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2018, UN ANY SENCER PER AVANÇAR

E

ls anys que toca eleccions a càrrecs de la
Junta de Govern són especials, ja que una
part de l’any hi ha una junta, i l’altra part, la
nova. A partir de la presa de possessió del
19 d’abril, els vuit membres que dirigim la
corporació, amb la total col·laboració de l’equip humà
del Col·legi, ens hem posat a treballar per continuar
endavant, d’una banda, i per mirar de complir les
propostes electorals, de l’altra. La primera cosa no és gens
fàcil. Els valors que es basen en el compromís, en l’orgull
de pertinença, i, en definitiva, en tot allò relacionat amb
la vida col·lectiva, van de baixa. Estem instal·lats des
de fa temps en el que Zygmunt Bauman anomena la
modernitat líquida, en la qual l’home postmodern transita
per un món inestable, sense valors duradors i on tot el que
era sòlid s’ha liquat.
Els col·legis professionals, com la resta d’entitats,
associacions, agrupacions, etc., que es fonamenten en
l’existència de membres, no estan passant pel seu millor
moment. A les noves generacions els costa integrar-se en
comunitats ja establertes, que en molts casos associen al
passat. Per això és important apostar sense excuses per la
modernització, per la transformació digital, per les xarxes
socials i per tot allò que pugui atreure les noves fornades
d’enginyers. I precisament, per tot plegat, les nostres
propostes de futur van en aquesta direcció. Però per
reeixir en l’intent cal molta reflexió, anàlisi i estratègia,
cosa que ens permet el nou model de governança que
tenim. Abans hi havia poc temps per fer tot això, ja que
els temes del dia a dia ens absorbien. Ara la presa de
decisions ha esdevingut més àgil, fiable i elaborada.
Així doncs, el 2018, entre altres coses, ha de ser l’any
de la implantació del nou departament del col·legiat, que

ha d’aportar valor a la col·legiació, ja que potenciarà el
SOPP (Servei d’Orientació i Promoció Professional),
la mentoria, les comissions, els grups territorials i
crearà nous serveis d’utilitat com ara la xarxa e-BCN,
que ha de ser el lloc idoni per contactar, connectar i
compartir entre els 6.000 col·legiats. També serà l’any
en què donarem
un impuls a la
formació a fi
que abasti tot
l’espectre formatiu
necessari per als
enginyers del
segle xxi, amb
noves propostes i
formats.
Els propers
anys seran
anys de canvis i transformació a tots els nivells i hem
d’assegurar-nos que ENGINYERS BCN pugui respondre
als reptes que se li plantejaran. Volem que la missió que
vam definir, la qual diu que el Col·legi ha d’oferir serveis
als col·legiats, treballar per la professió i ser útil a la
societat, es continuï duent a terme amb més eficàcia que
mai. I no volem oblidar la nostra visió de ser el Col·legi
de referència de l’enginyeria de l’àmbit industrial a
Catalunya. Per aconseguir-ho comptem amb la vostra
col·laboració, suport i escalf. ●

APOSTEM PER LA
MODERNITZACIÓ I
LA TRANSFORMACIÓ
DIGITAL PER
ATRAURE NOUS
COL·LEGIATS

El reciclatge dels residus industrials genera una important activitat empresarial a Catalunya,
on, el 2016, la indústria va produir uns 3,5 milions de tones de residus, segons la Generalitat.
El 80% d’aquests residus industrials es va tornar a aprofitar.
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OPINIÓ

Jordi Goula
Economista
@jordigoula

AL CAP DE SET ANYS LA MATEIXA
FEINA ES PAGA UN 12% MENYS
molt més alts. Ara ens recuperem, ja creix l’economia, però
no ho fan els salaris. Podem recordar que la globalització ens
obliga a competir amb països low cost, i en part és cert, però
no pas al 100%. Ni per a tots, és clar. Al desembre, l’ONG
Oxfam Intermón va denunciar que els alts directius de l’Ibex
35 cobren de mitjana 207 vegades el sou mínim de la seva
empresa i que el seu salari va augmentar un 15% entre 2015 i
2016, mentre que la retribució mitjana va créixer només un
0,3%. Assenyalaven que el Banc Popular, Ferrovial i Inditex
són les tres corporacions amb més diferències salarials entre
els alts directius i el sou mínim, i que en aquestes empreses
un executiu destacat “cobra 112 vegades el salari mitjà” —no
el mínim— de la seva entitat, desigualtat que creixia.
Però encara n’hi ha més. Fa unes setmanes el professor
Antón Costas es plantejava que si és cert que amb la
introducció de la tecnologia digital les empreses guanyen en
productivitat, a qui beneficien aquests augments?, on van
a parar?, com es reparteixen? Una resposta la pot donar la
comptabilitat nacional. Segons les seves xifres, en el tercer
trimestre de 2017 la remuneració mitjana per assalariat va
registrar una taxa del 0,1% de creixement interanual, davant
el –0,2% del segon trimestre, mentre que la taxa de variació
interanual de l’excedent d’explotació brut de l’economia
(beneficis empresarials, principalment) augmenta del
4,7% al 5,1% en el tercer trimestre. El més preocupant de la
situació és que aquestes taxes de creixement tan desiguals es
registren des que es va iniciar la recuperació de l’economia el
2014. Cal fer-hi alguna cosa… l

Oriol Nin

E

l creixement negatiu, nul o molt baix del salari és
un problema per a l’economia espanyola, si bé el
fenomen va més enllà del nostre país. Tant, que
és ja una gran preocupació per a institucions
com el Banc Central Europeu o l’FMI. Sí, sí, els
mateixos que fa uns quants anys deien que els salaris havien
de baixar... Aquí ho han dit ja diversos empresaris i
organitzacions que saben que és hora que la demanda interna
comenci a prendre el relleu de les exportacions —o les ajudi—
per mantenir la recuperació de l’economia. Sobre aquest
aspecte tracta un exemplar recent de Quaderns d’Informació
Econòmica, publicació de Funcas, en el qual s’examinen
diversos aspectes dels salaris durant la recuperació
econòmica, tant de manera directa com en connexió amb
altres qüestions com les exportacions o el consum.
M’ha semblat molt interessant —i amb resultats
devastadors— el primer article en el qual s’analitzen
els canvis en la distribució salarial i les característiques
dels nous contractes de treball, ja que el pes més gran de
l’ajustament ha recaigut sobre els treballadors que van
perdre la feina el 2008 i ara la recuperen. El resultat és
aclaparador, ja que els nous contractes firmats el 2015
comporten una reducció dels ingressos, en termes reals,
del 12% en comparació dels vigents el 2008. Aquesta
menor remuneració no té a veure ni amb la temporalitat
(també existia abans de la crisi) ni amb un suposat biaix
cap a sectors de baixa productivitat. Els menors guanys
reflecteixen les noves condicions del mercat de treball,
que retribueix pitjor que abans el
mateix tipus d’ocupació. Els joves que
s’incorporen per primera vegada al món
laboral encara són més perjudicats. Així,
els salaris dels contractes d’entrada
firmats el 2015 porten una penalització
de més del 14% sobre set anys enrere.
Què ha passat? L’anomenada deflació
competitiva per animar la recuperació
consistia en això, a rebaixar salaris per
ser més competitius, fos quin fos el pes
dels salaris en el producte final. Això vol
dir que retallant en el cost de la mà d’obra
hi ha empreses que hi guanyen molt més
que d’altres, ja que treballen amb marges
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SERVEIS
D’ENGINYERS BCN

Treballa, socialitza’t o
relaxa’t al Club EBCN
Un espai polivalent obert a vosaltres,
els col·legiats. És el Club EBCN, situat
a la planta baixa de la seu col·legial.
Hi podeu treballar, estudiar, fer reunions, llegir la premsa o simplement
prendre un cafè. També serveix com
a aula per a conferències i activitats
formatives de tot tipus. Es va inaugurar fa poc més de dos anys però ja és
un servei imprescindible per a la família d’ENGINYERS BCN, servei que
vosaltres decidiu com utilitzar. Formació, networking, documentació... El
Club EBCN proporciona diversos serveis
en un. Cèntric, ampli
i equipat amb l’última
tecnologia, aquest local està pensat per als
col·legiats i les seves
necessitats.
FORMAT PER
DIFERENTS ÀREES
Tres en un. El Club
EBCN disposa de tres
zones principals, totes
amb Wi-Fi que poden
funcionar de manera
independent o com un
únic espai, depenent
de les necessitats i del
tipus d’esdeveniment:
Cafeteria: situada a l’entrada i equipada amb una màquina de venda automàtica, està pensada com a espai per prendre un cafè mentre es llegeix el diari.
Lectura i documentació: amb butaques ben còmodes, està ideada
com una àrea més confortable on
gaudir de la lectura (premsa, revistes tècniques, llibres especialitzats).
També es disposa d’un televisor de
55 polzades.
Treball: aquest és un espai amb diversos punts de connexió per fer feina i amb iPads de lliure disposició i
accés a Internet per a consultes. En
aquesta zona també s’ubiquen taules
rodones per a reunions més personalitzades.
6

ACTIVITATS
El Club EBCN és dinàmic.
Constantment s’hi organitzen activitats formatives
que busquen complementar els coneixements dels
col·legiats. Hi ha,
per exemple, xerFES-TE’N SOCI!
rades relacionades
amb la professió,
El Club EBCN és un espai gratuït, però és necessari
però també, i aquest
formalitzar el registre com a soci. Per fer-ho, cal
és el fet diferencidirigir-se a la recepció del Col·legi i emplenar una
al del Club, n’hi ha
butlleta. Després, es registrarà l’empremta digital que
donarà accés autònom a la sala. Tota la informació
relativa al Club EBCN, així com el catàleg complet
d’activitats es pot consultar al web:
www.enginyersbcn.cat/clubEBCN

Eduardo
de Antonio,
col·legiat
2.203

L’àrea de lectura i documentació és un
espai confortable on es pot llegir la
premsa o veure la televisió.

d’altres d’enfocades a l’enriquiment
personal. Un exemple: l’any passat
es va posar en marxa un cicle de gastronomia, amb activitats enfocades a
millorar aquesta habilitat. També es
programa el “Cafè amb el degà”, en
què Miquel Darnés, degà del Col·legi,
conversa cordialment amb els collegiats que hi vulguin participar. l
Podeu enviar les vostres
propostes a: clubebcn@ebcn.cat.

“Gaudeixo molt
del moment en què em
prenc un cafè i llegeixo
el diari assegut al Club
EBCN mentre espero
que comenci qualsevol
activitat. Crec que és
un bon espai de feina i
repòs per als col·legiats.
Alguna vegada, a més,
he participat en alguna
xerrada que ha tingut
lloc al mateix Club
EBCN. L’última portava
per títol “Deslocalització
de les empreses
productives, la situació
real de les empreses
a la Xina”. També he
participat al “Cafè amb
el degà”; penso que és
una gran oportunitat per
conversar amigablement
amb el degà del
Col·legi.”
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL

Gran èxit de la primera
festa del tió d’ENGINYERS BCN
El Club EBCN es va omplir de gom a gom el passat 21 de desembre
en la primera edició de la festa del tió que organitza el Col·legi.
Gairebé una quarantena de nens i nenes, acompanyats pels seus
pares, avis i tiets, van participar en una activitat màgica, on el tió
de Nadal va ser el protagonista.

Un moment de
l’espectacle musical
“La llegenda del
Caganer”.

No tot és feina. El Col·legi també organitza durant l’any alguns actes socials
que enforteixen les relacions entre els
professionals d’ENGINYERS BCN. Un
d’aquests és el que va tenir lloc el matí
del dijous 21 de desembre, dia no lectiu per als escolars.

ELS MÉS PETITS VAN
GAUDIR AMB CANÇONS,
BALL, XOCOLATA I
MOLTES LLAMINADURES
A mesura que entren per la porta
del Club EBCN, les cares dels més petits s’il·luminen de goig: croissants,
dònuts, batuts de xocolata... tot està
enllestit per endolçar els paladars
dels assistents. Retrobament amb antics companys, presentació d’alguns

de nous i nervis per
allò que ha de venir.
Crida al silenci.
Les veus s’apaguen,
els nens agafen lloc
i els artistes comencen l’actuació.
L’espectacle porta
per nom “La llegenda del Caganer”. El
protagonista és en
Joanet, un dels caganers que hi ha als
pessebres catalans.
Mirades expectants,
sorpreses i molts
riures en un xou
animat amb cançons i balls.
EL MOMENT MÉS ESPECIAL
“Caga tió, ametlles i torrons...”. El moment més especial és el de fer cagar el
tió. Un per un els nens van recollint

les llaminadures que deixa el tió del
Col·legi. I així, xuclant un caramel o
empassant-se una xocolatina, els fills,
nets i nebots dels col·legiats s’acomiaden d’un gran dia amb la família
d’ENGINYERS BCN. l
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL

Finalitza la primera edició del programa de
networking amb un centenar de participants
Presentar-vos en un minut
al company que teniu a la
dreta, compartir la vostra
targeta professional amb
un desconegut, aprendre
tècniques per donar-vos a
conèixer millor... Són exemples de situacions que es van
donar el passat dia 15 de novembre, quan va tenir lloc
l’activitat “Posa en pràctica
el teu networking. Vine a fer
contactes”. D’aquesta manera, el Col·legi conclou, amb prop
d’un centenar d’assistents, un any ple
de tallers dirigits a fomentar les relacions professionals.
UNA JORNADA PARTICULAR
Una sessió de networking “diferent”
podria ser el resum de l’activitat que
va conduir el passat novembre Rosaura Alastruey, reconeguda conferenciant i professora de negocis.

La sessió de
networking es va fer
al Club EBCN.

Durant el taller, la disposició de la
classe va anar canviant perquè tots
els assistents tinguessin l’oportunitat
de presentar-se i conèixer la resta de
companys. Per parelles, van haver-se
de presentar. Després, les cadires van
prendre forma de U per continuar
amb un intercanvi de targetes i una
activitat en què, mitjançant un cabdell de llana, els participants anaven

ENGINYERS BCN acull
el prestigiós
Engineering Talent Summit
Més d’una trentena de professionals
de recursos humans (RH) en
l’enginyeria de l’àmbit industrial
van participar el 16 de novembre
a l’Engineering Talent Summit,
esdeveniment de referència al sector,
creat per Talent Search People amb
la col·laboració d’ENGINYERS BCN.
La gerent del Col·legi, Marta
Martí, va ser l’encarregada d’obrir
l’acte i donar la benvinguda en nom
d’ENGINYERS BCN als presents
recalcant el compromís del Col·legi
amb la professió i la societat amb
esdeveniments d’aquest tipus.
Després va ser el torn de Cristina
Sentís, HR Manager de l’empresa de

8
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robòtica FANUC, la qual va remarcar
la importància de fer un canvi
d’enfocament en la concepció dels
equips de treball i d’aquesta manera
centrar-se més en els procediments.
Per la seva part, Luis Soares, CEO
i fundador de Back to Basics, va
proposar un desenvolupament dels
recursos humans en quatre àrees:
coneixement, competències, creació
d’ADN corporatiu i actituds, a través
de les quals es treballi l’ecosistema de
l’empresa en conjunt.
A continuació, Isabel Pla,
directora de RH, va parlar de
la importància d’adaptar les
polítiques i estratègies de RH a

teixint la seva “xarxa”. Al final, l’objectiu es revelava: el
nombre de targetes recollides durant la jornada donava
indicis d’un bon networking
que caldrà consolidar en el
futur. Finalment, un joc que
imitava el programa televisiu
Pasapalabra va servir de repàs, i un pica-pica va invitar
a continuar coneixent la resta
de companys en un ambient
diferent i distés.

HI HAURÀ CONTINUÏTAT
Es tanca així un cicle que durant
el 2017 va ajudar col·legiats i collegiades a establir relacions i potenciar-se laboralment i s’obre el 2018
amb noves propostes de networking.
A la segona edició s’introduiran noves activitats enfocades a la gestió de
contactes i la comunicació a les xarxes 2.0. l

les característiques dels equips de
treball i no a l’inrevés.
L’acte va acabar amb la
presentació de la tècnica del Col·legi
Cristina Olmos, que va parlar dels
nombrosos serveis que proporciona
el Col·legi a empreses i professionals,
com el Servei d’Ocupació i Promoció
Professional, la Guia de professionals
o la Certificació d’experts. l

La jornada es va celebrar a la sala d’actes del Col·legi.

03/01/18 22:23

Junta General Ordinària i Junta General Extraordinària

S’aprova el pressupost de 2018
i la reforma dels Estatuts
“Sí”. El 82% de vots emesos a
l’última Junta General Ordinària i
Extraordinària van ser afirmatius.
Ambdues reunions es van celebrar
al desembre a la sala d’actes i se’n
van desprendre dues conclusions:
el Col·legi ja té un pressupost
aprovat per al 2018 i als Estatuts ja
consta la integració dels graduats
en enginyeria de l’àmbit industrial.
La participació va ser de 218
persones i la votació telemàtica va
suposar el 88% dels vots totals.
L’article 28.1 dels Estatuts del Collegi explica que la Junta General és
“l’òrgan sobirà del Col·legi, i com a
tal, delibera sobre qualsevol assumpte d’interès general, adopta els acords
en l’àmbit de la seva competència i
controla l’activitat de la Junta de Govern”. El passat 19 de desembre es va
celebrar una Junta General Ordinària i una altra d’Extraordinària que,
sens dubte, marcaran aquest 2018.
JUNTA GENERAL ORDINÀRIA
Jordi Artiga, secretari de la Junta
de Govern, va conduir l’acte que va
obrir el degà del Col·legi, Miquel
Darnés. Primer, balanç de l’any: èxit
de l’Any de la Gestió Energètica Eficient, creixement de participants a

INTERNET, CLAU
Durant l’acte es van produir 19
connexions per videostreaming i
un 88% dels votants van emetre
el vot a través d’ordinador, tauleta
o mòbil. La tecnologia, per tant,
es consolida com a eina essencial
en els processos democràtics del
Col·legi, de la mateixa manera que
ja ho fa en altres serveis com el de
formació o el visat.

Expoelectric, nombrosos actes socials, abundant presència als mitjans,
consolidació dels grups territorials
i nous serveis com el de videostreaming, el “Torna-la a veure” o la Mentoria, entre d’altres. També es van
presentar alguns dels projectes clau
del 2018: un nou departament del
Col·legiat, la posada en marxa de la
xarxa e-BCN, un redisseny del web
del Col·legi i la potenciació del nombre de col·legiats amb la campanya
“El Gran Salt”. En aquest sentit,
el tresorer, Ricard Nogués, va presentar el pressupost de 2018 per
poder posar en marxa aquests projectes i continuar treballant per als
col·legiats, la professió i la societat.
Aquests pressupostos van rebre una
bona acollida dels electors: un 82%
va votar-hi afirmativament.
JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
Després de l’Ordinària, es va estudiar el canvi parcial dels Estatuts. A la
Junta General Extraordinària es va
votar el projecte de modificació estatutària, que permet integrar en el

D’esquerra a dreta: Fèlix Duran,
interventor; Ricard Nogués, tresorer;
Miquel Darnés, degà, i Jordi Artiga,
secretari.

JUNTA GENERAL
ORDINÀRIA:
179 SÍ
25 NO
14 ABSTENCIONS
JUNTA GENERAL
EXTRAORDINÀRIA:
178 SÍ
23 NO
17 ABSTENCIONS

nom del Col·legi els graduats en Enginyeria de l’àmbit industrial.
Quan es va acabar d’anunciar els
resultats, els assistents van gaudir
d’un aperitiu nadalenc, amb cava i
torrons, al Club EBCN. l
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DONES ENGINYERES

Remant contra
corrent
Micromasclisme, patriarcat, quotes...
Les paraules que sonen en la conversa
amb Laia Liébana demostren tot el que
ha après sobre la qüestió de gènere. I
és que aquesta enginyera tècnica
industrial especialitzada en mecànica
fa molts anys que analitza i es forma
per saber, per exemple, per què hi ha
tan poca presència femenina a les
carreres tècniques. La resposta?
Només heu de continuar llegint el
“Dones Enginyeres” d’aquest mes.

Copropietària d’un despatx de reformes de locals comercials, exvocal de la
Junta de Govern del Col·legi, secretària
de la Comissió d’Exercici Lliure del Collegi, cocoordinadora de l’actualització
del Manual de Seguretat Contra Incendis... Podríem continuar amb el currículum de Laia Liébana però aquest
article té un espai limitat. Això sí, s’ha
de dir que ha participat en nombrosos
cursos i conferències que tracten la
professió des d’una perspectiva de gènere, tema que centra l’entrevista i que
desprèn diverses conclusions.
A LA UNIVERSITAT
“Per saber la raó de la poca presència
femenina a estudis tècnics vaig mirar si
és que a les noies els costen més les ciències a l’escola, però resulta que no; la
mitjana de notes no és pitjor que la dels
nois”, explica la Laia. Llavors, quina és
l’explicació? Ella n’apunta tres:
• Falten referents. Tant a les famílies
com a la societat, són pocs els casos
de dones enginyeres i, si aquests
existeixen, normalment s’ignoren o
no es destaquen.
• No hi ha visió de què és l’enginyeria. Estudis diversos expliquen que
moltes noies necessiten veure una
utilitat en la seva feina i, pels referents que tenen, aquesta utilitat la
projecten en altres carreres com magisteri o infermeria, camps que tenen
10

Laia Liébana és copropietària d’un
despatx de reformes i secretària de la
Comissió d’Exercici Lliure del Col·legi.

més a veure amb l’esfera privada tradicionalment femenina (tenir cura de
nens i malalts, educar els fills...). “Cal
explicar millor que l’enginyeria serveix per a tot, des que ens aixequem
fins que anem a dormir”, assegura.
• El patriarcat. “La societat, en general, gira al voltant d’uns estereotips
excloents dominats pels homes.” Presència, diu la Laia, contra la qual és
difícil lluitar.

FALTEN REFERENTS
D’ENGINYERES A LA
FAMÍLIA I A LA SOCIETAT
A LA FEINA
Són poques les dones que acaben estudiant una enginyeria i encara són
menys les que ocupen càrrecs de responsabilitat. Una carrera de fons amb
no pocs entrebancs. La Laia Lièbana
també opina sobre el perquè d’una cúspide masculinitzada:
• Poc reconeixement dels mèrits
propis. En aquest sentit, explica:
“Les dones tendim a diluir èxits
en un equip i per això fem servir
moltes vegades el plural quan expliquem que hem aconseguit quelcom
positiu”.
• Infravaloració. “Quan ens llancen
una floreta per un èxit professional

costa acceptar-la i intentem restar-li
importància.” Un fet, afirma, que posiciona millor els homes davant els
caps.
• Menys networking. Segons la Laia,
les dones estableixen menys relacions professionals fora de l’entorn laboral, la qual cosa les perjudica quan
hi ha qui “aprofita els contactes” per
buscar directius.
• Inestabilitat. A l’enginyeria pot
haver-hi més inestabilitat que en
altres professions i són moltes les
dones que deixen d’acceptar reptes
quan es plantegen ser mares.
• Micromasclismes. En entorns amb
gran presència d’homes, com el de
l’enginyeria o el de la construcció, és
més fàcil que es produeixin comentaris o situacions que provoquin incomoditat o, fins i tot, exclusió.
SOLUCIONS?
De cara al futur, tanmateix, la Laia és
optimista. Creu que, de manera temporal, les quotes a llocs de responsabilitat i lleis més fermes per protegir
les mares treballadores serien passos
importants cap a la igualtat real.
En una feina anterior va veure com
acomiadaven dones que acabaven de
ser mares i ella mateixa ha viscut el
masclisme a l’entorn laboral. Remar
contra corrent no és fàcil, però, com
assegura la Laia, “val la pena”. ●
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JOVES ENGINYERS

Nous enginyers: reconeixement
a l’esforç i el talent
“El futur pertany als que creuen en la bellesa dels seus somnis”. Aquestes
paraules d’Eleanor Roosevelt podrien reflectir l’estat d’ànim dels centenars
de graduats que el passat novembre van assistir a les cerimònies de graduació
a tres de les escoles d’enginyeria. A continuació, us oferim un resum del
més destacat d’uns actes on, com sempre, el Col·legi va ser present.
al qual van assistir el degà, Miquel
Darnés, i la gerent, Marta Martí, per
acompanyar la nova promoció i fer
entrega del premi al millor expedient
a Francesc Soldevilla Valldeperas.
L’acte de graduació, presidit pel
director de l’ESEIAAT, Xavier Roca,
El degà, Miquel Darnés, i Alicia
Martín, millor expedient de l’EUSS.

EUSS
La 21a promoció d’enginyers de l’Escola Salesiana de Sarrià (EUSS) va
graduar-se el 16 de novembre. Un
total de 100 graduats en enginyeries
industrials es van reunir en un acte
conduït pel director, Andreu Moreno. El degà del Col·legi, Miquel Darnés, va fer entrega dels premis als
millors expedients de l’EUSS: Albert
Cot Guañabens (grau en Enginyeria
Electrònica Industrial i Automàtica),
Daniel Prats Sisquella (grau en Enginyeria Mecànica) i Gemma Tomás
Morató (grau en Enginyeria d’Organització Industrial). Tots ells van ser
obsequiats amb un any de col·legiació
gratuïta i un diploma de reconeixement, amb una menció especial per a
la graduada en Enginyeria Elèctrica,
Alícia Martín Miguel, que a més va rebre un premi especial com a estudiant
amb millors qualificacions de l’escola.
ESEIAAT
642 noves enginyeres i enginyers, 330
dels quals es van graduar en les àrees industrials, es van reunir el 24 de
novembre al recinte firal de l’Escola
d’Enginyeria Industrial, Aeronàutica
i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), de la UPC. Es tracta de l’escola
d’enginyeria més gran de Catalunya i
una de les més importants de l’Estat,
amb més de 4.000 estudiants. El Collegi va ser patrocinador d’aquest acte,

Xavier Roca, director de
l’ESEIAAT; F. Soldevilla, millor
expedient, i el degà Miquel Darnés.

va ser multitudinari amb una assistència de més de 1.400 persones, un
veritable punt de trobada d’empresaris, representants polítics, acadèmics
i professionals del territori.
UAB
També el dia 24, a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el director de l’Escola d’Enginyeria, Daniel
Franco, va voler donar les gràcies als
pares dels més de 150 graduats per
tot el suport, l’esforç i la dedicació.
ENGINYERS BCN també va ser-hi,
per compartir el moment i fer entrega del premi al millor expedient

Cristina Olmos, tècnica del
Col·legi amb Eloi Martínez,
millor expedient de la UAB.

“El Col·legi pot
aportar-me molt”
Millor expedient de l’Escola Salesiana
de Sarrià (EUSS). L’Alicia s’ha graduat
en Enginyeria Elèctrica amb honors,
fet que explica l’any de col·legiació
gratuït amb què l’ha obsequiat el
Col·legi. També va obtenir una
tauleta seguint la tradició
d’ENGINYERS BCN de premiar el
talent dels estudiants.
El mèrit és considerable: també
és llicenciada en Enginyeria
Química per la UAB i ha cursat la
carrera mentre treballava a
l’empresa de climatització
industrial INTEMAN. “Ja m’havia
precol·legiat i ara pensava
col·legiar-me de totes maneres
perquè crec que el Col·legi pot
aportar-me moltes coses”,
assegura. Ha participat en
nombroses xerrades organitzades
pel Col·legi i, de cara al futur, té la
intenció de continuar utilitzant els
serveis que proporciona la nostra
corporació.
Alicia Martín Miguel,
precol·legiada 55.511
acadèmic en Enginyeria Química a
Eloi Martínez Rabert, obsequi que
va lliurar Cristina Olmos, tècnica del
Col·legi.
Cal destacar que, per primer cop en
aquesta escola, es va fer una menció
especial a la millor dona enginyera de
la promoció, que va recaure en la graduada Noemí Collado Nebot. ●
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MISCEL·LÀNIA
COL·LEGIAL
Conrado Rodríguez
García, col·legiat
22.966
“Ara faig vuit anys com a
cap de torn de producció
en una planta química
d’additius alimentaris.
Recentment he acabat un
altre postgrau a l’escola de
negocis ENEB, de coaching,
lideratge, RH i negociació, i
ara començo un altre màster
a la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC) sobre
gestió estratègica de la
informació i el coneixement
a les organitzacions. De tant
en tant faig xerrades sobre
coaching; l’última va ser en
un banc de temps.

Abans treballava en el
meu propi despatx i, com
a conseqüència, utilitzava
molt el Servei de visats que
proporciona el Col·legi.
També, sempre que he
tingut qualsevol dubte, he
trucat a ENGINYERS BCN
per informar-me en matèria
jurídica. Igualment, el
Col·legi m’ha ajudat molt a
millorar la meva formació:
m’he inscrit a activitats
formatives sobre LinkedIn,
personal branding i lideratge,
entre d’altres. A més, he
participat en diverses visites
tècniques organitzades pel
Col·legi com les que es van
programar al Barcelona
Supercomputing Center i al
sincrotró Alba.”

BORSA
DE TREBALL
Lideratge, la
brúixola dels equips
Dins els equips de treball,
els treballadors assumeixen
una sèrie de rols segons
els seus coneixements i,
sobretot, en funció de la
seva personalitat i estil

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? Has promocionat a
la teva empresa?... Al Col·legi
volem saber com et va
professionalment. T’animem
a enviar-nos les teves novetats
a comunicacio@ebcn.cat.

relacional. Hi ha diferents
tipus de lideratge, potser
tants com persones. Es
poden classificar en funció
del seu estil: líder directiu
(autocràtic), burocràtic,
laissez-faire (lideratge tou,
“deixa fer”), democràtic,
paternalista, participatiu,
carismàtic, situacional
(adaptat en funció de cada
situació), transformacional
(lideratge pel canvi)...
Sigui quin sigui l’estil,
el líder ha de ser el
capdavanter a l’hora de
definir el rumb que ha de
seguir l’equip de treball,
promoure’n la motivació,
eficàcia i creixement,
així com marcar les línies
principals per a l’organització
i distribució de les tasques,
amb l’objectiu d’optimitzarne el rendiment. Ser
comunicatiu és una condició
sine qua non per a qualsevol
líder, sense la qual es farà
difícil treure el millor de
l’equip i de cadascun dels
membres.
Desenvolupeu les
vostres competències amb
ENGINYERS BCN.

www.enginyersbcn.cat/
agenda

Oportunitats
professionals a la
butxaca
Amb l’aplicació de la Borsa
de treball és possible
accedir a les ofertes de feina
en qualsevol lloc i moment.
Estar connectat ajuda a
incrementar les opcions en la
recerca de feina. Amplieu les
prestacions de la plataforma
web descarregant-vos
l’aplicació: podreu revisar la
demanda d’enginyers que
fan les empreses, estar al cas
dels processos de selecció i

AMB L’APP DE LA
BORSA DE TREBALL
PODEU ACCEDIR A LES
OFERTES DE FEINA EN
QUALSEVOL MOMENT
les novetats en el mercat de
treball de l’enginyeria.
Tant si esteu buscant
feina activament com si tan
sols voleu estar assabentats
de les oportunitats que es
presenten, és interessant
tenir el servei de la Borsa de
treball del Col·legi disponible
a cada moment.
Podeu descarregar
l’aplicació a la vostra APP
Store (IOS - Apple o a Google
Play).
No perdeu oportunitats,
activeu-vos a la Borsa de
treball!

El Consell editorial de THEKNOS
es reserva el dret de publicar les
informacions que ens arribin
per a aquest apartat.
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AVANTATGES COL·LEGIALS
Canal específic
amb Endesa

Gràcies al conveni que
ENGINYERS BCN té signat amb
Endesa, els col·legiats gaudeixen
d’un canal específic per a
consultes puntuals relacionades
amb problemes o assessorament
sobre subministrament per a
les instal·lacions projectades
(casos singulars que no es puguin
solucionar pels canals habituals
establerts per Endesa).
Els col·legiats poden posar-se
en contacte amb Endesa a través
del Servei d’Orientació Tècnica del
Col·legi (www.enginyersbcn.cat/
sot) i formular les seves consultes
indicant el número de col·legiat i
l’adreça de la instal·lació.

Descompte del 5% en la
compra de productes Circutor

Gràcies a un acord amb ENGINYERS BCN,
Circutor, empresa catalana de disseny,
fabricació i comercialització d’equips de
protecció elèctrica industrial i control de
l’energia elèctrica, ofereix als col·legiats:
— Assessorament tècnic gratuït a través
del telèfon 902 565 230 o de l’adreça
electrònica enginyersbcn@circutor.com.
— 5% de descompte addicional en la compra
dels productes de l’empresa.
— Gratuïtat en els cursos de formació que
organitzi i imparteixi Circutor a les seves
instal·lacions.
— Enviament gratuït de revistes, catàlegs i
butlletins d’informació.
Trobareu aquest i altres descomptes exclusius
per a col·legiats accedint a:
www.enginyersbcn.cat/descomptes.

AGENDA
29 I 31 DE GENER
Lideratge pel canvi, per
desenvolupar un equip
guanyador
El curs pretén que els
enginyers adquireixin
habilitats per dirigir
equips i siguin capaços
d’innovar en els processos
que gestionen, així com
conèixer un sistema de
treball coherent amb
la metodologia lean
management o millora
contínua, que involucri
les persones i canviï la
manera actual de millorar
els processos operatius i
de gestió.
Horari: de 16 a 20 h.
Lloc: Tecnoespai
(Bailèn, 68).

Reducció del 10% dels
preus a MFlex Rent a Car
L’empresa de lloguer de vehicles
MFlex Rent a Car ofereix un
descompte del 10% als col·legiats
que sol·licitin els seus serveis
a través del seu web (www.
mflexrentacar.com/es). MFlex
ofereix un ampli ventall de
vehicles premium acuradament
seleccionats. Des de compactes
100% elèctrics com models
executius de les primeres marques
(ja siguin Audi, BMW, Mercedes
o Wolkswagen). Aquesta
empresa garanteix servei, agilitat,
personalització i cotxes de qualitat.
Entreu a www.enginyersbcn.
cat/descomptes per consultar els
codis que us permetran accedir a
aquest benefici.

www.enginyersbcn.cat/agenda
DE L’1 DE FEBRER
AL 2 DE MARÇ
Curs sobre el Reglament
d’infraestructures de
telecomunicacions en
edificis (en línia)
L’obligatorietat definida en
el Reial decret llei 1/1998
per aconseguir la llicència
d’obres constitueix un
impuls laboral important
per als enginyers graduats i
tècnics industrials. L’objectiu
principal del curs és donar a
l’alumne una visió general
d’aquesta normativa.
Horari: 25 hores (mitjana
aproximada d’hores que ha
de dedicar-hi l’alumne).
Lloc: en línia i una sessió
presencial amb data per
determinar en el moment
de tancament de la revista.
Consulteu el web.

6, 8, 13, 15 I 20 DE
FEBRER
Manteniment
higienicosanitari
d’instal·lacions amb risc
de legionel·losi
Amb aquest curs,
homologat pel Ministeri
de Sanitat i Consum, es
capacitaran les persones
que realitzen tasques de
caràcter higiènic i sanitari
en instal·lacions de risc
per desenvolupar els plans
preventius establerts en
el Reial decret 865/2003,
la normativa autonòmica
i la complementària que
els sigui d’aplicació.
Horari: de 16 a 21 h.
Lloc: Tecnoespai
(Bailèn, 68).

DEL 12 DE FEBRER
AL 23 DE MAIG
Curs de legalització
d’activitats i elaboració
de projectes (en línia)
Està orientat a enginyers
que volen introduir-se en
el camp de la realització de
projectes d’activitats o que
tinguin poca experiència i
vulguin ampliar el seu camp
de treball. També està
pensat per a professionals
que es volen actualitzar en
la tramitació electrònica.
El curs és en línia i utilitzarà
documents escrits,
resums, vídeos explicatius
de cada tema, material
multimèdia i connexions
per videoconferència amb
els ponents.
Horari: 78 hores (mitjana
aproximada d’hores que ha
de dedicar-hi l’alumne).
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Expoelectric continua creixent:
25.000 assistents i un 20% més d’expositors
La setena edició de l’esdeveniment més important de vehicles elèctrics del sud d’Europa, coorganitzat per
ENGINYERS BCN, va mostrar el cap de setmana de l’11 i el 12 de novembre més de 100 automòbils
endollables i 700 proves de cotxes, i hi van assistir fins a 25.000 ciutadans. A més, en aquesta edició hi van
participar 50 expositors, un 20% més que en l’anterior. D’aquesta manera es torna a fer evident el
creixement del sector que any rere any fa d’Expoelectric una cita imprescindible.
Durant dos dies, Barcelona va ser la
capital mundial de la mobilitat elèctrica. Debats, exposicions i proves de
conducció dels últims models de zero
emissions de marques com Nissan,
Audi, Renault o Volkswagen, entre
altres activitats, van formar part d’un
esdeveniment que es consolida com
l’epicentre de referència al voltant del
vehicle elèctric i híbrid. I és que l’augment de professionals, visitants i expositors demostra l’interès ascendent
d’un sector a l’alça.
DIVERSITAT I QUALITAT
Les activitats, nombroses i variades, van
tenir una gran acollida del públic:
• e-Col·loquis: més d’una desena d’experts van compartir punts de vista.
L’objectiu d’aquesta edició, amb un
fort increment de visitants, es va centrar a resoldre els dubtes de la ciutadania. L’ activitat va estar moderada
pel presentador de TV3 Francesc
Mauri.
• Expotest: els visitants van conèixer i
provar els últims models de vehicles
elèctrics i híbrids endollables.
• Test & Drive: es van poder conduir
motocicletes, bicicletes elèctriques i

Discurs del degà, Miquel Darnés, a la
inauguració d’Expoelectric.
14

Estands ubicats
al passeig Lluís
Companys de
Barcelona.

cotxes en un circuit dissenyat per als
assistents.
• e-Casa: projecte pioner on es va mostrar la llar eficient endollada al vehicle elèctric.
• e-Concert: demostració única a Europa de com una ciutat 100% elèctrica
milloraria la qualitat de vida. Aquest
concert de música es va celebrar mentre circulaven vehicles elèctrics sense
cap tipus de contaminació acústica. Es
va presentar l’himne d’Expoelectric
“Mirant al cel”.

Els e-Coloquis, moderats per Francesc Mauri.

“TOTS HI GUANYEM”
Més enllà de l’aspecte comercial, l’esdeveniment anual d’Expoelectric té
una funció educativa important. La
mostra és l’apropament de la mobilitat elèctrica als més petits. Uns 250
nens van poder conduir karts infantils i també van rebre una classe de
seguretat viària.
Es tracta d’un exemple del missatge que envia l’esdeveniment: amb el
foment del vehicle elèctric tots hi
guanyem. ●

L’e-Casa, projecte pioner de llar eficient.
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La Guia de serveis canvia d’imatge
Amb aquest número del THEKNOS us
deveu haver fixat que ve encartada
la nova Guia de serveis. Es tracta
d’un tríptic que descriu tot el que
el Col·legi us pot oferir. Des de
la formació a l’assessoria jurídica,
passant pel Servei d’Ocupació.
ENGINYERS BCN disposa d’un gran
nombre de serveis de gran utilitat per
als enginyers de l’àmbit industrial.
UNA NOVA VERSIÓ, MÉS CLARA
I AMB MÉS APARTATS
Aquesta última versió té un nou
aspecte amb nous colors i nova
disposició. Així, es presenten els
continguts d’una manera clara i
visualment atractiva. A més, ara
s’inclouen dos punts nous:
• Mentoria: és el programa que posa
en contacte professionals amb
anys d’experiència amb d’altres

que volen desenvolupar una àrea
concreta. L’objectiu és intercanviar
informació, coneixements i
influències.
• Grups territorials: amb el pas
del temps aquests grups que
busquen enfortir les relacions
dels col·legiats fora del territori
de Barcelona ciutat es van
consolidant. Apropen el Col·legi i
milloren el networking.
Consulteu la versió digital de
la Guia a www.enginyersbcn.cat/
guiaserveis2018. ●

DONEU-HI UN COP
D’ULL I DESCOBRIU EN
QUÈ US POT AJUDAR
EL COL·LEGI AVUI

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

endesa.com

Per això a Endesa ajudem en el desenvolupament del
moviment intel•ligent amb projectes com eCar i car e-sharing.
Perquè creiem en una ciutat sostenible per a una millor
qualitat de vida, en una nova cultura i, en definitiva,
en un nou concepte de mobilitat a l’abast de tothom.

Juliol-agost 2017 Theknos
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL

ENQUESTA SOBRE EL SERVEI DE FORMACIÓ

La formació del Col·legi aprova amb un notable
Arriba un nou any i és hora de fer balanç de l’anterior. En el cas de la formació del Col·legi, el resultat
és més que positiu. Segons els alumnes, els cursos organitzats per ENGINYERS BCN mereixen una
nota de 7,72. En una situació semblant estan les conferències: obtenen una puntuació de 7,92. Es
confirma, doncs, l’alta qualitat de les activitats que prepara el Col·legi, d’interès per als professionals
i sempre al capdavant en les últimes tendències.

CURSOS

CONFERÈNCIES

El Col·legi ha organitzat durant l’any passat 57
cursos. Tots i cadascun d’ells han obtingut una
valoració positiva dels assistents (un 7,72 de
mitjana) i la gran majoria reben una valoració
entre un 7 i un 9. És el reflex de la feina que
diàriament porta a terme el departament de
Formació del Col·legi seleccionant els ponents
(els quals han rebut una valoració mitjana
de 8,68) i afinant els continguts perquè
l’alumnat tingui una experiència excel·lent.

Encara són més les xerrades organitzades
pel Col·legi; en total, 71. La mitjana de
la valoració dels assistents és igualment
molt bona: un 7,92. Totes aproven i moltes
d’elles obtenen un notable o un excel·lent,
segons l’opinió de les persones que van
participar-hi. Nous programes informàtics,
eficiència energètica i fins i tot gastronomia;
les temàtiques han estat diverses en un any
amb una bona assistència en general.

7,72

7,92

Valoració
dels cursos

Valoració de
les conferències

El videostreaming gairebé iguala els assistents presencials
Des de la posada en marxa al Col·legi,
el 2016, el servei que permet seguir les
conferències i alguns actes d’ENGINYERS BCN en directe per Internet
no ha parat de créixer. El 2017 un 43%
de les persones que han seguit les xerrades ho han fet a través de videostreaming. Des del passat setembre, aquest
servei també permet fer preguntes als
ponents a través del dispositiu mitjançant el qual s’està veient la conferència.
Cal destacar, a més, la plataforma de
vídeo del Col·legi, la “Torna-la a Veure”
(https://videos.enginyersbcn.cat),
on estan disponibles les conferències,
debats i actes socials. Des de la posada
en marxa, al setembre, ha rebut gairebé 2.000 visites de més de 1.000 usuaris. I continua creixent. El Col·legi
posa l’última tecnologia a l’abast dels
16

col·legiats per apropar la corporació al
major nombre de persones possible.
D’aquesta manera es busca mantenir
l’alt nivell formatiu dels col·legiats. l

Videostreaming
(any 2017)
910

Assistents per
videostreaming
Assistents
presencials

1219
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El 2018 és l’Any de l’Enginyeria 4.0 al Col·legi
Com cada any, ENGINYERS BCN
selecciona una temàtica que inspirarà
cursos, conferències i debats durant
tot un any. El 2018 serà l’enginyeria
4.0. La quarta revolució industrial
és aquí per quedar-s’hi i l’enginyeria
hi té un paper fonamental. Les
fàbriques intel·ligents, basades en la
Internet de les coses i els sistemes
ciberfísics, necessiten l’enginyeria
per adaptar-se a un món que canvia
cada dia. Des del Col·legi es vol
impulsar l’adaptació tecnològica
conscienciant i formant professionals
en una matèria de gran importància.
L’any 2016 va ser el de la indústria
4.0; el 2017, el de la gestió energètica
eficient, i ara és el torn de l’enginyeria
4.0 (que porta com a subtítol
“Productes, processos i serveis”), per
continuar aprofundint en la quarta
revolució industrial. ENGINYERS BCN
vol participar-hi de ple. Ho farà a
través de l’organització de:
• Fòrum i xerrades: experts en
diferents matèries acudiran al
Col·legi per donar a conèixer el
seu punt de vista en conferències
gratuïtes i en cursos d’índole diversa.
• Debats tècnics: suma d’arguments
entorn de l’enginyeria 4.0 que
enriquiran el panorama des del punt
de vista tècnic i professional.
• Jornades tècniques: empreses de
l’àmbit de l’enginyeria aportaran la
seva perspectiva al voltant d’aquest
tema.

DIFUSIÓ A THEKNOS
Aquesta revista, a més, publicarà
nombrosos textos relacionats.
Seran articles tècnics o d’innovació,
reportatges i notícies d’actualitat.
Per a l’organització, coordinació i
selecció de continguts i ponents,
ENGINYERS BCN compta un
any més amb el col·legiat Pere
Rodríguez. A les diverses activitats
hi participaran nombroses empreses
i institucions pioneres en aquest
àmbit i amb moltes coses per
compartir.
El Col·legi torna així a liderar
el debat al voltant dels temes
d’actualitat que més preocupen els
professionals del sector. l

Maria Luque, dissenyadora del
logotip de l’Any de l’Enginyeria 4.0
“El logo expressa una nova forma d’entendre
l’enginyeria intel·ligent”
“L’actor principal de l’anomenat Any de l’Enginyeria
4.0 és aquest 4.0, com una nova forma d’entendre
l’enginyeria intel·ligent. És per aquest motiu que
al disseny del logotip s’ha tractat de representar aquest protagonisme
amb una escala clarament contrastada del 4.0 respecte a altres elements
del logotip. Els cercles que hi ha sobre el 4.0 representen els nodes de les
connexions i interseccions que s’estableixen a Internet.
D’altra banda, la paraula enginyeria, central dins el significat del logotip,
queda destacada respecte a les altres amb la negreta. Amb els colors s’ha
buscat novament ressaltar els cercles, i per això s’ha escollit un color de
base neutre i un color de força intensitat per als elements principals.”

Els companys que ens han deixat
El Col·legi vol donar el suport a les famílies dels companys que ens han deixat al llarg de l’any 2017:
Jaime Alcoverro Batallé
Francesc Amat Tarruella
Alberto Andreu Nogués
Enrique Aparicio Matos
Roser Auqué Cabré
Josep Bonet Sabanés
Jose Camps Simon
Jordi Canela Basté
Joaquín Carbonell Cornejo
Josep Casalta Miralles

Wilfredo Coroleu Traversac
Manuel García Serrano
Pere Gardella Puigdollers
Julián Ibáñez Santafé
Manuel Jarque Mor
Miquel Juncadella Martí
Luis Lucea Rossell
Vicente Martínez Montaner
Pedro Nogueroles Guirado
Manuel Pagés Panadés

Eduard Pedrol Pons
Alberto Peñalva Virgili
M. Eugenia Porro Garreta
Juan Rodés Català
Esteban Rodríguez Domingo
Juan Sánchez Fernández
Xavier Solanellas Anglerill
Juan Vives Lacruz
Jose Ylla Vila
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COMISSIONS I GRUPS TERRITORIALS

ENGINYERS BCN, MÉS A PROP DELS COL·LEGIATS

Els grups territorials del Col·legi tindran un espai propi a THEKNOS
Cada cop són més els grups territorials que formen ENGINYERS BCN.
Van néixer amb la intenció d’apropar
el Col·legi a tots els membres que viuen fora de Barcelona ciutat, i des de
la primera reunió, l’abril de 2016 a
Igualada, han anat creixent de manera
considerable. Per això, aquesta secció
amplia el seu focus i passarà a informar també, a més de les comissions,
dels grups territorials del Col·legi.
Aquestes agrupacions serveixen
per conèixer les demandes dels collegiats i per apropar grups de treball
amb interessos en comú, però sobretot és una eina molt bona per establir
una xarxa de contactes amb altres
professionals del territori. D’aquesta
manera, ENGINYERS BCN continua potenciant iniciatives que descentralitzen els serveis que ofereix i
que busquen, per damunt de tot, el
millor interès per a tots i cadascun
dels col·legiats. l

Reunió del grup territorial
d’Osona, el desembre de
2016.
Trobada a Sant Cugat del
Vallès, el febrer de 2017.

Els col·legiats que no
viuen a Barcelona ciutat
són uns 3.500. Aquesta
iniciativa està pensada
especialment per a ells, els
quals poden inscriure’s a
alguna de les agrupacions
existents següents: L’Anoia,
Maresme, Osona, Vallès
Oriental i tres al Vallès
Occidental: Sabadell,
Terrassa i Sant Cugat.
Per fer-ho, entreu a:
www.enginyersbcn.cat/
comissions.

La factoria de SEAT obre les portes a ENGINYERS BCN
Amb una producció diària
de 2.000 vehicles i gairebé
400.000 a l’any, la factoria
SEAT de Martorell, una de les
més modernes d’Europa, es
posiciona com la més important
de la marca al món. La Comissió
d’Enginyers Jubilats va visitar el
passat 16 de novembre aquest
centre de producció que fabrica
més del 80% dels models de
SEAT a escala mundial i que va ser
inaugurat l’any 1993. La vintena
de col·legiats i acompanyants que
van accedir a la SEAT van poder
conèixer de primera mà el procés
de muntatge i assemblatge de
vehicles com el SEAT Ibiza i l’Audi
Q3, entre d’altres. La visita va
acabar amb un dinar al Restaurant
Can Amat i va servir, a més de
com a font de coneixement, per
enfortir les relacions entre la
família d’ENGINYERS BCN. l

18

La Comssió d’Enginyers
Jubilats a la fàbrica de
Martorell de SEAT.
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RETRAT PROFESSIONAL

CARLOS NEIRA CHARLEZ

ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL, col·legiat 20.729
DIRECTOR D’OPERACIONS DE SIENA, SL, A ALGÈRIA
Text i foto: Anna Carrió

“M’OFERIEN FEINA A PHILIPS, A FRANÇA,
PERÒ VAIG TRIAR QUEDAR-ME AQUÍ”

“E

l meu pare era
del gremi, sempre
havia treballat en
obres i jo l’acompanyava, i així és
com em vaig anar amarant de l’ofici.”
El Carlos Neira comença la seva història explicant-nos la devoció que
sent per l’electricitat. Va entrar a
treballar en una empresa de Badalona que es dedicava bàsicament a les
instal·lacions elèctriques, com les del
port esportiu de la població, mentre
compaginava els estudis d’Enginyeria Tècnica Industrial Elèctrica a la
Universitat Politècnica de Catalunya. L’últim any va fer un Erasmus a
Tolosa (França). “Vaig fer el projecte
final de carrera per a Philips i em van
oferir quedar-m’hi, però vaig preferir
tornar.” La seva trajectòria va donar
un gir en el precís moment que va
decidir especialitzar-se en els serveis
afectats: instal·lacions de tot tipus
que es veuen afectades i cal modificar

en el decurs dels treballs d’execucions
d’obres de carreteres, ferrocarrils, zones urbanes, etc.
Va començar a treballar a una
empresa d’enginyeria de projectes i
direcció d’obres de serveis afectats
(SA) situada a la Vall d’Hebron redactant projectes i fent auditories. Més
tard va passar a ser assistent d’obra
i posteriorment a dirigir algunes
d’aquestes obres, com la de serveis i
instal·lacions afectades per les obres
del desdoblament de la carretera
C-25 (Eix Transversal) o el desmantellament de la subestació elèctrica

“DURANT EL PROJECTE
DEL DESDOBLAMENT DE
L’EIX TRANSVERSAL VAM
CANVIAR 520 SERVEIS
EN TRES ANYS”

110/25 kV del terme municipal de
Forallac (Baix Empordà). “El projecte del desdoblament de l’Eix Transversal va ser molt interessant; vam
canviar 520 serveis en tres anys”,
assenyala.
ÈPOCA DE CANVIS
Vuit anys després, la crisi econòmica
que van patir les enginyeries va fer empitjorar molt l’estabilitat de l’empresa
i l’any 2015 l’equip es va anar reduint
fins a pràcticament desaparèixer.
Amb tota l’experiència que havia
assolit, no va tardar a trobar projectes amb què créixer. Mitjançant una
empresa d’enginyeria amb la qual ja
havia treballat, va rebre una oferta
per col·laborar en un projecte que es
desenvolupava a Algèria per construir
una carretera. El que va començar
com una col·laboració es va convertir
en una oferta laboral, i l’any
2016 va començar a treballar
a SIENA, SL. l

FER ENGINYERIA A ALGÈRIA
“Aquí s’ha perdut l’essència del que és ser enginyer, la gestió i els comptes passen per davant de
l’aspecte tècnic. En aquest sentit, a Algèria un enginyer encara es valora”, afirma el Carlos, i tot i que ell
ara mateix dirigeix les operacions de la companyia allà, ens explica que es tracta d’un país complicat,
amb una crisi del petroli, on t’has de familiaritzar amb la normativa, que sovint barreja la francesa i
l’algeriana, i on tenen un nivell d’enginyeria que no és el mateix que tenim aquí. “A Algèria tenim una
seu, però la producció es fa íntegrament des de Barcelona.” Tot i que la carretera ja està feta,
el projecte continua obert, ja que els problemes econòmics, socials i polítics del país fan que
alguns processos siguin més lents. “Es tracta d’un país amb un potencial enorme però que
també està patint una crisi”, afirma. A curt termini, el Carlos continuarà apostant per
Algèria i és per això que han decidit crear una filial associant-se amb un empresari algerià
per tal de poder accedir al mercat nacional del país.
Actualment, el Carlos compagina els seus viatges a Algèria, amb un grau d’ADE que
està cursant en línia. “Tinc inquietuds empresarials i m’agrada l’economia, així que
m’estic formant”, explica.
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ENTREVISTA

GENÍS ROCA

EXPERT EN TRANSFORMACIÓ DIGITAL

“A la indústria hem passat
de sistemes reactius a
sistemes proactius... Això
és un canvi copernicà”
Gairebé ningú dubta que els canvis socials, econòmics, productius i polítics que l’entorn digital ha
propiciat en les últimes dècades ens han situat en una autèntica revolució històrica. S’està dibuixant un
nou escenari que afecta les relacions humanes de manera global i és evident que la transformació
digital afecta cada vegada més aspectes de la nostra societat, també els processos productius i
industrials. Per fer-nos una idea de l’escenari en què ens movem en aquests temps de canvis, parlem
amb una de les veus autoritzades més influents i didàctiques de casa nostra: Genís Roca.
Text Jordi Garriga l Fotografia Marta Torrent

Vostè és arqueòleg de formació. Quina ha estat la seva trajectòria per arribar a ser un expert en transformació
digital?
Es podria dir que això ha estat gràcies a la meva especialitat: el paleolític,
quan el registre fòssil és molt escàs
i tènue. Això provoca que, per dur a
terme els nostres estudis científics,
hàgim de recórrer a científics d’altres
disciplines, com químics o biòlegs.
Però quan jo feia d’arqueòleg costava
molt que aquests científics volguessin
treballar amb nosaltres, i, per tant,
nosaltres mateixos havíem d’aprofundir en aquestes disciplines. Jo vaig ser
l’arqueòleg de l’equip que es va especialitzar en informàtica. Això era cap als
anys 80. Aleshores va sortir una plaça
de tècnic de suport a la informàtica
i m’hi vaig presentar. Al cap de tres
anys, a l’Autonòma estàvem muntant
les primeres xarxes locals, instal·lant
el cablejat... Però encara avui, l’arqueologia, el punt de vista històric, continua sent el meu referent.
20

PERFIL
És el president de Roca
Salvatella, empresa que
acompanya la
transformació digital
empresarial. El 2013 i el
2014 va ser triat com un
dels 25 espanyols més
influents a Internet, per
la seva capacitat
d’interpretar els canvis
tecnològics i
socioeconòmics. És
membre del Consell
Assessor en Tecnologies
de la Informació i la
Comunicació de la
Generalitat; del Consejo
del Observatorio para la
CiberSociedad; del
Consell Assessor TIC de
l’Ajuntament de
Barcelona, i del Consejo de
Expertos del Sistema de
Acreditación
de Competencias en
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación.

Arqueòleg o informàtic?
Jo no soc informàtic. Tot això m’ho
miro des d’un punt de vista més de
gestió. L’enginy m’impressiona poc.
M’interessen les seves possibilitats.
La revolució digital és comparable al
que va ser el descobriment del foc?
No en tinc cap dubte. La història de la
humanitat per a un arqueòleg es divideix en eres, que venen donades per
vuit o deu revolucions i les seves transicions. I totes tenen en comú un conjunt
de característiques. Sempre hi ha una
disrupció tecnològica que modifica en
profunditat la societat. Es tracta de tecnologies que modifiquen de soca-rel els
sistemes de producció i, per tant, les estructures de poder. També les corretges
de transmissió del coneixement queden profundament afectades en cada
revolució. No hi ha dubte que la revolució digital ens ofereix aquests escenaris.
Eudald Carbonell, un altre arqueòleg
il·lustre, ens explica que Internet
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“En un futur es parlarà del
procés català. Són fenòmens
impossibles sense Internet.
Gràcies a la xarxa digital,
s’ha experimentat una major
vertebració de les minories”
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ENTREVISTA

“No s’ha de digitalitzar
perquè sí. L’obsessió
ha de ser rendibilitzar
i optimitzar els
processos; i és
molt important
la possibilitat
d’entrar en
nous models
de negoci.”

està fent emergir una nova consciència col·lectiva. Hi està d’acord?
Totalment. I això recull diverses idees. Una d’elles és que les societats trien les seves tecnologies. No en som
víctimes; tot al contrari. La societat
percep que la vol, amb totes les seves
virtuts i els seus riscos. I no ho jutjo
en paràmetres de bo o dolent. Nosaltres necessitàvem comunicar-nos
sense passar per un node central.
També necessitàvem més rapidesa.
I, com que sembla que eren necessitats urgents, ens hi hem abraonat. En
aquest sentit, s’ha parlat molt de les
primaveres àrabs i, penso jo, en un
futur també es parlarà del procés ca22

lluitar perquè, efectivament, aquest
sigui un progrés beneficiós. El progrés com a creixement tampoc no és
veritat. Cada dia ho veiem: desnonaments, canvi climàtic...
Què es digitalitza a la indústria?
Aquesta podria ser una resposta molt
llarga, però la síntesi final és la incorporació de presa de decisions d’acord
amb dades en temps real, gràcies al
fet que ja es pot digitalitzar tot. I això
afecta a tot: cadena de producció, seguretat industrial, gestió dels estocs,
organització, etc. A la indústria, hem
passat de sistemes reactius a sistemes
proactius, i això és un canvi copernicà.
La capacitat d’obtenir i capturar dades
complexes, processar-les en temps
real i prendre decisions complexes ha
augmentat de manera impressionant.

talà. Són fenòmens impossibles sense
Internet. Gràcies a la xarxa digital,
s’han desactivat nodes centrals i s’ha
experimentat una major vertebració
de les minories.
Internet està aconseguint noves
formes de treball i de relació collaborativa. És una eina que pot conduir a un món millor socialment?
Sí que ho penso, però, com a historiador, et diria que ens han marcat un
gol, i és l’acceptació de la premissa
que el progrés és bo. Això és mentida.
El progrés no sempre és a fi de bé. En
aquest sentit, i acceptant que ara estem en un punt d’inflexió, haurem de

Tecnològicament, em pot dir què és el
que ha canviat des del punt de vista de
l’enginyeria?
La sensorització de qualsevol element,
la qual és possible gràcies a la Internet
de les coses. Hem d’entendre que digitalització i Internet avui ja van juntes.
Internet, essencialment, és un flux
d’informació constant. El gran canvi
ha estat la capacitat de codificar-ho
tot en zeros i uns. Avui, gairebé ja podem digitalitzar fins i tot una aroma!
Però anant a la pregunta en concret,
el quid de la qüestió és qui genera la
informació. Al principi, eren les organitzacions, i teníem una Internet més
o menys estàtica. Més endavant, van
ser les persones i van aparèixer les
xarxes socials. Tothom podia generar
fluxos d’informació. Avui, gràcies a la
sensorització, les coses ja són també
generadores d’informació.
A què ens referim quan parlem d’indústria 4.0?
Quan diem indústria 4.0 parlem de
l’aparició d’una indústria d’una naturalesa nova. És un pas més en la transformació digital.
Quins avantatges competitius comporta la digitalització de les empreses
i organitzacions?
Per exemple, en una producció antiga,
al final del procés trobàvem el control
de qualitat. Ara, aquest control es pot
dur a terme durant tot el procés, en
temps real, i, si es vol, peça a peça. I
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EIXOS DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL
visió / estratègia

La transformació
digital a les
empreses i els
negocis ha
d’afectar de
forma íntegra i
transversal tota
l’estructura, i
l’àrea de negoci i
activitat és la
que permet més
potencialitats.

negoci / activitat

cultura / equip

visió / estratègia

processos

xarxa de
contactes

productes i
serveis

model de
negoci

cultura / equip

Font: Roca Salvatella.

sense un augment significatiu dels costos. També és veritat, però, que quan
una onada de digitalització engega, els
criteris de ximpleria són insuportables. De vegades, es prenen decisions
que no tenen cap sentit. No s’ha de
digitalitzar perquè sí. L’obsessió ha de
ser rendibilitzar i optimitzar els processos i, en darrera instància, el que és
molt important és la possibilitat d’entrar en nous models de negoci. Això
es basa en idees molt potents. I és que
aquest nou paradigma permet a l’industrial entrar en el món dels serveis.
Un exemple?
Si pensem en un fabricant del món
ferroviari que fa rodes de tren. Aquestes tenen un temps de fatiga que provoca que s’hagin de canviar cada cert

temps. Doncs bé, si poses sensors a
aquestes rodes i tens l’indicador de
fatiga en temps real, el fabricant pot
entrar en el negoci de conduir el control d’aquesta roda. Un altre exemple
podria ser el d’un industrial que dissenya elements per al sector de l’automoció. Si aquests elements són capaços de generar dades, deixo el meu
client molt a prop d’un nou servei,
com podria ser el de la màxima personalització dels cotxes. Els ventalls
de producció, serveis en xarxa i, per
tant, avantatges competitius que la
Internet de les coses i la digitalització
permeten són impressionants.
A què es refereix quan explica que fabricants, consumidors i distribuïdors
es disputen l’hegemonia de les dades?

LA PREGUNTA DEL DEGÀ
Si parlem d’indústria, quines són les mancances més
importants que observa pel que fa a la digitalització?
Una resposta genèrica és molt difícil. Va haver-hi un moment en què s’associava la
digitalització amb la presència a les xarxes socials. Contracto un community manager
i ja m’he digitalitzat. Això és mentida, però encara hi ha moltes organitzacions
ancorades en això. El concepte és més holístic. És un procés integral basat en tres
eixos: estratègia, és a dir, la visió que tens del procés; negoci, o sigui, com la
digitalització ha d’incidir en l’activitat i el compte de resultats; i cultura i organització,
que vol dir la capacitat de reconsiderar qui ets i on vols anar. Si s’assumeixen només
un o dos d’aquests eixos, és difícil enfocar-ho bé. Per al directiu, com més petita és
l’estructura, més fàcil és pel que fa a l’organització. Però si ets més gran, és més fàcil
pel que fa a escalatges, o sigui, negoci. La digitalització demana volum.

Al fet que finalment tot això s’explica
per qui domina la informació. És a dir,
qui domina les relacions comercials és
aquell que domina la informació. Per
això, totes les revolucions han necessitat un moviment social de correcció.
En el seu moment, per exemple, van
ser els sindicats, avui obsolets. Avui,
aquests factors de correcció estan
protagonitzats per Assange, Snowden,
Falciani... Són com els primers sindicalistes de la Revolució Industrial. El que
és clar és que estem a l’inici d’aquesta
nova revolució i, per tant, caldrà refer
els tractes del contracte social, i això
no ha estat mai amable. Qui té el poder
mai no el regala. La meva esperança és
que aquest cop no sigui violent.
Les barreres per avançar cap a noves
aliances intersectorials són avui tecnològiques o de cultura empresarial?
Jo me les trobo totes dues. Les barreres tecnològiques se salven bé amb
pressupost; les culturals no les salves
de cap manera... Però, compte, jo als
directius els tinc molt de respecte. Hi
ha decisions que, si les prens massa
aviat, falles. I si les prens tard, també. És difícil, i les bones idees no són
sempre fàcils d’interpretar.
Creu que avui els tècnics de l’àmbit
industrial estan prou preparats per a
la implantació digital?
De tècnics preparats, n’hi ha a tot
arreu, però també han d’estar ben
acompanyats. El repte digital no és
només un repte tecnològic o tècnic,
és, sobretot, de management. l
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De la indústria,
també se
n’aprofita tot

Quan pensem en residus, a tots ens ve al cap la brossa de casa: les escombraries
que, amb tota la cura del món, classifiquem abans de llençar al contenidor
corresponent. Però no: a Catalunya es generen a l’any quasi tants residus
industrials com residus municipals, concretament, uns 3,5 milions de tones de
cada mena. Un 80% dels detritus generats per la indústria té una segona vida.

L

es llars del Principat van produir el 2016 uns 3,7 milions de
tones de residus municipals
(els convencionals) davant
dels 3,5 milions de tones de
residus que van declarar les indústries catalanes, sempre segons dades de
la Generalitat.
VUIT DE CADA DEU TONES
RESSUSCITEN
Entrem al món poc conegut de la gestió dels detritus de les empreses, gairebé el 80% dels quals es “valoritzen”, en
terminologia tècnica, és a dir, s’aprofiten, d’acord amb les més de 12.000
empreses inscrites al Registre de Productors de Residus Industrials que
han declarat els que van generar l’any
passat. Aquest volum és, segons fonts
de l’Administració catalana, “sensiblement inferior al de l’any anterior”,
si bé “la tendència és d’una certa esta-
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bilitat des del 2012”. Del 2007 al 2012
(els primers anys de la crisi), es va experimentar una forta caiguda que no
s’ha revertit malgrat la recuperació
econòmica. Per què? Doncs perquè
“l’aplicació a la indústria catalana de
les millors tecnologies disponibles, tal
com marquen les directrius europees,
explica aquest increment de l’eficiència”, afirma el govern.
Els sectors que generen més residus són l’agroalimentari (el 25%), el

Els darrers anys
s’han gestionat
menys residus.
La millora de la
tecnologia ha fet
crèixer l’eficiència

metal·lúrgic (el 22%), el químic (el
18%) i el paperer (11%). Un capítol a
part mereixen els residus perillosos,
prop del 13% del total; al nostre país,
provenen, principalment, del sector
químic i farmacèutic (dos terços), i
també del metal·lúrgic (una sisena
part). Més de la meitat dels residus
de la indústria catalana, el 56% (uns
2.000.000 de tones), es creen a la demarcació barcelonina, i més de tres
quartes parts (un 78%) es reciclen.
El Departament de Territori i Sostenibilitat assegura: “El paper de la
indústria en l’àmbit del reciclatge és
d’un abast molt ampli i té múltiples
perspectives, des de la introducció de
criteris ambientals en el disseny dels
productes fins a la seva producció i al
tractament posterior. La indústria, a
més, és un dels actors principals en
l’establiment d’aquelles sinergies que
permeten impulsar la demanda

FCC Ámbito

Text Marc Serrano i Òssul

03/01/18 22:48

Les companyies que es dediquen a
transformar vidre usat en vidre nou
s’enfronten a dos reptes: augmentar
la taxa de vidre reciclat i disminuir la
contaminació d’impropis del vidre.

24-29 TK 219 En portada.indd 25

03/01/18 22:48

EN PORTADA
Residus industrials declarats per tipus de tractament (en tones) a Catalunya
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Totals de residus industrials (en tones) a Catalunya
3.360.000
2.520.000
1.680.000
840.000

de matèries i productes recuperats i així consolidar els mercats
d’aquestes matèries”. Dins el conjunt
dels residus recuperats, sobresurten els agroalimentaris (el 2%) i els
metal·lúrgics (el 26%).
UN SECTOR EN EVOLUCIÓ
PERMANENT
Com és el sector? Quins reptes té?
Quines tasques hi assumeixen els enginyers graduats o enginyers tècnics
industrials? Quina aportació diferencial hi fan? Quines oportunitats
laborals els ofereix? Vegem-ho amb
alguns casos pràctics i testimonis
de primera mà. “El sector del reciclatge és un sector amb potencial de
millora i en creixement, és un sector
de futur”, sosté Núria Ayats, responsable de Sostenibilitat de Barcelona
Cartonboard, de Castellbisbal (Vallès Occidental), empresa que el 2017
ha celebrat el 50è aniversari. Cap on
van les empreses que es dediquen a
tractar els residus que genera la in26

dústria? “El sector està anant cap
a noves tecnologies més eficients i
amb menys consum energètic”, assegura, i continua: “En el nostre sector
de reciclatge de residus de paper, el
problema és la gran quantitat i diversitat d’impropis que ens venen amb el
paper recuperat, i que acaben anant
a eliminació, omplen de residus els
abocadors i incrementen els costos
de la seva gestió”. Al contenidor blau
—recordem-ho—, només hi van el paper i el cartró, sempre plegat.
Abans de descobrir quants enginyers hi ha i què hi fan, entrem a
Barcelona Cartonboard i hi donem
un cop d’ull. Propietat, des de fa
dos anys, del grup inversor alemany
Quantum Capital Partners, l’empresa
pot produir, cada any, 170.000 tones
de cartró estucat reciclat; n’és, de fet,
el principal fabricant de la península Ibèrica i un dels més importants,
també, del sud d’Europa. A més, produeix un màxim de 46 megawatts a la
seva planta de cogeneració. Cada any
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Font: Agència de Residus de Catalunya (any 2015)

4.200.000

recupera entre 40.000 i 100.000 tones de paper procedent de la recollida
selectiva de paper, d’envasos (brics)
i d’altres tipus de paper. Factura 100
milions d’euros anuals. Hi treballen
225 persones.
QUASI PER ART DE MÀGIA, EL
RESIDU ESDEVÉ RECURS
Núria Ayats subratlla que la companyia no només genera cartró sinó,
també, energia: “La principal activitat de Barcelona Cartonboard és
la fabricació de cartró estucat per a
diversos usos en el sector d’envasos
i embalatges a partir de fibres reciclades, i, com a activitat complementària, l’empresa disposa d’una planta
de cogeneració de cicle combinat per
a la generació d’electricitat i vapor
per a l’autoconsum i per a l’exportació a la xarxa”. I com funciona, tot
això? Com feu cartró? “El paper usat
es barreja amb aigua i es desintegra
per tal de separar les fibres de tots
els materials que no ho són, com els
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Jordi Artiga
Secretari del Col·legi.
Enginyer municipal a Castellbisbal.
Professional en exercici lliure.
Formador

Tota activitat provoca residus.
Millor evitar-los que tractar-los
Qualsevol cosa que fem provoca residus. Si estem a
casa: restes de menjar, embolcalls, aigües, etc. Si es
tracta d’un procés productiu: inerts, perillosos, etc. A
tot arreu.

Residus industrials
per tones i comarques
a Catalunya
Menys de 85.000
Entre 85.000 i 170.000
Entre 170.000 i 255.000
Entre 255.000 i 340.000
Entre 765.000 i 850.000

El del reciclatge és un sector
amb potencial de millora i en
creixement, un sector de futur
plàstics, les sorres i altres impureses.
Després de la neteja i depuració de
les fibres, aquestes es condueixen cap
a la màquina de cartró, on es forma la
fulla humida, es premsa i s’asseca per
tal d’elaborar un nou material, que és
el cartró que després servirà per fer
envasos i embalatges.” Per a quins
clients? “Els nostres clients són els
impressors que faran els envasos que
aniran al sector gràfic, alimentari,
farmacèutic, dels productes de neteja (detergents, drogueria), etcètera.”
I capses i etiquetes per a roba, calçat,
joguines, tabac, material elèctric o
electrònic...
Quin paper —mai més ben dit que
en aquest cas— tenen els enginyers
(especialment, els graduats o tèc-

REDUIR, RECUPERAR I RECICLAR
Com en tot àmbit, hi ha unes sigles, i en aquest cas són
les 3 R: reduir, recuperar i reciclar. I una dita: “És millor
no embrutar que haver de netejar”.
El tractament de residus és un camp totalment
transversal, on els enginyers tenim molt futur i molt a
dir. Es tracta d’un camp immens d’oportunitats: gestió
de residus urbans, d’aplicació de millores tècniques de
recuperació de materials, de reciclatge; d’informació i
gestió, de producció o de disseny de processos. Però,
per sobre de tot, n’hi ha un de molt important: el del
disseny de producte, imprescindible per reduir residus
de fabricació i, després de la seva vida útil, facilitar la
recuperació i poder reciclar la resta.
El Col·legi, conscient d’aquesta problemàtica,
està programant diversos cursos en col·laboració
amb l’Agència Catalana de Residus, dels quals s’us
mantindrà informats per les vies de comunicació
habituals (web, correu electrònic...).
No ho oblideu: apliqueu les 3 R a tot, des de l’inici.

nics industrials) a les espectaculars
instal·lacions de la cartonera castellbisbalenca? Quants enginyers hi
treballen i quines tasques concretes
hi porten a terme? Doncs hi ha “de 15
a 20 enginyers” —ep!, prop d’un 10%
de la plantilla—, que hi assumeixen
“responsabilitats tècniques” en els
àmbits de producció, gestió energètica,
manteniment, noves inversions, control de qualitat i millora de processos
(innovació), segons Ayats. I, en general, quina és la presència d’enginyers
en el sector del reciclatge de residus
industrials? Què hi aporten, exactament, que no hi aportin professionals
d’altres perfils? “Hi aporten”, respon
la responsable de Sostenibilitat, “coneixement tecnològic” i, més enllà

d’això, una visió més global del procés
i de la seva repercussió en l’entorn.
MÉS EFICIÈNCIA, MENYS IMPACTE
AMBIENTAL
Coincidint amb el mig segle de vida,
Barcelona Cartonboard s’ha proposat dos objectius ben ambiciosos; el
primer és “millorar la gestió i l’aprofitament dels residus de paper, tot reduint el consum energètic i minimitzant l’impacte en el nostre entorn,
per tal de millorar la sostenibilitat de
l’empresa”. I, d’altra banda, la segona
fita consisteix a “aconseguir implicar
l’Administració i la societat per millorar la classificació dels diferents
residus que provenen de la recollida
selectiva”. Tant en un sentit com
Gener 2018 Theknos
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Celsa Group és el reciclador
d’acer més gran
de l’Estat espanyol.

Celsa Group

en l’altre, els enginyers tindran
—segur— un paper fonamental.
I, del cartró, passem al vidre. En
parlem amb el propietari de Revibasa
(acrònim de Recuperadora de Vidrio
de Barcelona), també amb planta a
Castellbisbal, Vicente Díaz. La seva
empresa, explica, es dedica al “reciclatge de tota mena de vidre” per a “cellers,
cristalleries, gestors de residus, deixalleries, ajuntaments, etc.”. La planta
produeix ni més ni menys que 90.000
tones cada any i dona feina a 25 persones. Les companyies que es dediquen
a transformar vidre usat en vidre nou
s’enfronten, segons Díaz, a dos grans
problemes o reptes: “augmentar la
taxa de vidre reciclat i disminuir la

contaminació d’impropis del vidre:
porcellana, ceràmica, altres envasos i
plàstics”. Preguntem al propietari de
Revibasa, també, quines tendències
o quins canvis detecta en la indústria
del reciclatge en general. Respon: “Els
residus són matèries primeres estratègiques; per això es parla tant de l’economia circular o de guerra”.
UNA ACTIVITAT QUE NECESSITA
ENGINYERS
I, del vidre, a la ferralla i als altres residus diversos que recupera Viuda de
Lauro Clariana des de fa 61 anys. La
societat gestiona vuit plantes de reciclatge a tot Catalunya i una a la població aragonesa de Gallur, que és a mig

LA MEITAT DELS RESIDUS DEL TOTXO ES RECICLEN
El sector de la construcció, incloent-hi la demolició, genera cada any al
Principat quasi tres milions de tones de residus (que se sumen als 3,5 milions
de tones que genera la indústria) . Prop de la meitat dels 2,7 milions de tones
generats el 2016 (1,3 milions, un 48% del total) es van gestionar en plantes
de reciclatge —en terminologia tècnica, “valorització”—, segons l’Agència de
Residus de Catalunya. L’altra meitat (1,4 milions de tones, un 52%) va anar a
parar a dipòsits controlats. El reciclatge de residus de la construcció va créixer
“substancialment” a Catalunya els anys 2009 i 2010 amb la implantació del
cànon que en grava la deposició per tona, i, després, es va frenar per la seva
suspensió temporal. “Actualment”, explica l’Agència del govern, “el cànon és
d’1,50 euros com a fórmula per estimular una millor gestió, tenint en compte
que aquest sector ha patit substancialment la crisi”. Aquest impost ecològic
vol minimitzar els residus derivats de la construcció i incrementar-ne el
reciclatge, així com ajuda a finançar-ne la gestió sostenible.
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camí de Saragossa i Tudela (Navarra). Peter Rapprich, que en dirigeix
el departament d’Enginyeria, afirma
que el sector de la gestió de residus
industrials en general i els diversos
departaments de les seves factories en
particular són una bona sortida professional per als enginyers: “El sector del
reciclatge”, diu, “ha de combinar tots
els aspectes de l’enginyeria; totes les
assignatures hi seran aplicables. Com
que no es disposa de matèria primera
verge, es requereix del professional
molta creativitat i capacitat d’adaptació a noves necessitats en tota la cade-

Els enginyers
aporten coneixement
tecnològic i una
visió més global del
procés i de la seva
repercussió
en l’entorn
na dels diferents processos, per compensar la falta d’homogeneïtat. Hi ha
oportunitats per a enginyers tant en
producció com en manteniment o enginyeria. S’utilitza moltíssima tecnologia punta en el tema de tractament
i separació dels residus/materials i, a
més, està en constant evolució”.
La recuperació de residus és —assegura— una activitat industrial amb
projecció: “el treball en el sector del
reciclatge és una indústria del futur,
per la situació global i la limitació dels
recursos com ara petroli, metalls, etc.
A més, té un aspecte ambiental molt
interessant i gratificant, ja que, encara que augmenti el consum en tota la
societat, gràcies a la indústria del reciclatge, es poden reduir les emissions
de CO2 i el consum energètic per reutilitzar els materials com ara metalls i
plàstics”.
MARCS LEGISLATIUS EXIGENTS I
CANVIANTS
I què hi passa, al sector? Cap on va?
Quines tendències i quins problemes —
reptes— hi ha? “És un sector en continu
moviment”, assegura Peter Rapprich,
i subratlla el desafiament del compliment normatiu: “Hem d’adaptar-nos
contínuament als nous requisits legals.
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Barcelona Cartonboard

Viuda de Lauro Clariana

La principal activitat de Barcelona Cartonboard és la fabricació
de cartró estucat per a diversos usos en el sector d’envasos i
embalatges a partir de fibres reciclades.

Viuda de Lauro Clariana recupera ferralla i
altres residus. Té vuit plantes de
reciclatge a Catalunya i una a l’Aragó.

Gràcies a la
indústria del
reciclatge es
poden reduir les
emissions de
CO2 i el consum
energètic
Això implica un volum important en
qüestions administratives per fer front
a aquests reptes. Les circumstàncies de
canvis de cànons, fonts i tipologia de
material provoquen una adaptació continuada a aquestes noves situacions”.
Quines són les magnituds bàsiques
de l’empresa? “Té 90 empleats”, respon, “factura uns 100 milions d’euros
i mou al voltant de 500.000 tones de
material a l’any”. Quants enginyers

hi treballen i què hi fan? “Actualment
té tres enginyers en plantilla. Les seves tasques principals són de manteniment, producció, nous projectes
i adaptació de processos i plantes al
canvi, i el seguiment de certificacions
i normatives”, per tal d’assegurar-ne el
compliment, s’entén.
FER-HO CADA VEGADA MILLOR,
OBSESSIÓ I NECESSITAT
No només el volum: el ventall de residus que la companyia tracta també
és espectacular. Ho detalla el director
d’Enginyeria: “Viuda de Lauro Clariana és una empresa amb més de seixanta anys d’experiència al servei del
reciclatge i compromesa amb el medi
ambient, autoritzada per l’Agència
de Residus de la Generalitat de Catalunya per a la gestió, el reciclatge i el
transport de residus. Centrem la nostra activitat en el reciclatge de metalls
fèrrics i no fèrrics, vehicles fora d’ús,

pneumàtics fora d’ús, residus d’aparells elèctrics i electrònics, bateries,
frigorífics, cables, transformadors
amb oli PCB (bifenil policlorat) o no
PCB, així com enderrocs i demolicions industrials”.
L’enginyeria és clau en els objectius
i projectes immediats de la companyia, explica Peter Rapprich: “Estem
en evolució permanent, amb grans esforços en R+D+I, cercant de diversificar
el sistema de reciclatge; especialment,
dels plàstics. Després d’aconseguir
la generació de CDR (combustibles
derivats de residus), busquem seguir la separació dels residus fins a
poder valorar els plàstics pels seus
subgrups. Igualment, mantenir les
instal·lacions a l’avantguarda i renovar contínuament el nostre parc de
màquines són els reptes als quals hem
de fer front cada dia”. El que llencem
no es llença. Tot, tot s’aprofita. Gràcies, també, als enginyers. l
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PERFILS PROFESSIONALS DE L’ENGINYERIA

Enginyer especialitzat en la prevenció de riscos
laborals: objectiu zero accidents
La prevenció de riscos laborals (PRL) ha anat prenent rellevància al llarg del temps i ha evolucionat
notablement, però més per imposició legal que per iniciativa de les empreses. Des de la revolució industrial,
amb l’inici de les primeres fàbriques, on el nombre d’accidents resultava esfereïdor, fins avui, tanmateix, no
s’ha parat de treballar per millorar la seguretat dels treballadors, prevenir accidents i millorar la qualitat de
la vida laboral. Els enginyers especialitzats en la prevenció de riscos laborals continuen lluitant per aquesta
millora en tots els àmbits de manera constant.

“Quan ets enginyer especialitzat en la
prevenció de riscos laborals, al matí
pots visitar una empresa industrial i
a la tarda donar formacions”, explica
Sílvia Jiménez, enginyera tècnica industrial col·legiada i tècnica superior
en PRL de Prevengest, una empresa
que dona serveis especialitzats d’enginyeria relacionats amb la seguretat.
Efectivament, les responsabilitats

30

d’un enginyer especialista en PRL
poden anar des de donar aplicació
a la llei de prevenció de riscos laborals de les empreses dins de les tres
especialitats de la PRL (higiene industrial; ergonomia i psicologia aplicada, i seguretat en el treball); a garantir el compliment del Reial decret
1627/1997; passant per fer tasques
de coordinació de seguretat en obra

que garanteixin els principis d’acció
preventiva, evitar i avaluar riscos en
els llocs de treball (OSHAS 18001 i
ISO:45001), assessorar i col·laborar
en la gestió de PRL de les empreses o
investigar accidents de treball, entre
d’altres.
Una de les feines en aquest perfil
és proporcionar formació als treballadors i elaborar i explicar el Pla de
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EN PRIMERA PERSONA
Pablo Carrelero Saiz, col·legiat 22.344. Enginyeria, estudis i projectes NIP, SA:

”Els riscos psicosocials són els més complicats de tractar”
En Pablo Carrelero va fer-se
enginyer tècnic industrial enamorat
de la prevenció de riscos laborals.
“Acabada la carrera de Ciències
Jurídiques, i un cop mantingut
un primer contacte laboral amb
el món de la PRL, em va semblar
tan interessant que vaig decidir
estudiar enginyeria, especialitat en
mecànica, a la UPC per completar
el vessant tècnic i exercir la PRL
en empreses del sector industrial,
energètic o de la construcció.
Aquesta formació pluridisciplinària
m’ha ajudat a saber tenir en compte
punts de vista complementaris
als merament tècnics”, explica en
Pablo, coordinador de Seguretat

prevenció que s’ha d’aplicar en cada
cas, elaborar informes de mesures
d’emergència, i escriure manuals
d’autoprotecció, de condicions termohigromètriques, de riscos biològics, d’atmosferes explosives, etc.
Un enginyer especialitzat en PRL
pot treballar un dia amb una empresa
del sector de la construcció, i l’endemà amb una del sector industrial o en
una empresa que dona servei en PRL a
les empreses. Cada sector té les seves

HA DE TENIR RIGOR,
FLEXIBILITAT I EMPATIA,
I ACONSEGUIR QUE LES
MESURES PREVENTIVES
CONVENCIN A TOTS
singularitats i per elaborar, implantar
i mantenir un sistema de gestió de la
PRL seria important que aquest quedi
integrat dins la gestió, la qualitat i la
responsabilitat social de l’empresa.
“És una feina molt agraïda quan
una empresa aposta per fer una prevenció que va més enllà del que és

i Salut a Nipsa, una empresa que
participa en projectes d’expansió
i manteniment de la xarxa de Gas
Natural a Catalunya.
Està convençut que, per ser un bon
especialista en PRL, cal entendre bé
els processos de treball i de producció
en cada sector fins a poder donar una
aplicació pràctica. “Per aconseguir-ho
és fonamental una actitud oberta
que reculli totes les sensibilitats que
participen en el procés de producció
(operaris, directius, representants
dels treballadors, etc.) i harmonitzarles perquè tots treballin per mantenir
la salut en el lloc de feina.” A part de
saber negociar i amortir les tensions
que sorgeixen, el més difícil de la

obligatori per llei, i vol prendre
mesures consensuades amb els treballadors. Però et trobes empreses
per les quals la prevenció de riscos
laborals és només una despesa i no
volen acceptar que pot millorar el
seu procés productiu així com la
qualitat de vida del personal”, continua la Sílvia.
En aquest perfil és molt important tant el rigor com la flexibilitat
i empatia, sense perdre de vista
l’objectiu de risc zero d’accidents,
per arribar a oferir una aplicació de
les mesures que convenci a tots. “A
més d’uns bons coneixements tècnics, ajuda haver tingut una experiència laboral en diferents empreses”, diu la Sílvia.
Malgrat la gran evolució en PRL
que s’ha viscut al nostre país, els
principals errors encara són la
manca de planificació real preventiva en obres de construcció i la
reticència de determinades empreses a adoptar les mesures adients
amb les quals els equips de treball
estiguin totalment adequats al Reial decret 1215/1997, generalment
per motius econòmics. l

seva especialitat és l’abordatge dels
riscos psicosocials. “Són els més
difícils de tractar perquè els riscos
de seguretat, higiene industrial i
ergonomia són més fàcils d’avaluar,
quantificar i solucionar. Així i tot, s’ha
evolucionat molt. Alguns expliquen
que, abans, les fugues de gas es
detectaven amb un encenedor! A
Espanya s’ha evolucionat més per
imposició que per convenciment,
mentre que a altres països d’Europa
es registren millors resultats perquè
es va integrar abans cultural,
jeràrquica i organitzacionalment la
PRL. És important que la PRL sigui
una disciplina sobretot pràctica i
integrada en qualsevol procés.”

Principals tasques
que desenvolupa
aquest perfil:
• Proporcionar
formació als
treballadors
• Elaborar i explicar el
Pla de prevenció que
s’ha d’aplicar en
cada cas
• Redactar informes
de mesures
d’emergència
• Escriure manuals
d’autoprotecció, de
condicions termohigromètriques, de
riscos biològics,
d’atmosferes
explosives, etc.
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Les organitzacions tenen fins al
setembre per adequar-se a les noves ISO
L’any 2015 es van publicar les noves normes ISO 9001:2015 i ISO
14001:2015. Les empreses certificades segons les anteriors versions han
d’adaptar els seus sistemes de gestió
als nous requisits abans del mes de
setembre d’enguany. Per facilitar
aquest procés, el Col·legi ha posat en
marxa nombroses conferències i cursos. Us expliquem a continuació el
més destacat d’aquesta transició.
Més eficients, integrables i orientats a la gestió empresarial. Els sistemes de les noves normes ISO comporten un canvi per a les empreses,
que hauran d’adaptar-s’hi abans del
23 de setembre si no volen perdre el
certificat. Les modificacions afecten
dues ISO:
ISO 9001:2015
Estàndard internacional que regula els
sistemes de gestió de la qualitat d’empreses i institucions. La de 2015 incorpora els canvis següents:
• Nou esquema comú per a l’organització i el contingut de la norma.
• Un sistema de gestió de qualitat ha de
ser una decisió estratègica.
• Disseny influït pel context.

• Metodologia, amb un enfocament
basat en el risc (processos, lideratge
i planificació).
• Eliminació del concepte d’acció
preventiva.
• Introducció de la idea de gestió de
canvi.
La principal diferència, però, és l’adopció de l’estructura d’alt nivell, una estructura genèrica que pot ser aplicada a
tots els sistemes de gestió per tal que la
integració de diverses normes ISO en la
mateixa organització sigui més senzilla.

EL COL·LEGI, PIONER
ENGINYERS BCN va ser el primer col·legi professional certificat segons
l’ISO 14.001. Va rebre aquest reconeixement l’any 2001 i ja l’ha renovat cinc
vegades. L’any 2004 va aconseguir l’ISO 9001:2000 per a la col·legiació,
el Servei de Visat i els serveis col·legiats (el 2016 es va renovar per quart
cop). D’aquesta manera, es demostra el compromís de la corporació amb
els valors que propugna: responsabilitat, integritat, rigor. A més d’ambdues
normes, el Col·legi disposa, en el seu Sistema Integrat de Gestió, de la
Prevenció dels Riscos Laborals i el Servei de Certificació Professional segons
la Norma UNE-EN ISO/IEC 17024:2012.
Durant el 2017, a més, ENGINYERS BCN ha dut a terme diverses activitats
formatives per facilitar la implantació de les noves ISO. Destaquen els
cursos “Requisits de la nova ISO 9001:2015”, impartit al març, i “Requisits
de la nova ISO 14001:2015”, a l’abril, i també la conferència “Transició cap
a les normes de sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001:2015 i gestió
mediambiental ISO 14001:2015”.
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ISO 14001:2015
Aquesta norma permet a les organitzacions obtenir la certificació per als
seus sistemes de gestió ambiental. En
la versió de 2015:
• Canvia la seva estructura, per poder
compartir requisits bàsics amb la
resta de normes ISO.
• Té context intern de l’organització i
context extern a l’hora d’establir un
sistema de gestió ambiental.
• S’ha de determinar el risc associat a
les amenaces i oportunitats.
• Tampoc no utilitza el concepte d’acció preventiva.
• Elimina la distinció entre documents i registres. Ara es parla d’informació documentada. l

Setembre de 2015:
Publicació de les noves normes
Març de 2017:
No s’emeten nous certificats per
a les versions anteriors
Setembre de 2018:
Els certificats segons les ISO
9001:2008 i ISO 14001:2004
perdran validesa
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L’ús (o el mal ús) de WhatsApp pot ser una prova per
justificar sancions o acomiadaments?
Avui l’ús del WhatsApp en l’esfera laboral —o, millor dit, el seu mal ús— ha acabat arribant
als tribunals en forma d’allau de sentències. Com a bona notícia podem dir que els tribunals
garanteixen que puguin aportar-se com a prova a l’hora de justificar sancions i
acomiadaments o a l’hora d’acreditar una dimissió, tal com es veurà a continuació.
Eva Mestres
Servei d’Assessorament Jurídic

En relació amb la justificació d’un
acomiadament per manca d’assistència, un tribunal ha avalat la procedència d’un acomiadament disciplinari
per faltes repetides i injustificades
d’assistència en considerar provat
que el treballador no va anar a treballar durant un període de tres dies,
malgrat que el seu cap li va comunicar cadascun d’aquells dies —per
converses de WhatsApp— que havia
d’estar al seu lloc de treball les vuit
hores (Sentència del TSJ d’Extremadura, de 29 de juny de 2017). En
aquest cas, el tribunal va atorgar
la mateixa validesa a aquests missatges que acrediten la manca d’assistència que els requeriments que es
poden fer mitjançant burofax.
En conclusió, si un treballador no es presenta al lloc
de feina de manera injustificada, l’empresari
es pot plantejar la possibilitat d’enviar-li un
correu electrònic o un
missatge de WhatsApp
per recordar-li que ha
comès una infracció i
que si no justifica els
motius de l’absència
serà sancionat. En tot cas, i en el supòsit que el treballador no hagi llegit
els missatges de WhatsApp, es poden
aportar altres proves (testimonis, registre d’entrada i sortida al centre o al
terminal) en cas que s’arribi a judici.
D’altra banda, i en relació amb
l’acreditació d’una dimissió voluntària del treballador, si els missatges
intercanviats a través de WhatsApp
són prou clars i il·lustratius, es poden
aportar perfectament com a prova
per justificar l’extinció del contracte
d’un treballador, ja que s’entén que

aquest ha dimitit
voluntàriament
(baixa
voluntària) (Sentència del
TSJ de Madrid, de 8
de juny de 2017). En
aquesta sentència es palesa que els missatges enviats per la treballadora per WhatsApp
fent servir entre altres expressions
la següent “ho sento, no em reincorporaré”, són prou il·lustratius del fet
que la treballadora no volia seguir en
la seva activitat laboral i que la seva
conducta ha estat reveladora de la
seva insistent decisió de no acudir a
la feina, i, per tant, de no voler tenir
ocupació efectiva. En conseqüència,
en aquest cas a part es van aportar
altres proves com un burofax. En
aquesta línia també s’ha afermat la
consideració com a dimissió d’un tre-

ballador que va enviar un whatsapp a
l’empresari dient expressament “per
favor digueu a la gestoria que em preparin la baixa voluntària” (Sentència
del TSJ de Canàries, de 7 de febrer
de 2017). En aquest cas, encara que
s’admeti el whatsapp com a prova per
acreditar la dimissió voluntària és
aconsellable enviar un burofax al treballador informant-lo que, tal com va
comunicar a l’empresa, es procedirà
a cursar la seva baixa voluntària i donar-lo de baixa a la Seguretat Social. l

Trobareu les consultes més
freqüents que rep el Servei
d’Assessorament Jurídic
d’ENGINYERS BCN a www.
enginyersbcn.cat/
preguntes-frequents-SJ
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PERE RODRÍGUEZ I DARNÉS,
coordinador de
l’Any de l’Enginyeria 4.0

Enginyeria 4.0:
un camí cap a
l’excel·lència
ENGINYERS BCN va analitzar molt
acuradament quin podria ser el tema
que capitalitzés l’atenció específica
l’any 2016. I va ser l’Any de la Indústria 4.0. Ens vam avançar en el que
ha estat el gran moviment envers
aquesta nova revolució industrial,
íntimament lligada amb la internet
de les coses (IoT), amb les fàbriques
del futur i la intel·ligència artificial.
El darrer any s’ha dedicat a la gestió
energètica eficient, que es nodreix
molt directament de tot el que es va
tractar el 2016, per dur a terme una
gestió correcta i acurada de l’energia
que permeti reduir o eliminar tot el

ENGINYERS BCN
DEDICA L’ANY 2018 A
L’ENGINYERIA 4.0 PER
AVANÇAR EN LA NOVA
REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
que malmet el medi ambient, buscant
la millora de la qualitat de vida i la
màxima reducció de costos. Ha estat
un any brillant, amb exposicions d’alt
nivell i amb un debat de cloenda on es
van presentar el DAFO de l’any i les
conclusions adients respecte al resultat de les enquestes contestades.
L’ENGINYERIA EN LA NOVA ERA
Aquest any 2018, ENGINYERS BCN
ha considerat que cal ampliar la temàtica iniciada amb èxit el 2016,
34

fent intervenir un factor primordial,
essencial, bàsic, com és l’enginyeria,
que és evident que té un paper preponderant en aquesta nova era 4.0, ja
que cal recordar que un bon projecte
acabarà sent rendible si ja a l’inici, en
la fase de disseny, es posen els fonaments adients. L’enginyeria els posa,
analitzant necessitats de l’usuari per
obtenir la rendibilitat desitjada, amb
el cost ajustat, preveient els estalvis
energètics que calgui, el seu màxim
rendiment, eficiència i eficàcia.
Les empreses d’enginyeria o les enginyeries de les empreses tenen, per tant,
un rol molt significatiu en la modernització dels països en qualsevol de les
seves àrees, sigui industrial, d’infraestructures, edificació i construcció, ciutats, medi ambient o sostenibilitat en
el seu conjunt. Cal que tinguin sempre
present la innovació, aprofitant totes
les eines al seu abast com ara les que
ofereixen les TIC, per anar avançant en
la línia de la millora contínua, la millora
de la qualitat de vida, evidentment, i del
respecte mediambiental, a fi de no malmetre més el planeta. Tenint en compte
aquestes premisses, ENGINYERS BCN
ha decidit centrar-se aquest any 2018 a
proporcionar coneixement en aquest
tema tan rellevant celebrant l’Any de
l’Enginyeria 4.0.
Ja per si mateix aquest sector de
l’enginyeria, amb un coneixement
tecnològic elevat, immers en aquesta
nova revolució industrial amb importants canvis que propicien una nova

realitat econòmica, és el que permet
avançar en el desenvolupament dels
països. I l’experiència de l’enginyeria
4.0 des del vessant de productes, processos i serveis, ha de facilitar aquest
desenvolupament. Això implica que cal
tenir el més ampli coneixement de tot
el que fa, respecte a l’entramat de l’enginyeria, envers la indústria 4.0. Amb
la celebració d’aquest any específic, es
pretén conjugar-ho tot de manera que
el camí per avançar en aquesta transformació que suposa la nova era 4.0
resti ben exposat. l

Hi participen:

Hi col·laboren:
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ARTICLE TÈCNIC

Us imagineu una fàbrica intel·ligent?
Us imagineu una fàbrica en la qual els productes “parlin” amb els mitjans de producció per explicar-los com
han de ser fabricats? On els mateixos mitjans prenguin dades, les analitzin i prevegin els seus propis errors o
decideixin com ser més productius? On diverses fàbriques, a milers de quilòmetres de distància, coordinin
les seves operacions a temps real per treballar com una sola unitat productiva? El futur ja ha arribat, es diu
indústria 4.0 i exigirà un canvi paral·lel cap a un nou paradigma d’enginyeria: l’enginyeria 4.0.
Xavier Ayneto, vicepresident de
Digitalització i Comunicació a STA;
fundador i CEO d’Ideas2Value Network
Xavier Gallardo, membre fundador
d’Ideas2Value Network

NO ÉS SOLS UN TEMA DE
COMPETITIVITAT, QUE TAMBÉ...
El gran repte que la indústria 4.0 es
planteja resoldre no és sols el de la
competitivitat dels països avançats.
Ha arribat aquí per donar resposta a
un món que canvia de manera accelerada i on els clients i consumidors
tenen, cada vegada més, un paper
protagonista. Necessitem fàbriques
ultraflexibles, adaptables contínuament a noves demandes i capaces de

gaudir dels avantatges de l’economia
d’escala per produir productes personalitzats, que a més operin de manera
respectuosa amb el medi ambient en
un context d’economia circular.
PERÒ, COM HEM ARRIBAT
FINS AQUÍ?
Des de finals del segle xviii, hem viscut almenys tres grans revolucions
industrials, lligades essencialment a
l’ús de noves formes d’energia i de noves tecnologies que han permès noves
formes en l’organització del treball. A
la Primera Revolució, les màquines
mogudes amb vapor van substituir
gran part del treball artesanal. A la

DES DE FINALS DEL
XVIII HEM VIST TRES
GRANS REVOLUCIONS
INDUSTRIALS, LLIGADES
A NOVES TECNOLOGIES
Segona Revolució Industrial, l’energia elèctrica i els motors de combustió es van unir a la divisió del treball
per donar entrada a la fabricació en
sèrie. Durant el segle xx, l’aparició
de l’electrònica, la informàtica i, més
tard, dels microprocessadors, va facilitar l’automatització de la maquinària. I, finalment, des d’inicis del
Gener 2018 Theknos
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En la Quarta Revolució Industrial els
mons real i virtual ja no són dues realitats
separades, sinó una mateixa realitat dual.

segle xxi, l’aplicació d’internet
com a mitjà de comunicació global
està permetent la interconnexió de
sistemes intel·ligents que generen i
intercanvien dades a temps real. Sobre aquesta base es construeix el con-

EN LA INDÚSTRIA
4.O ELS ELEMENTS
INTERACCIONEN A TEMPS
REAL I DONEN LLOC A UN
NOU MODEL INDUSTRIAL

ens va permetre passar del món físic
al món virtual, mentre que l’automatització ha facilitat controlar sistemes físics des de models digitals.
Però és en aquesta quarta revolució
industrial quan la velocitat de procés
i d’intercanvi de dades ha fet emergir conceptes com la intel·ligència
artificial i la internet de les coses.
Els mons real i virtual ja han deixat
de ser dues realitats separades; ara
són una mateixa realitat dual que es
concreta en l’aparició de sistemes

cepte d’indústria 4.0. Aquest terme,
emprat a Alemanya el 2011 per designar la Quarta Revolució Industrial, ja
identificada com a tal el 2005 pel MIT,
descriu l’organització dels processos
de producció basada en tecnologies
i dispositius que es comuniquen de
manera autònoma entre ells durant la
cadena de valor i mitjançant models
virtuals computacionals.
QUINES SÓN LES
CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS
DE LA INDÚSTRIA 4.0?
Estem en un món dual, amb un component físic i un altre de digital, ja
des de la Tercera Revolució Industrial. En aquest context, la simulació
36

La simulació ens ha
permès passar del món
físic al món virtual.
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PRODUCTIVITAT

Indústria 1.0

Indústria 2.0

Primer teler mecànic
(1784)

Primera línia de
producció:
escorxador de Cincinnati
(1870).
PRODUCCIÓ EN SÈRIE
M. DE COMBUSTIÓ
ELECTRICITAT

MÀQUINES DE
VAPOR

Indústria 3.0
Primer controlador
lògic programable
(PLC) (1969)
ELECTRÒNICA I
INFORMÀTICA
AUTOMATITZACIÓ

Indústria 4.0
MIT (2005)
F-Hannover
(2011)

SISTEMES
CIBERFÍSICS IOT,
IA BIG DATA,
CLOUD

Final
del segle XVIII

Inici
del segle XX

Inici
dels anys 1980

Inici
del segle XXI

Adaptat de: Forschungsunion, acatech, Abschlussbericht Arbeitskreis Industrie 4.0

ciberfísics, productes i/o mitjans
de producció, amb un component
físic i un altre de digital interconnectats, capaços de captar quantitats ingents de dades que ofereixen
noves possibilitats a l’organització
i optimització de les operacions de
manufactura.
NOVES FORMES D’OPERACIÓ?
La interconnexió de dispositius
s’està produint a una velocitat vertiginosa i a escala global. Ara ja no
tan sols és possible integrar verticalment totes les operacions durant
una cadena de valor empresarial,
sinó que també podem integrar horitzontalment i a temps real totes
les activitats de cooperació amb
altres empreses durant les cadenes
de subministrament globals. Però no
només s’integren les activitats manufactureres, sinó també les d’enginyeria, de manera que els tecnòlegs de
disseny, desenvolupament, producció i logística interaccionen sobre
un únic model digital que engloba
productes i processos al llarg de tot
el cicle de vida.
Les persones no són immunes a tots
aquests canvis. Ara es necessiten nous
coneixements i noves capacitats per a
les noves tasques que es generen.

UN NOU MODEL INDUSTRIAL
Així doncs, la nova indústria 4.0 integra, interconnecta i dota d’intelligència elements que anteriorment
ja existien, però que ara interaccionen
a temps real i així donen lloc a un nou
model industrial caracteritzat per:
• Una producció personalitzada,
adaptativa, descentralitzada, flexible, eficient i en massa.
• La hibridació entre el món físic i el
món virtual, que interaccionen a
temps real: sistemes ciberfísics.
• La integració a tots els nivells: vertical, horitzontal i cicle de vida.
• Nous models de negoci i cadenes de
valor.
• La creixent servitització de la
indústria.
• Més espai per als nous jugadors:
start-ups, spin-offs...
• Interdisciplinarietat i alt nivell tecnològic.
• Un nou concepte de comerç internacional i de propietat intel·lectual
i industrial.
Aquest nou model és, en gran part,
una evolució d’elements que ara
s’interconnecten per conferir intelligència al sistema, en un enfocament
holístic i integrador.

UN NOU MODEL
SOCIOECONÒMIC
La indústria 4.0 apareix en un
context de canvi radical, com a
conseqüència de la digitalització de
la societat i de l’economia, i conviu
amb noves necessitats a escala planetària, com la sostenibilitat en un
sentit ampli. Ja ens hem anat acostumant a termes com smart cities,

LA FÀBRICA INTEL·LIGENT
I CONNECTADA ÉS UN
ELEMENT MÉS DINS DE
LA NOVA ECONOMIA
DE LES XARXES,
GRÀCIES A L’APARICIÓ
D’INTERNET
smart grids, economia circular..., als
quals hem de sumar ara una nova
manera d’entendre l’enginyeria que
precisarà de noves habilitats, capacitats i coneixements: l’enginyeria 4.0.
La fàbrica intel·ligent i connectada és un element més dins de la
nova economia de les xarxes, fet que
ha estat possible gràcies a l’aparició
d’internet. l
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SOSTENIBILITAT

Els conflictes ambientals del món,
en un atles interactiu
El major catàleg de problemes que afecten
la natura està coordinat des de Catalunya
Les activitats humanes han provocat un impacte creixent en el medi
ambient durant les últimes dècades. Diverses entitats socials, grups
ecologistes i científics han denunciat moltes d’aquestes agressions al medi
ambient però, molt sovint, els mitjans de comunicació només paren
atenció als casos més espectaculars.

JOAQUIM ELCACHO
Periodista
especialitzat en
medi ambient i ciència
comunicaciencia.cat
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Investigadors de l’Institut de Ciència
i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTAUAB) van posar en marxa el 2012 una
iniciativa d’àmbit global que pretén
facilitar el coneixement dels conflictes ambientals localitzats a tots els
racons del món.
El resultat pràctic d’aquesta iniciativa és l’Atles de Justícia Ambiental (Environmental Justice Atlas, EJAtlas), un
servei disponible a través d’un mapa
interactiu a Internet (https://ejatlas.
org). Després de cinc anys de treballs
de catalogació i anàlisi, l’EJAtlas s’ha
convertit en la major base de dades del
món sobre conflictes relacionats amb

la defensa del medi ambient, ecosistemes, animals i plantes, i les poblacions
humanes indígenes.
El balanç presentat a principis de
2017 per l’equip que lideren els professors Leah Temper i Joan MartínezAlier incloïa 2.100 casos de ciutadans
particulars, entitats socials i grups
ecologistes que s’enfronten als interessos de grans empreses i poders polítics
que provoquen danys al medi ambient
en diverses parts del planeta. A finals
del 2017, la xifra havia augmentat fins
als 2.261 casos, 12 dels quals a Catalunya (vegeu el quadre adjunt).
El país que malauradament lidera
aquesta llista de conflictes és l’Índia,
amb 260 casos documentats, seguit
de Colòmbia (126), el Brasil (93), els
Estats Units (87) i el Perú (79).
Entre molts altres tipus de conflictes,
en aquesta base de dades s’inclouen els
provocats per la desforestació, la mineria, la caça il·legal, els cultius destinats a
la producció d’oli de palma o la fractu-
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ELS 12 CASOS CATALOGATS A CATALUNYA
L’Atles de Justícia Ambiental inclou 12 casos a Catalunya (són
dades de novembre de 2017), tot i que un d’ells —la coneguda
i polèmica plataforma Castor— tenia la seva base terrestre en
el terme municipal de Vinaròs (Baix Maestrat, Castelló). Entre
els altres 11 conflictes ambientals descrits a l’EJAtlas destaquen:
contaminació al riu Ebre pels residus acumulats per l’empresa
Ercros (Flix); projecte urbanístic Barcelona World (Vila-seca-Salou);
interconnexió elèctrica de molt alta tensió (MAT) Espanya-França
des de Sentmenat fins a Baixàs; gasoducte Midcat per facilitar
la distribució de gas procedent d’Algèria a Europa a través de
Catalunya; incineració de residus a la cimentera de Montcada
i Reixac; conreu de varietats vegetals transgèniques, i impacte
ambiental provocat per l’acumulació de pedreres al Baix Camp.
ejatlas.org

ració hidràulica (fracking). Amb dades
de finals de 2017, l’Atles inclou 73 conflictes ambientals a l’Estat espanyol,
molts dels quals estan relacionats amb
projectes d’abocadors i incineradores
de residus, grans obres públiques, turisme i instal·lacions nuclears.
Les dades recollides en aquest atles
fins al 2017 inclouen 360 casos considerats d’èxit (17% del total de conflictes estudiats), en els quals la justícia
ambiental es va imposar, ja sigui per
mobilitzacions socials, decisions polítiques o resolucions judicials.
El professor Joan Martínez-Alier
considera que un dels indicadors del
nivell de gravetat dels conflictes ambientals és que les vides de les persones
han estat vulnerades per l’impacte
ambiental, és a dir, per la contaminació o altres danys produïts per un
projecte, o per l’assassinat d’activistes que es manifesten contra un projecte determinat. En aquest sentit,
els responsables d’EJAtlas recorden
que, segons les dades de l’informe
Defensar la Terra, publicat per Global
Witness, com a mínim 200 persones
compromeses amb la protecció del
medi ambient i els drets de les poblacions indígenes van ser assassinades
el 2016 en zones de conflictes ambientals localitzades a 24 països.
El projecte EJAtlas rep des de
2016 una beca (Advanced Grant)
de 2.000.000 d’euros concedida pel
Consell Europeu d’Investigació al
professor Joan Martínez-Alier per al
període 2016-2021. L’EJAtlas compta també amb el suport del projecte
Acknowl-EJ (2016-2018). ●

Balanç de casos que provoquen danys
al medi ambient arreu del món:
Principis del 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.100
Finals del 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.261
- 12 a Catalunya
- 73 a tot l’Estat espanyol
Relacionats amb:
• Abocadors i incineradores de residus
• Grans obres públiques
• Turisme
• Instal·lacions nuclears

Els principals conflictes que inclou
són els provocats per:
• Desforestació
• Mineria
• Caça il·legal
• Cultius destinats a la producció d’oli de palma
• Fracturació hidràulica

Principals països amb conflictes pels danys
causats al medi ambient:
Índia
Colòmbia
Brasil
Estats Units
Perú

260 casos documentats
126
93
87
79

INVESTIGADORS DE LA UAB VAN ENGEGAR EL 2012
UNA INICIATIVA PER FACILITAR EL CONEIXEMENT
DELS CONFLICTES AMBIENTALS AL MÓN. EL
RESULTAT ÉS L’ATLES DE JUSTÍCIA AMBIENTAL
Gener 2018 Theknos
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PUBLIREPORTATGE

Novetats tècniques en els sistemes
d’extinció per agents gasosos
Text Mónica García de la Morena
Directora comercial de SISTECOIN
(Sistemas Técnicos Contra
Incendios, SLU)

El passat 14 de novembre es va celebrar la jornada tècnica “Novetats
tècniques. Sistemes d’extinció per
agents gasosos”, organitzada per Sistecoin, al Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials
de Barcelona, amb l’objectiu d’aclarir
totes les novetats legislatives sorgides de 2013 fins avui dia, com a conseqüència de l’entrada en vigor, el
desembre de 2017, del nou Reglament
d’instal·lacions de protecció contra
incendis (RIPCI).
REGLAMENTS VIGENTS SOBRE
SISTEMES D’EXTINCIÓ D’INCENDIS
Hi ha tres reglaments vigents actualment que marquen la tendència
de futur dels sistemes d’extinció per
agents gasosos:
1) La Llei 16/2013, per la qual s’estableixen determinades mesures en
matèria de fiscalitat mediambiental i
s’adopten altres mesures tributàries
i financeres.
2) El Reglament europeu 517/2014,
del Parlament Europeu i del Consell,
del 16 d’abril de 2014, sobre els gasos

D’esquerra a dreta: Nedim Dzananovic, director tècnic de Sistecoin; Miguel Ángel
Solana, de 3M; Mónica García, directora comercial de Sistecoin, i Manuel Martínez,
director de Grans Comptes Chubb Eivar, durant la jornada a ENGINYERS BCN.

sos fluorats i equips basats en
aquests, així com la certificació dels professionals que els
utilitzen i pel qual s’estableixen els requisits tècnics per
a les instal·lacions que desenvolupen activitats que emeten
gasos fluorats.

AQUESTES
TECNOLOGIES TENEN
ASSEGURADA LA SEVA
PERMANÈNCIA EN
EL FUTUR
fluorats amb efecte d’hivernacle i pel
qual es deroga el Reglament (CE)
842/2006.
3) El Reglament nacional 115/2017,
de 17 de febrer, pel qual es regula la
comercialització i manipulació de ga-

Arran de totes aquestes legislacions, la tendència actual és
utilitzar agents inerts i fluid
NOVEC 1230®. Aquestes
tecnologies tenen assegurada la seva
permanència en el futur, ja que no
causen problemes mediambientals i
ofereixen un ampli marge de seguretat de cara a l’ús en zones ocupades.
En especial, el NOVEC 1230®, fluid
molt eficient, minimitza el sistema
requerit per a una protecció, a diferència d’altres alternatives.
Des de Sistecoin som a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte i
oferir-vos la millor solució de protecció en el futur, en funció de les necessitats del vostre projecte. l

Més informació: www.sistecoin.com
40
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INFORMACIÓ
DISSENY
PROFESSIONAL
INDUSTRIAL

01

EL TRAVEL PACK D’OVICUO

Una casa sobre rodes

DAVID ROMAN
Col·legiat 17.588
Comunicador

El 2013 el cost d’adquirir una
petita autocaravana era a
l’abast de poques butxaques,
amb una oferta reduïda a vehicles estrangers de gamma
alta o de segona mà. L’estudi
de disseny Ovicuo es va plantejar democratitzar aquest
segment en auge creant una
solució que permetés convertir fàcilment un vehicle
d’ús habitual en una petita
autocaravana. El repte era
fer cabre l’equipament suficient (cuina, llit, etc.) en una
furgoneta, de manera econòmica i mantenint la dignitat
del producte final. El resultat, reeixit com demostren
les imatges, es va batejar
com a Travel Pack i concen-

03

tra en un sol moble, muntat
sobre unes guies, l’equipament bàsic per gaudir de
l’autonomia que brinda una
casa sobre rodes. El Travel
Pack va atreure l’atenció del
fabricant francès Renault,
que actualment el comercialitza en els seus concessionaris com a equipament per al
seu model Kangoo.
A remolc del Travel Pack,
Ovicuo ha desenvolupat
una sèrie d’accessoris i una
versió de preu encara més
reduït, denominada Travel
Box. El Travel Pack, concebut i fabricat a la província
de Barcelona, va rebre una
menció especial als premis
Delta de 2013. l

02
01 i 03. Minicàmper
Renault Kangoo
equipada amb el
Travel Pack.
02. Equipament de
la cuina a l’interior
del vehicle.

PER SABER-NE
MÉS
El Travel Pack i els complements
que han sorgit al seu voltant tenen
una pàgina web pròpia, vinculada
a l’estudi de disseny creador del
producte. www.ovicuo.com.
Ovicuo és un estudi de Sant Cugat
amb un ampli espectre de treball
que abasta tota la cadena de
valor relacionada amb el producte:
disseny, punt de venda, direcció
d’art i estratègia comercial. A
la seva pàgina web hi ha molta
informació sobre els seus treballs.
www.ovicuodesign.com.
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EMPRESA

Enginyeria de la calor
Hornos Industriales Pujol, SA
El canvi en les necessitats de la indústria i una treballada estratègia
empresarial han guiat els passos d’aquesta inquieta empresa familiar
fins a convertir-la en líder mundial en solucions integrals per a la
indústria del vidre laminat.

DAVID ROMAN
Col·legiat 17.588
Comunicador
www.eltecnigraf.cat
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Hornos Industriales Pujol pertany al
reduït “club” de les empreses centenàries i, sempre amb l’enginyeria de
la calor en l’ADN productiu, ha donat servei a diferents sectors, adaptant-se al moment econòmic i social
del país: va iniciar l’activitat el 1911
dissenyant cambres de combustió
i xemeneies per als generadors de
vapor de la incipient indústria química. Passada la Guerra Civil es va
especialitzar en la construcció de
forns per a la indústria de la rajola,
i va afegir a aquesta activitat la producció de forns per a l’esmaltadura
per a les fàbriques de línia blanca
que van equipar les llars de l’Espanya
del desarrollismo, als anys 60. Amb
l’arribada de la crisi postolímpica, la
dramàtica desindustrialització del
país va fer necessari replantejar el

futur de la companyia: per mantenir
la producció local calia donar un nou
enfocament a l’empresa aprofitant
l’experiència adquirida durant més
de vuitanta anys. Hornos Industriales Pujol va veure en la indústria del
vidre pla un nínxol de mercat interessant i va entrar-hi potenciant la marca Pujol i creant un producte propi i
innovador: els forns per a fusing, una
tècnica de vidre decoratiu amb aplicació en la fabricació de vitralls. La
decisió es va revelar encertada, Pujol
va ocupar el 90% del mercat nacional relacionat amb aquesta tècnica i
va iniciar la internacionalització de
l’empresa.
FUTUR LAMINAT
El nou segle coincideix amb l’entrada
en la direcció de Jorge Pujol (director
general) i Joaquín Pujol (director comercial). Conscients que el fusing un
dia o altre donarà signes d’esgotament,
es fixen en el vidre laminat (vegeu el
requadre), un sector en expansió en
què estan convençuts que l’experiència de l’empresa en l’enginyeria de la
calor pot ser molt valuosa. “L’EVA és el
polímer amb les millors propietats per
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La planta disposa de quatre línies de
producció i seccions de pintat i
comprovació. A l’esquerra de la imatge,
una línia complerta de laminat en
procés de muntatge.
Un operari prepara el laminat en la
bossa de buit, abans d’entrar al forn.

fer d’entrecapes en el vidre laminat, i
vam desenvolupar-ne la nostra pròpia
fórmula —explica Joaquín Pujol— denominada Evalam, el film d’EVA amb
les millors prestacions del mercat en
transparència, adhesió, resistència,
flexió i aïllament acústic”.
Tot i que inicialment l’Evalam es
fabricava a la Xina, el fort creixement
del sector va dur l’empresa a plantejar-se la necessitat de ser ells mateixos els fabricants de la làmina, i així
controlar-ne directament la producció i la qualitat. La conjuntura va afavorir l’entrada en l’accionariat d’EVASA, fàbrica d’EVA per a panells solars
amb planta a As Pontes (la Corunya),
que des del 2013 és l’única proveïdora
dels productes Evalam. La producció
actual és de 3 milions de m2, amb previsió d’arribar als 50 milions de m2 de
film d’EVA.
SOLUCIÓ INTEGRAL
Actualment Hornos Industriales Pujol ofereix solucions integrals per als
fabricants de vidre laminat: “Som un
proveïdor que ven solucions —apunta
Pujol—. Proporcionem la maquinària
(a la mida del client o estàndard), el
consumible, la formació necessària
per aplicar la tècnica, i a més imple-

mentem les millores derivades del
nostre treball continuat en R+D. Podem servir a grans fabricants o a tallers d’àmbit local”.
A causa de l’increment de l’ús de
vidre laminat en la construcció, la
comercialització del film produït a
EVASA ja suposa el 55% del negoci,
mentre que l’enginyeria i la fabricació de forns i maquinària s’enduen
el 45% restant de la facturació. Joaquín Pujol no preveu que l’enginyeria
acompanyi l’enorme creixement de la
producció de film. “Tenim en plantilla
catorze enginyers dedicats al disseny
elèctric, electrònic i mecànic de les
nostres instal·lacions. Si aconseguir
una plantilla estable com aquesta ja
és complicat, encara ho és més fer-la
créixer, perquè avui en dia l’enginyer
d’una empresa d’abast mundial com
la nostra ha de parlar idiomes i ha
d’estar disposat a viatjar, un perfil que
resulta difícil de trobar.”
VIDRES 4.0
A la planta de Sant Feliu es treballa en
futures aplicacions del vidre laminat.
Són productes en la línia de la Internet de les coses, que integren elements
electrònics en l’espai entre capes del
laminat. “La interactivitat en l’habitatge necessita un suport rígid de protec-

VIDRE, ENTRECAPES I SEGURETAT
El vidre laminat està format per dues o més capes de vidre pla unides amb un
adhesiu o entrecapes que pot ser EVA (etilè vinil acetat) o PVB, poli (butirat de
vinil). Aquesta capa de polímer evita la fragmentació i la formació d’estelles
tallants en cas de trencament, per aquest motiu (i pel cost contingut i les
prestacions estètiques) el vidre laminat, també anomenat vidre de seguretat,
està prenent gran protagonisme en l’arquitectura interior i exterior. L’entrecapes
pot aprofitar-se amb finalitats decoratives, tintant-lo o afegint-hi algun material
que romandrà visible a través de les capes de vidre. Les normatives de seguretat
estan estenent ràpidament l’ús de vidre laminat, un producte que ja forma part
de la quotidianitat de tots nosaltres.

ció per a l’electrònica, i el vidre laminat és el suport ideal” —explica Pujol. Integrant films de cristall líquid i
electrònics, al departament d’R+D de
Pujol ja han desenvolupat processos
productius en què els vidres poden ser
transparents o opacs segons com es
vulgui, amb projecció OLED i autoilluminació, sempre en gran format. Les
instal·lacions de Pujol equipen la primera fàbrica mundial dedicada al vidre
fotovoltaic per a façanes, un material
revolucionari que vol convertir els edificis en grans generadors d’electricitat.
“Avui dia —diu Pujol— el nostre paquet
tecnològic de laminat ens situa com a
líders mundials. La tecnologia de procés en doble vuit, els productes Evalam
i el formidable equip tècnic i humà de
la companyia ens donen una fortalesa
i avantatge empresarial que ens ha dut
aquí on som, i que continuem promovent i millorant sense defallir”. l

HORNOS INDUSTRIALES
PUJOL, SA
Disseny i fabricació de maquinària
per a la indústria del vidre laminat i
de forns per a la indústria en
general.
Any de fundació: 1911.
Treballadors: 42.
Enginyers graduats i enginyers
tècnics industrials en plantilla: 12.
C/ del Pla, 108-110
Pol. Ind. El Pla
08980 Sant Feliu del Llobregat
(Baix Llobregat)
Tel. 936 855 672
hipujol@hornospujol.com
www.hornospujol.com
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ENGINYERIA EN EL MÓN DIGITAL

Del CAD al BIM
Quan l’ordinador esdevé una eina clau per als enginyers
La fabricació industrial necessita plànols, mides i la màxima informació de tots els components, però ja fa temps que els
enginyers han abandonat els Rotrings, els calibradors i els escalímetres per l’ordinador. El dibuix tècnic es realitza amb
CAD (disseny assistit per ordinador). L’AutoCAD ha estat el programari que més s’ha estès i s’usa actualment. Però, què
més hi ha a part d’AutoCAD? I, cap on va la tecnologia en la fabricació industrial i l’edificació? En aquest article donarem
una ullada a programes gratuïts de CAD i ens endinsarem en la tecnologia BIM (building information modeling), una
metodologia de treball col·laboratiu per a la creació i gestió d’un projecte de construcció.

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

44

L’AutoCAD és la referència principal
en programes CAD, reconeguda internacionalment. Però el seu alt cost
fa que sigui interessant valorar altres
programaris també molt interessants
i que són gratuïts. D’entre el programari gratuït, podríem destacar-ne
dos tipus: el que ha estat desenvolupat per una empresa i amb codi tancat, i el que és de programari lliure
(open source). Ja fa temps, en aquesta
mateixa secció, vam parlar de programes informàtics que podien ser útils
per als enginyers i que fossin de programari lliure, és a dir, un programari
que es distribueix mitjançant una lli-

cència que permet a l’usuari final, si té
els coneixements necessaris, utilitzar
el codi font del programa per estudiar-lo, modificar-lo, redistribuir-lo i
fer millores. En resum, no tot el programari gratuït és lliure.
PROGRAMES CAD
DE PROGRAMARI LLIURE
• FreeCAD: aplicació basada en operacions de modelatge 3D paramètric
de CAD, ideal per a l’enginyeria mecànica i el disseny de producte, però
que també pot ser útil per a l’arquitectura i altres especialitats de l’enginyeria. És molt modular i permet
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extensions i personalitzacions avançades. Com a aspecte negatiu, es pot
extreure un disseny detallat d’un
model 3D i fer dibuixos en 2D, però
no es pot dissenyar directament en
2D. www.freecadweb.org

una eina molt compatible amb diferents programes. La interfície està en
molts idiomes, entre els quals hi ha el
castellà. Tot i això, si es vol un ús més
professional amb característiques
extra, cal la versió de pagament.

• LibreCAD: programari de codi lliure
de CAD per a disseny 2D. La interfície i els conceptes sobre el seu ús són
molt semblants a l’AutoCAD, fet que
ha provocat un major ús que altres
programes gratuïts de CAD. És multiplataforma i pot emprar-se en diferents sistemes operatius. http://
librecad.org

• Solid Edge Drafting: desenvolupat per
Siemens, propietari també de Solid
Edge, programa que permet dissenyar peces tridimensionals i que ha
permès passar del dibuix en 2D a 3D.
Aquesta versió gratuïta té el mateix
entorn de treball que SolidEdge, però
només per elaborar plànols de CAD
2D. Funciona amb Windows.

• QCAD: senzill d’utilitzar gràcies a
una interfície molt intuïtiva i comprensible. És multiplataforma i,
com a element positiu, pot importar
i exportar arxius en diferents formats com SVG, PDF o mapa de bits.
http://qcad.org

• Creo/Elements Direct Modeling 6.0:
és la versió gratuïta del Creo/Elements Direct Modeling 19.0. És una
versió molt més funcional que la de
pagament, orientada al disseny mecànic. Útil per a aquells enginyers que
creen productes a través del modelatge directe en el disseny CAD 3D.

PROGRAMES CAD
DE LLICÈNCIA PRIVADA
Davant la proliferació d’usuaris de
programari lliure, empreses desenvolupadores de programes CAD també
han tret al mercat productes gratuïts
per poder cobrir aquesta demanda.
Acostumen a ser programes gratuïts
però, si es necessiten més complements o aplicacions, o més prestacions, cal pagar una versió premium.
• DraftSight: la versió gratuïta permet
crear, obrir, editar i guardar arxius
en format DXF i DWG natius d’AutoCAD i pot exportar els projectes en
molts formats diferents. Per tant, és

EL BIM: DEL PLA A L’EXECUCIÓ
FINAL I LA GESTIÓ D’UN EDIFICI
La tecnologia BIM està molt estesa en
l’àrea de l’arquitectura i la construcció.
No es tracta d’un programari en si, sinó
que és tota una metodologia de treball
col·laboratiu entre tots els agents que
formen part del projecte. L’objectiu és
centralitzar tota la informació en un
model d’informació digital. Suposa l’evolució dels sistemes de disseny tradicionals basats en el plànol ja que incorpora
informació geomètrica, de temps, de
costos, ambiental i de manteniment.

BUILDINGSMART
This is an association consisting of
builders, engineering companies,
architectural offices, universities,
public bodies, etc. which aims to
encourage the use of Open BIM
standards in the construction
sector as a way of saving money
and time when building, and of
improving quality.
www.buildingsmart.org

Durant aquests darrers anys,
aquesta metodologia s’ha implantat
de manera progressiva en diferents
països, i fins i tot algunes administracions públiques les valoren en el seu
ús en obra pública.
En resum, amb la metodologia BIM
es va més enllà dels models digitals
en 3D i s’hi afegeix informació de tota
mena a través de bases de dades per
tenir un control més gran de tot el
projecte, des de l’inici fins al seu manteniment al cap dels anys. Les eines
bàsiques necessàries són els clàssics
fulls de càlcul (com l’Excel) i programari de modelatge per a BIM, com
Redit o Archicad, totes dues de pagament. Ara per ara encara hi ha poques
eines gratuïtes per aplicar al BIM: una
és Edificius, en què només es paga
per exportar o imprimir els documents generats per emprar-los. l

Pròxims cursos BIM
a ENGINYERS BCN:
Durant tot l’any, el Col·legi
organitza cursos de formació. Sobre
el tema BIM teniu els següents:
• Autodesk Revit MEP 2016
www.enginyersbcn.cat/
autodeskmep
• Curs Autodesk Revit Architecture
2016 per a enginyers com a base
per a col·locació d’instal·lacions
www.enginyersbcn.cat/
autodeskarchitecture
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ESTIGUES AL DIA

DISSENY

PRESSFIT • La safata que tot ho aguanta

www.cargocollective.
com/tzeitel

La dissenyadora Sahar Madanat (saharmadanat.com) crea PressFit, una safata que sosté
estables els objectes. Es tracta d’una superfície
modular amb múltiples peces hexagonals les
quals contenen uns botons dinàmics que es
comprimeixen quan tenen un pes a sobre. Les
peces es mouen cap avall gràcies a la pressió i
això fa que s’adapti a qualsevol cosa. Fins i tot,
quan la safata s’inclina 30 graus es pot evitar
que els productes llisquin o caiguin.

Les aplicacions d’aquest invent són enormes: en safates per transportar begudes que
poden utilitzar tant cambrers com persones
amb discapacitat, gent gran o nens; en paquets d’enviament d’objectes fràgils, com un
violí; en superfícies intel·ligents per a cotxes, avions o vaixells.
Les dimensions, la forma, el color i el material de PressFit es poden adaptar segons la
necessitat final.

FORMACIÓ

PRODUCTES

MID TALENT • Mercat d’Idees Disseny
MID TALENT és un curs de formació
en emprenedoria creativa dirigit a
joves menors de 30 anys que vulguin
impulsar el seu propi projecte o trobar feina.
La iniciativa del Mercat d’Idees
Disseny proposa una setmana de

© MID TALENT

convivència en què els vint participants es formen per adquirir eines i
recursos creatius enfocats a la cocreació de solucions i al desenvolupament de noves oportunitats.
És un programa sense cost per als
estudiants i amb continguts sobre
team building, tendències d’innovació, generació d’idees, design thinking, ecoinnovació i economia circular..., i molt més.
Consulteu les dates de la propera
edició que se celebrarà el primer semestre del 2018 al Barcelona Centre
de Disseny (bcd.es).

RACÓ DEL PROFESSOR FRANZ DE COPENHAGUEN

La impressora Toybox permet que els
més petits de la casa puguin apropar-se
al 3D sense que les famílies hagin de
tenir coneixements previs d’aquesta
tecnologia.
Només prement un botó, els nens
poden imprimir en tres dimensions
qualsevol dels models disponibles al
catàleg de ToyBox. A través d’una aplicació Android o iOs es pot triar entre
centenars d’opcions perquè els nens fabriquin les seves pròpies joguines.
La ToyBox utilitza el mateix plàstic que qualsevol altra impressora 3D i es pot
comprar per 399 dòlars a través del lloc web www.make.toys.
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L’Airbolt (theairbolt.com) és
un dispositiu per bloquejar i
desbloquejar l’equipatge amb el
mòbil. A través d’una aplicació i
Bluetooth podem obrir i tancar
el cadenat. Però si no tenim el
telèfon a mà, no passa res, ja que
ho podem fer posant-hi el número
secret amb les mans.
Què és el més curiós? Que
podem donar permís a amics i
familiars perquè la puguin obrir
encara que sigui a l’altra punta del
món. Què és el més pràctic? Que
porta un GPS incorporat que ens
permet seguir el recorregut de la
maleta i, a més, una alarma per
si s’allunya de nosaltres més del
que volem, gràcies a la qual evitem
possibles robatoris.

© TOYBOX.

TOYBOX • Impressora 3D per a nens

THE AIRBOLT
Maletes
controlades
pel mòbil

© THE AIRBOLT

TZEITEL PUIG
Periodista
especialitzada en
cultura i tecnologia
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elcollegiconnecta.cat

Si ets Enginyer Graduat o
Enginyer Tècnic Industrial,
aquest és el teu Col·legi.
Vine i col·legia’t!
PROMOCIÓ ESPECIAL
Les noves incorporacions d’enginyers
menors de 30 anys gaudiran d’un 50%
de descompte a la quota col·legial.
Consulteu les condicions de la
promoció a: www.enginyersbcn.cat

Consell de Cent 365, 08009 Barcelona
T 934 961 420, ebcn@ebcn.cat
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ACREDITA’T AMB NOSALTRES

Certificació
Professional

La Certificació Professional permet als tècnics
l’obtenció del reconeixement de les seves
competències professionals.
El Col·legi està acreditat com
a Entitat Certificadora per ENAC

Esquemes de certificació desenvolupats per
ENGINYERS BCN (segons Norma UNE-EN ISO/
IEC 17024:2012):

EXPERT EN INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ
EXPERT EN AUDITORIES ENERGÈTIQUES
EXPERT EN LEGALITZACIÓ D’ACTIVITATS
www.enginyersbcn.cat/certificacio

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