT FINAL
DE PROJECTE

PROCEDIMENT DE NOTIFICACIÓ
El procediment que han de seguir
aquells col·legiats que estiguin adherits a la pòlissa de responsabilitat
civil professional que té subscrita el
Col·legi és:

La NIP és un document instrumental per a la cobertura de l’ARCP mentre s’efectuen les actuacions professionals, però no substitueix l’obligació
de control col·legial del projecte o
documentació tècnica ni del certificat final, que s’han d’efectuar perquè
aquesta sigui plenament vàlida amb
vista als efectes de la cobertura. l

• Un cop formalitzat l’encàrrec professional amb el client, el col·legiat
ha de comunicar al Col·legi l’inici
de la intervenció professional a
través de Tecnovisat i el formulari
dinàmic creat per a aquest efecte.
• Aquesta notificació cobreix les reclamacions que es puguin produir

Trobareu les consultes més
freqüents que rep el Servei
d’Orientació Tècnica
d’ENGINYERS BCN a
www.enginyersbcn.cat/sot

Nova edició de la
Guia de professionals
del Col·legi
Un any més, el Col·legi ha elaborat una
nova campanya de difusió per donar a conèixer la Guia de professionals, una guia
on s’apleguen 900 professionals repartits
en 139 municipis per fer 600 feines diferents. Aquesta obra, que ofereix informació a particulars o empreses que necessitin
contractar els serveis d’un enginyer, inclou
col·legiats de l’àmbit territorial del Col·legi.
Aquesta promoció —en la contraportada de la qual es destaca la importància dels
visats col·legials i com garantir una bona
pràctica professional, i de la qual s’han
editat més de 43.000 exemplars— ha estat
inclosa en format de fullet informatiu en
diferents revistes especialitzades de diversos sectors professionals, com advocats,
economistes, constructors, administradors
de finques o instal·ladors, entre d’altres.
També han estat encartats en aquesta edició de la revista Theknos. l
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EMPRESA

Un raspall a mida
per a cada ús

ment i acabat de superfícies... Em vénen al cap dues aplicacions curioses:
uns raspalls destinats a mantenir nets
els peus dels pollastres a les granges i
uns d’emprats per reduir la velocitat
dels paquets de galetes farcides de xocolata per evitar que es trenquin en el
transport per la línia de producció”.
Cada ús vol un raspall específic: la
indústria gràfica utilitza pèl de cavall
perquè no es carrega d’electricitat estàtica, la normativa de la indústria alimentària obliga a utilitzar poliamida
blava i acer inoxidable, etc.

Isidro Torras, SL

Isidro Torras, SL ha esdevingut per mèrits propis una empresa de
referència dins d’un sector tan poc conegut com present en la indústria:
el dels raspalls tècnics. L’orientació cap als productes de més valor afegit
i l’experiència de 100 anys de dedicació a l’ofici permeten a aquesta
petita empresa afrontar el futur amb optimisme.

DAVID ROMAN
Col·legiat 17.588
Comunicador
XAVI CORBELLA
Col·legiat 16.151
Fotògraf
www.eltecnigraf.cat
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L’automatització
de l’empresa es
va iniciar amb la
fabricació de
raspalls per a la
neteja viària.

D’entrada, pot sorprendre la dilatada
trajectòria d’una empresa especialitzada en la fabricació de raspalls, però una
visita a la planta que dirigeix Xavier
Torras (tercera generació dedicada a
l’ofici) dóna la clau per comprendre el
perquè del llarg recorregut d’una empresa singular: especialment en la indústria, estem envoltats de raspalls.
TOT ES POT RASPALLAR
El raspall és una eina elemental i versàtil utilitzada per a infinitat d’usos.
Torras coneix bé el producte i el sector, i ha dissenyat raspalls per a tot
tipus de maquinària i instal·lacions:
les arts gràfiques, l’alimentació, vidrieries, metal·lúrgia... “En formats
i materials molt diversos —explica
Torras— hi trobem raspalls dissenyats per al tancament de portes, el
transport de matèries delicades, poli-

INDÚSTRIA I BELLES ARTS
Isidro Torras Cusidó va començar cosint raspalls al carrer de la Salut de Sabadell el 1915, i va posar en marxa un
de tants tallers auxiliars de la indústria tèxtil, llavors el motor industrial
de la comarca. Els primers catàlegs de
l’empresa són ben explícits: “Fábrica
de cepillos de todas clases. Especialidad para la industria”. El creixement
natural del negoci va forçar el trasllat
a uns locals més grans, al carrer Escola Pia, també a Sabadell. Allà, Isidro Torras Elvira, segona generació
dedicada al raspall, va diversificar el
negoci i va iniciar la producció de pinzells per a belles arts i brotxes per a
maquillatge. Sota la marca Torsal va
produir material de molta qualitat i
confecció artesana fins que l’arribada
del material de l’Àsia, de menor qua-

HI HA RASPALLS
PER A TOT: PER MANTENIR
NETS ELS PEUS DELS
POLLASTRES O PER
PROTEGIR LES GALETES
litat però a un preu molt inferior, va
obligar a tancar una secció que requeria molta mà d’obra. Torras Elvira va
decidir apostar pel raspall tècnic i els
raspalls per a neteja viària, i va iniciar
la modernització i automatització de
l’empresa, procés que va implicar la
compra de nova maquinària i que va
culminar amb el trasllat a unes noves

ISIDRO TORRAS, SL
Empresa dedicada al disseny
i producció de raspalls de tot tipus
per a la indústria i la neteja viària.
Any de fundació: 1915
Treballadors: 11
C/ Carrasco i Formiguera, 12
Pol. Can Llobet – Can Torras
08192 Sant Quirze del Vallès
(Barcelona)
Tel.: 93 711 84 11
info@isidrotorras.net
www.isidrotorras.net

instal·lacions al polígon Can Llobet
de Sant Quirze del Vallès, a principis
de la dècada dels noranta del segle xx.
FABRICANTS DE RASPALLS I
PRODUCTORS DE MAQUINÀRIA
La planta d’Isidro Torras resulta especialment curiosa als ulls d’un tècnic
perquè la fabricació de raspalls utilitza una maquinària específica del ram.
El procés comença amb la inserció, en
què el floc de fibra es talla, s’insereix
en el forat i se subjecta mitjançant
una grapa. Després d’un pentinat per
eliminar-ne les fibres que no han quedat ben fixades, la rectificació deixa
el raspall a mida, i s’igualen totes les
fibres i la superfície exterior per acció d’una fresa. Per a la fabricació de

borlets (raspalls en línia), el procés es
realitza en continu amb una maquinària especial, dissenyada i fabricada
segons les indicacions dels tècnics de
l’empresa vallesana. “Per als borlets
i els raspalls del tipus strip disposem
de dues màquines de doble banda,
úniques a l’Estat, i per això som especialment competitius en aquest
producte”. Una tercera màquina, actualment en procés d’automatització,
és la que es dedica a fabricar el rivet
per a portes automàtiques. Ja té vint
anys i les successives evolucions l’han
convertit en una moderna veterana.
“Amb les millores que hi hem anat
afegint hem passat d’una capacitat
de producció d’un metre per minut a
sis metres per minut”, explica Torras.
“Tenim maquinària variada i especialitzada. Diria que podem fer de tot.
Bé, com a mínim ho intentem!”.
OPTIMITZAR EL FUTUR
La davallada del consum intern a causa
de la crisi va suposar un descens dràstic del consum de raspalls per a neteLa seva producció
se centra en la
fabricació de
raspalls tècnics
per a usos
industrials i
professionals.

Els clients poden
demanar la fabricació a
mida del producte que
necessitin.

ja viària, fet que va imposar un canvi
d’estratègia per potenciar el raspall a
mida. “Sense reestructurar l’empresa
vam fer un canvi en l’estratègia comercial de cara a captar noves comandes en el camp del raspall tècnic. Com
a conseqüència d’això, hem invertit
les proporcions de fabricació: de 65%35% de neteja viària-raspall a mida de
fa uns cinc anys hem passat als actuals
35%-65%. Això suposa centrar la producció en el producte amb més valor
afegit. Paral·lelament, hem potenciat
la venda en línia i telefònica dels consumibles, de manera que el departament comercial pot centrar-se a treballar el producte tècnic. Tot plegat va
ser fruit d’una anàlisi segmentada dels
costos de l’empresa, i reconec que no
tenia gaire fe en aquests canvis, però
ara dono la raó al consultor que ens va
aconsellar”, reconeix Torras.
La prudència i l’optimisme moderat
amaren els plans futurs d’Isidro Torras: “En el sector de la neteja viària hi
mana el preu. Si el raspall totalment
reciclable que presentarem aquesta
tardor funciona com esperem, seguirem en aquest mercat. En cas contrari, crec que la neteja viària deixarà
d’interessar-nos. Tenim més fe en
els rivets per a portes retràctils i tancaments, on estem molt ben posicionats”. Torras prefereix qualitat abans
que quantitat: “No crec que l’empresa
hagi de créixer. El que volem fer és
centrar-nos en la productivitat, optimitzant els processos: reduir costos,
aconseguir treballar més i millor amb
els recursos de què disposem. Estem
treballant en aquesta línia i esperem
que en un futur immediat s’hagi notat
l’esforç”. l
Octubre 2015 Theknos
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DISSENY INDUSTRIAL
La imatge mostra
dues de les tres
versions amb què
es va fabricar la
Super T Olimpia.

L’original clip
del model Olimpia,
fet partint d’un fleix
doblegat, va acabar
imposant-se en
tota la gamma de
Super T.

L’ESTILOGRÀFICA SUPER T, DE PORTÚS, SA

Escriptura amb garantia eterna

DAVID ROMAN
Col·legiat 17.588
Comunicador

Un dels
arguments de
vendes de
l’estilogràfica
Super T era que
tenia garantia de
per vida.
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Portús, SA, fabricant de les
estilogràfiques Super T, va
destacar per la qualitat i
l’acurat disseny de les seves creacions, considerades pels entesos en la matèria com el producte de
referència a Espanya.
Establerta a Torelló el
1943 per iniciativa de Manuel Portús Ribas, va centrar la producció en estilogràfiques de qualitat i gamma mitjana-alta. Portús, un
home amb formació tècnica, capaç i perfeccionista,
tenia tanta fe en les plomes
que ell mateix les dissenyava i les garantia de per vida.
La sobtada mort de l’indus-

trial, la popularització del
bolígraf i la competència
dels fabricants estrangers
un cop acabat el període
d’autarquia van forçar el
tancament de la firma, a finals dels anys 70.
Un dels models més reeixits de Portús, SA va sortir
al mercat el 1960 i va ser
batejat com a Olimpia, en
honor als jocs olímpics celebrats aquell any a Roma.
Estilitzada, elegant i de
qualitat, l’estilogràfica va
obtenir un premi Delta de
disseny industrial el 1961 i
va mantenir-se en producció fins al tancament de la
firma. l

PER SABER-NE
MÉS
www.estilograficavintage.com
Lloc web dedicat a l’estilogràfica,
amb una notable presència de
marques espanyoles. Manuel
Alcedo, propietari del lloc, ha dut a
terme un interessant treball de
recull d’informació i documentació
gràfica.
www.estilofilos.blogspot.com.es
Aquesta pàgina web en anglès,
escrita per un espanyol resident al
Japó, ens brinda la història de
l’estilogràfica Super T més
versemblant de totes les que es
poden trobar a la xarxa. També hi
podem trobar descripcions acurades
de diversos models Super T.

PUBLIREPORTATGE

Control de les fuites en circuits
hidràulics en les edificacions
Text Salvador Esteban
Col·legiat 21.482
Director tècnic de Smart Dam

En els últims anys la reducció dels
consums d’aigua en edificacions s’ha
degut bàsicament a les mesures per
millorar-ne l’ús, la utilització d’aigua
reutilitzada i la captació.
Smart Dam fa un pas més i ha desenvolupat equips per al control i limitació de fuites i pèrdues d’aigua en edificis, i ha aconseguit un ús més eficient.
STOP FLOW, EL DISJUNTOR
D’AIGUA DOMÈSTIC
• Equip DN20 per a ús domèstic o instal·lacions amb un cabal màxim de
5 m3/h.
• Funcionament similar a un diferencial i un tèrmic elèctric: en detectar
una fuita o pèrdua, talla el subministrament d’aigua i n’evita excés de
consum i els danys que pot ocasionar (a partir de 3 l/h).

SWITCH FLOW, EL GESTOR
D’AIGUA I DISJUNTOR
• Dissenyat per detectar fuites i pèrdues d’aigua en edificacions amb cabals
de 3 a 160 m3/h (DN15 a DN100), permet no tallar i avisar d’una fuita (dutxes d’emergència, hotel, hospital).
• Supervisió de cabals màx./mín., temperatura i volum consumit. Comunicació via PC, WebServer, Modbus,
contactes secs en PLC.
SENSI FLOW, SENSOR DE
PRESÈNCIA
• Quan el sensor detecta una presència, dóna senyal per ràdio a la vàlvula i aquesta obre el subministrament.
• Evita pèrdues
per mal ús o avaries durant les
hores de no presència. Recomanem instal·lar-lo
en WC públics.
Disjuntor
d’aigua Switch
Flow.
Esquema que
mostra un
disjuntor d’aigua
Stop Flow
instal·lat en
una vivenda.

Salvador Esteban va impartir una
jornada sobre control de fuites al Col·legi.

FUNCIONS DELS DISJUNTORS
D’AIGUA
Protecció de béns i immobles contra
les fuites d’aigua: evita danys a l’edifici i els béns mobles.
Control centralitzat dels consums d’aigua: connexió amb
equips de domòtica, alarmes
convencionals i plataformes
de programari de gestió d’eficiència energètica.
Estalvi d’aigua: el control
de fuites i pèrdues permeten un estalvi directe en
aigua mitjà del 30%, un estalvi en bombeig i combustibles i incrementar la vida de la
instal·lació.
WebServer: control bidireccional,
gestionar avaries en edificacions alhora (smartcity), gestionar remotament
cada equip (consums, alertes, paràmetres, control obrir/tancar, inhibir,
horari).
Certificacions Breeam, Leed, Verde, HQE, H&E, DGNB, ISO14001,
ISO50.000: faciliten o milloren les qualificacions de les certificacions, que obtenen una puntuació més elevada.
Quan rehabilitem un edifici no
ens podem oblidar de l’aigua. Tots hi
guanyarem! l

Més informació: www.smartdam.net, info@smartdam.net, tel. 900 83 49 37 – 639 79 49 53
Octubre 2015 Theknos

43

ENGINYERS 2.0

Les aplicacions que tot enginyer
hauria de tenir al mòbil (II)
App per a la professió
Al número de juliol-agost d’aquesta
secció vam fer una llista d’un seguit
d’aplicacions (app) per treure el
màxim suc a l’smartphone d’un
enginyer. El mòbil pot ser una eina
molt útil en el nostre dia a dia, i vista
la utilitat de l’anterior article, hem
cregut convenient ampliar la llista
d’aplicacions útils per als enginyers.
I sobretot ara, que ha començat un
nou curs després de la parada de
l’estiu i que caldrà posar fil a l’agulla
a nous projectes i estar al dia de les
darreres novetats.

APP PER A LA GESTIÓ DE PROJECTES
Segur que treballeu per projectes concrets i formeu part d’un equip amb
altres professionals del sector o no. O potser sou freelance i la gestió dels
clients i la facturació la feu vosaltres mateixos. O bé sou dels que creieu
que les reunions llargues no són productives i que s’abusa del correu
electrònic. Doncs per tot això us proposem algunes aplicacions que us
permetran, per exemple, portar un seguiment de costos, la relació amb
els clients, fer conferències a temps real i, fins i tot, fer factures.
TEAMBOX
És una eina molt útil per organitzar projectes col·
laboratius on participen equips més o menys grans. És
molt senzilla d’utilitzar, molt intuïtiva i permet gestionar fàcilment la importància i prioritat de les tasques,
així com conèixer les actualitzacions del projecte que
fan els altres membres del vostre grup.
ACTIVECOLLAB

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

El cap de projecte programa unes tasques i les assigna
als membres del grup. Permet escriure i respondre el
correu sense entrar en el sistema, crear avisos i, fins i
tot, intercanviar fitxers.
CONECTE.ME
Ara que torna un nou curs, val la pena gestionar les relacions amb els clients. Aquesta aplicació és ideal per
configurar l’agenda de contactes, assignar prioritats i
generar informes i formularis de contacte.

FROM THE SMARTPHONE TO THE WEARABLE
New devices are appearing on the market all the time to monitor the
things we do: our heartbeats, the kilometres we run, the calories we
consume, etc. They are the ‘wearables’, devices that we can wear and
which are always turned on. They act as an extension of our bodies and
send us information that we can store and share. In some cases the
wearables are replacing mobile applications because they are more
precise. If you don’t believe me, take a look at the equipment for runners:
do they use bracelets or a mobile application in their smartphones? In any
case, don’t let these wearables out of your sight.
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MÉS APP PER A
LA CAIXA D’EINES

APP PER A
CADA ENGINYERIA

Són moltes les aplicacions mòbils que podeu trobar i
que us facilitaran la feina. Al número 195 de la revista
parlàvem d’aplicacions que permeten escanejar o
prendre mides. Ara us en presentem algunes més.

Hi ha tantes aplicacions al mercat que no hi ha cap
disciplina de l’enginyeria que no en tingui alguna
d’específica. Aquí en fem una llista d’algunes.
ENGINEERING PROFESIONAL APP

SOUND METER
Convertiu el vostre mòbil en un
sonòmetre. Utilitzeu el micròfon i
mesureu el nivell de soroll en decibels. Té una versió Premium amb
més funcionalitats.

Cobreix els camps de l’enginyeria
química, civil, mecànica, elèctrica,
ambiental i hidrologia amb les seves més de 650 fórmules i fórmules
de conversió. Molt útil també per
als estudiants.

CLINOMETER + BUBBLE LEVEL

MECHANICAL ENGINEERING APP

Sabíeu que amb aquesta aplicació
podeu utilitzar el mòbil com un
nivell? I que a més podeu calibrar.
És una aplicació molt senzilla, però
eficaç i força precisa.

Aplicació pensada per als enginyers mecànics, amb seccions que
inclouen energia de fluids, energia
cinètica, plantes d’energia, motors
de vehicles i moltes altres dades
útils.

ELECTROTÉCNICA PACK
En una sola aplicació mòbil podeu
trobar 40 calculadores científiques
i 16 convertidors elèctrics. A més,
inclou fórmules en els resultats i
unitats múltiples.

CHEMICAL EQUATION BALANCER
Ideal per a les equacions químiques,
amb aquesta aplicació sempre sabreu quin és el resultat de la suma
de dos components químics.

APP CURIOSES
PER ALS AMANTS DE LA CIÈNCIA

No podíem acabar aquesta sèrie d’aplicacions mòbils sense fer esment de
les que hem trobat més curioses i que de ben segur us faran passar una
bona estona tot gaudint de la ciència.
WOLPHRAMALPHA
És imprescindible si us agraden les matemàtiques, la química, la
física, la biologia. En una sola aplicació tindreu gairebé tot el coneixement científic a mà i, a més, resol problemes matemàtics.
Com diuen els seus creadors, es tracta de l’ordinador d’Star Trek
fet aplicació mòbil.
ISSLIVE
Si us voleu sentir com un astronauta de la NASA, amb aquesta
aplicació podeu viure tot el que passa a l’Estació Espacial Internacional a temps real. Dades dels sistemes de bord, vistes
en 3D del centre de control de Houston i fins i tot seguir què
comenten els residents de l’estació a les xarxes socials.
SCIENCE QUIZ
Si jugant al Trivial sou dels que només us agrada respondre
les preguntes de ciència, aquesta és la vostra aplicació mòbil.
Per posar a prova els vostres coneixements en física, química i
també zoologia i botànica.
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ESTIGUES AL DIA

CONSUM RESPONSABLE

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

EVOLUTION SERIES
Roba reciclada
La roba que es ven en aquest lloc web es fabrica amb
xarxes de pesca abandonades al mar i que tant de mal
fan als animals que hi queden atrapats.
Evolution Series és el nom de la línia de roba reciclada que, juntament amb la marca Outerknown, ha
desenvolupat el campió mundial de
surf Kelly Slater.
L’organització Healthy Seas recull les xarxes, de les quals s’extrau
el niló, material d’on es genera el fil
anomenat Econyl (amb el qual es
fabriquen les peces). Quan la roba
s’ha envellit, es pot reciclar de nou.
www.outerknown.com

EXPOSICIÓ

FORA DE LLOC • Disseny Hub Barcelona
Apropa’t al Disseny Hub Barcelona
per veure el millor de l’escena creativa d’aquest últim any. El Foment de
les Arts i el Disseny (FAD) organitza
una mostra amb les obres finalistes
i guanyadores dels Premis FAD, els
Premis Laus i els MODAFAD Awards.
Una bona oportunitat per conèixer
els últims treballs dels dissenyadors
emergents, estudiants i professionals de diferents disciplines, com el
disseny industrial, el disseny gràfic i
la comunicació visual, l’arquitectura

i l’interiorisme, la moda, l’art i l’artesania. L’entrada és gratuïta i es pot
visitar fins al 31 d’octubre.

EL RACÓ D’EN FRANZ

LABORATORI DE L’AIGUA
Recursos pedagògics
L’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA), amb l’objectiu de fer un bon
ús d’aquest recurs, ofereix recursos
educatius sobre medi ambient i
sostenibilitat.
Al seu web hi ha des d’informació de museus a vídeos pedagògics
o jocs. Un d’ells és el Laboratori de
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l’aigua, un joc interactiu per a nens
de primària que planteja experiments per ajudar a descobrir aquest
recurs natural tan preuat.
Els experiments estan pensats
perquè els alumnes els puguin realitzar de manera autònoma.
http://aca-web.gencat.cat/aca

SALUT

MARSI BIONICS
Tecnologia en
exosquelets
Marsi vol dir ‘caminar’ en esperanto
i Marsi Bionics és l’empresa
espanyola que ha dissenyat un
prototip d’exoesquelet portàtil de
marxa. Dit d’una altra manera, un
robot que s’acobla al tronc i a les
cames per ajudar a la mobilitat
espacial i a la rehabilitació del
moviment dels pacients afectats
per malalties neuromusculars,
lesions de la medul·la espinal,
paràlisi cerebral o envelliment.
Per finançar el desenvolupament
d’aquest projecte, la companyia ha
llançat una campanya de
micromecenatge a la xarxa. El robot
està dissenyat per a joves que van
amb cadira de rodes i, per això, són
els mateixos nens i nenes que
demanen la col·laboració
econòmica per tal que els enginyers
de l’equip de Marsi Biotics puguin fer
realitat un invent que els permeti
caminar, jugar i ballar.
La tecnologia de Marsi Bionics
permet personalitzar la teràpia de la
marxa i adaptar-se, així, a cada
pacient. Aquest robot inclou un
sistema d’equilibri per tal que no
sigui necessari cap element
addicional de recolzament, està
format per cinc motors a cada
extremitat i permet realitzar girs
sense l’ajuda de ningú. Porta una
bateria de liti recarregable amb una
autonomia de cinc hores.
www.marsibionicses.weebly.com

LLOGUER D’ESPAIS
DEL COL·LEGI
UN ESPAI PER A CADA ACTE

SEMPRE
JUGARÀS
A CASA

Una conferència, un curs de formació, una jornada
tècnica, una presentació de producte, una roda de
premsa, un congrés, una reunió d’empresa, una exposició...
EQUIPAMENT DELS ESPAIS

ORDINADOR PORTÀTIL AMB DVD
VIDEO PROJECTOR
MICROFONIA
ACCÉS A INTERNET WI-FI
ALTAVEUS
ALTRES SERVEIS

SERVEI DE REFRIGERIS I CÀTERING
VIDEOSTREAMING
VIDEOCONFERÈNCIA

Demaneu informació:

ebcn@ebcn.cat / 934 961 420
www.enginyersbcn.cat/lloguer

segueix-nos:

JUGUEM
A L’ATAC

CURSOS

III CURS DE LUMINOTÈCNIA RAMON SAN MARTIN
2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 i 25 de novembre de 2015,
de 16.30 a 20.30 h. Tecnoespai
PLANS DE CONTINUÏTAT DE NEGOCIS
4 i 5 de novembre de 2015, de 15 a 21 h.
Tecnoespai
LUMINOTÈCNIA, IL·LUMINACIÓ I ENLLUMENAT EXTERIOR
9 i 10 de novembre de 2015, de 10 a 14 h
i de 16 a 20 h. Tecnoespai
INSTAL·LACIONS DE FRED INDUSTRIAL
11 i 12 de novembre de 2015, de 10 a 14 h
i de 16 a 20 h Tecnoespai
CURS AVANÇAT EN CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA.
NOVA VERSIÓ CE3X V2.1
30 de novembre i 2 de desembre de 2015,
de 17 a 21 h Aula 3ª Planta del Col·legi

Més informació
i inscripcions:

segueix-nos:

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

2015 ANY DE LA
REHABILITACIÓ EN
INSTA
ACIONS

