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Masia Rosàs, Sant Cugat del Vallès
28 juny 2019, 19 h
Amb les actuacions de la Beth i l’arpista Berta Puigdemasa.
Sopar bufet i festa final amb DJ.
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ORIENTATS AL COL·LEGIAT

E

n el procés de canvi i transformació de
l’enginyeria de l’àmbit industrial, la Junta
d’ENGINYERS BCN ha posat de manifest
la necessitat de reforçar l’atenció cap al
col·legiat i satisfer les seves necessitats
professionals. La creació de l’Àrea del Col·legiat així
ho confirma. Des d’aquesta àrea, estem absolutament
compromesos amb aquesta intenció i treballem per
introduir millores que ens apropin al Col·legi del futur.
Pensem en un col·legi més obert, transversal i digital
capaç d’acollir diferents especialitats dins l’àmbit
industrial i capaç d’atendre diferents públics i edats.
La nova Àrea del Col·legiat, que inclou el departament
del Col·legiat, no només se centra en la gestió de les
Comissions i Grups Territorials, sinó que també compren
l’Àrea de Comunicació i Màrqueting, el Servei d’Ocupació
i Promoció Professional, l’Àrea de Col·legiació, les escoles
universitàries i el Club, de manera que dona una resposta
més global.
Volem que les Comissions continuïn sent un dels
pilars del Col·legi, un espai de treball, d’intercanvi de
coneixement i de respecte entre col·legiats i la professió.
La voluntat de la Junta, amb una visió renovada i de
futur, és millorar el model de gestió que hi havia fins ara
i donar més responsabilitat a les juntes rectores de les
Comissions per tal que aquestes les liderin directament
comptant amb el suport de l’Àrea del Col·legiat.
Actualment, s’ha recuperat la Comissió de Joves i s’està
reprenent l’activitat de la Comissió d’Energia. També
estem bolcats a reformular la Comissió d’Exercici
Lliure pensant en una nova comissió més transversal
que permeti unir els diferents serveis professionals en
què treballa l’enginyer, ja siguin amb professionals que
treballen pel seu compte o bé per a una empresa. Alineats
amb les Comissions, s’han creat els Grups Territorials amb

l’objectiu que el Col·legi s’apropi al territori, es reuneixen
periòdicament per socialitzar amb els companys de
professió i per intercanviar experiències.
D’altra banda, en el procés de digitalització i
actualització, l’Àrea del Col·legiat vol crear sinergies
potents entre els col·legiats i el Col·legi mitjançant eines
digitals que ajudin a fer cada cop més fàcil i estreta la
relació dins del nostre món col·legial. Aquesta relació
ha de ser bidireccional i de confiança, i en aquest sentit,
el Col·legi ha apostat fort per la digitalització. Un clar
exemple n’és la creació de la XARXA e-BCN, una eina de
comunicació i de treball que ajudarà els col·legiats a trobarse per fer debats,
consultes, crear
grups de treball
o per estar al dia
de les novetats de
l’enginyeria. En
definitiva, un espai
digital dissenyat per
contactar, connectar
i compartir.
Estem
convençuts que
ENGINYERS
BCN acabarà sent el referent de l’enginyeria de l’àmbit
industrial a Catalunya. En això hi col·laborem tots: Junta
de Govern, equip humà, Comissions, Grups Territorials
i tothom que participa en les activitats col·legials. Tots
plegats fem un esforç important per seguir el ritme
que marquen els temps i cada dia fem un pas més per
acostar-nos a la institució moderna que necessiten els
professionals del futur. Ens hem d’imaginar el Col·legi al
centre de les necessitats, no tan sols dels enginyers, sinó
també de la societat, ja que som un binomi inseparable. l

VOLEM REFORÇAR
L’ATENCIÓ CAP
AL COL·LEGIAT
I SATISFER LES
SEVES NECESSITATS
PROFESSIONALS

L’automatització de la logística ha arribat també a les empreses públiques. El Port de Barcelona, referent en
aquest àmbit, n’és un clar exemple: disposa de la primera terminal semiautomàtica del Mediterrani, amb
un nou sistema que augmenta la productivitat i redueix els costos de l’operativa logística.
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OPINIÓ

Jordi Goula
Economista
@jordigoula

EL DÈFICIT DE LA SEGURETAT SOCIAL
Són molts els factors demogràfics que van en contra del
manteniment de la situació i obliguen a canvis si es vol
mantenir el sistema de repartiment com a referència, ja
que es considera el més solidari. Per exemple, les pensions
avui es paguen durant més temps. L’esperança de vida als
65 anys s’ha allargat 3 anys en els últims 20. Avui, als 65
anys, l’esperança de vida és de 19 anys en els homes i de 23
en les dones. De moment, els pensionistes majors de 85
anys ja superen el milió i mig...
Fixeu-vos en la relació entre majors de 65 anys i menors
de 16, on també hi juga la baixa taxa de natalitat. El 1985 hi
havia a l’Estat espanyol 46 majors de 65 anys per 100 menors
de 16, avui aquesta xifra és de 120 per 100. En algunes
comunitats la dada és terrible. A Astúries, per exemple, la
ràtio és de 214 per cada 100; a Galícia, de 195; a Castella-Lleó,
191... A Catalunya és de 112, per sota de la mitjana estatal. Per
la via demogràfica, cada any creix, doncs, el desequilibri.
Per la via financera tampoc no serà fàcil trencar el
desequilibri. Hi ha dos fets importants. Els pensionistes que
entren de nou tenien salaris més alts i cobren més que no
pas els que surten de la llista. I els nous cotitzants cobren
menys i aporten menys que els que ara passen a jubilats.
Els salaris baixos que s’han imposat en la societat, sobretot
en els joves, no només castiguen el consum, sinó també
—i molt— el sistema de pensions. La despesa de
pensions suposava el 2007 el 8,4% del PIB i el
31% del pressupost general de l’Estat, avui els
dos percentatges han crescut molt: són un
12% i 39,3%, respectivament.
Durant la propera legislatura s’han de
prendre mesures per redreçar el rumb,
ja que, en cas contrari, la situació serà
cada vegada més angoixant...l

Oriol Nin

L

a Seguretat Social (SS) va registrar un dèficit de
18.286,46 milions d’euros al tancament de 2018,
quantia que equival a l’1,52% del PIB i que
resulta set dècimes inferior a l’1,59%
comptabilitzat durant l’exercici previ. Amb
aquesta breu frase liquidava l’exercici el Ministeri de Treball
l’últim dia hàbil de març. Se’n va parlar poc perquè hi havia
altres temes que cridaven més l’atenció, com el Brexit, la
precampanya electoral o el judici al “Procés”. No obstant
això, la dada és greu, molt greu. Només cal fer una simple
divisió i adonar-se que els gairebé 19 milions d’afiliats a la SS
que hi havia a finals de 2018 haurien d’haver pagat mil euros
més per cap per eixugar el dèficit. Una barbaritat!
I aquest pagament l’haurien d’haver realitzat per tercer
any consecutiu, perquè fa tres anys que el dèficit de la SS
està per sobre dels 18.000 milions d’euros. I això passa
en ple període de recuperació de l’economia espanyola.
Estem parlant d’uns anys bons per a l’activitat, en què
el PIB ha crescut gairebé un 18% entre 2014 i 2018 i
l’ocupació ho ha fet en un 14%. Com és possible que, en
cinc anys de fort creixement de l’activitat i l’ocupació,
el dèficit de la SS hagi acumulat una xifra de 86.000
milions d’euros? La resposta és molt senzilla: perquè
creixen més de pressa les despeses de les pensions que els
ingressos per cotitzacions. De moment, ens hem menjat
l’anomenada guardiola de les pensions, que va arribar a
tenir gairebé 70.000 milions d’euros l’any 2011 i anem
tirant de préstecs de l’Estat, és a dir, dels nostres
impostos o de més endeutament de l’Estat. Estem
arribant al límit.
I, per si això fos poc, l’avançament electoral ha passat
com un cicló per sobre del Pacte de Toledo, i ha trencat
en mil trossos l’“harmonia” d’una comissió acostumada
a treballar amb temps, cauteles i amb un major grau de
discreció que la resta d’òrgans del Congrés. La ruptura de les
negociacions ha impossibilitat arribar a un “text de consens”
sobre el qual treballar i caldrà esperar a veure què passa la
pròxima legislatura i com queda la nova comissió del Pacte.
Mentrestant, serà bo recordar unes dades demogràfiques
que ens empenyen dia a dia. Del 2007 al 2018, l’ocupació a
l’Estat espanyol ha caigut en 1,1 milions de treballadors. No
hem superat encara la xifra d’abans de la crisi. Mentrestant, en
aquest període, els pensionistes han augmentat en 1,1 milions.
Això suposa que, el 2007, per cada pensionista hi havia 2,7
ocupats i avui n’hi ha 2,2. Els analistes d’Adecco estimen que,
si es manté la tendència d’aquests anys, el 2052 arribarem a la
proporció “impossible” d’un ocupat per cada pensionista.
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La revista theknos reordena els continguts
Al llarg de 231 números, aquesta revista s’ha anat adaptant al pas del temps en forma i fons; només cal
veure l’article de la pàgina 10, de la secció Enginyeria per la igualtat. En aquesta edició fem un pas més,
redefinint continguts i millorant-ne el disseny. Aquestes són les noves seccions que trobareu a partir d’ara.
NOTÍCIES DEL SECTOR

TAMBÉ S’ESTRENA
ALGUNA SECCIÓ COM LA
DE “TECNOAULA” SOBRE
LES ACTIVITATS DE
FORMACIÓ QUE OFEREIX
EL COL·LEGI

La responsabilitat civil professional:
terminis per exigir-la

I. Concepte general

Responsabilitat civil significa la subjecció d’una persona que vulnera un
deure de conducta a l’obligació de reparar el dany produït.
L’enginyer és un professional amb
capacitació tècnica que realitza una
activitat socialment reconeguda, amb
plena subjecció a unes normes tècniques, científiques i ètiques que fan
presumir una qualitat i competència
en el seu camp d’activitat que serveix
com a criteri per mesurar el compliment de les seves obligacions i establir la seva responsabilitat.
Per qualificar si un acte professional concret és correcte o no, i, per
tant, si genera o no una responsabilitat, cal comparar aquell acte amb la
tècnica normal requerida a la generalitat de conductes professionals en
supòsits idèntics, tenint en compte
les característiques especials del seu
autor, de la professió, de la complexitat i de la influència d’altres factors.

sinó de la vulneració de les obligacions genèriques de la professió i
del principi general d’abstenir-se
d’un comportament lesiu contra la
resta de les persones.
— Derivada de delicte: és aquella que
deriva dels danys produïts per la
comissió d’un delicte.
Els enginyers que exerceixin per
compte propi poden estar subjectes
a responsabilitat civil contractual
(respecte al client), responsabilitat
extracontractual (respecte al client i
tercers), i, en tot cas, responsabilitat
civil derivada de delicte.
Els enginyers que exerceixen per
compte aliè poden estar subjectes
a responsabilitat extracontractual
(respecte al client de la seva empresa
i tercers), i, en tot cas, responsabilitat
civil derivada de delicte.

IV. Terminis generals
de la responsabilitat civil

A Catalunya (Codi civil català):
— Responsabilitat contractual:
10 anys (article 121-20).
— Responsabilitat extracontractual:
3 anys (article 121-21, lletra d).
A l’Estat espanyol (Codi civil estatal):
— Responsabilitat contractual: 5 anys
(article 1964.2).
— Responsabilitat extracontractual:
1 any, des que ho sap la persona
perjudicada (article 1968).

II. Requisits de la
responsabilitat civil

Els requisits generals de l’existència
de responsabilitat civil són:
— Acció o omissió antijurídica del
professional.
— Culpa (actuació negligent) o dol
(actuació voluntària de no evitar el
dany que es va preveure) per part
del professional.
— Dany produït.
— Relació causal entre l’acció o omissió i el dany.

ENGINEERING AROUND THE WORLD

AI applied to materials
1-MATERIALS ENGINEERING
A new system developed
by the engineers of the
Massachusetts Institute of
Technology can change the
optical, electrical and thermal qualities of a material.
These researchers have
found a way to use
artificial intelligence (AI) to help
predict and control these changes,
opening the way
to new lines of research into advanced materials for

SERGI ALBET
Consultor digital
Col·legiat 14.416
@sergialbet

III. Tipus de
responsabilitat civil2-ENGINEERING

La responsabilitat pot ser:
STORIES
— Contractual: quan s’ha produït un
dany per incompliment total o parcial d’un contracte.
— Extracontractual: quan el dany no
deriva d’una relació contractual,
the high-technology devices of 34
the future.
Catie Cuan is a Doctor of
Theknos Maig-juny 2019
Mechanical Engineering, but
Source: Massachusetts
she never planned to be one.
Institute of Technology
Her fascination for dancing
(MIT)
was the key that led her to see
https://bit.ly/2TLzdIx
certain similarities in robots.
In this sense, she was able to
combine these two disciplines.
As she put it “robots move and
choreographers are experts in
the creation of movement, so
there is a natural link”

Discovery of
engineering

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

3-ROBOT ENGINEERING

The most
human robots

Engineering researchers at the
University of Cambridge are
studying interactions between
humans and robots in order to
enable robots to do simple things
for humans, such as take something
off a shelf or put it in a container.

Robots find it very hard to do the
things that humans do easily, an
issue that has become known as the
last metre problem.
Source: University of Cambridge
https://bit.ly/2HPJfGm

.CAT
1. ENGINYERIA DE MATERIALS
Enginyers de l’Institut Tecnològic de
Massachusets han dissenyat un nou
sistema, aplicant-hi la intel·ligència
artificial, que pot canviar les propietats
dels materials com les òptiques,
elèctriques i tèrmiques. Aquestes
investigacions serviran per crear nous
materials per a futurs dispositius.
44

2. HISTÒRIES D’ENGINYERIA
La passió per la dansa va fer que
Catie Cuan estudiés i es doctorés en
Enginyeria Mecànica. A primera vista,
són estudis sense punts en comú,
però la semblança en l’articulació de
moviments dels robots i la dansa van
fer que la Cati fusionés aquestes dues
disciplines.

3. ELS ROBOTS MÉS HUMANS
Trobar solucions senzilles per a certes
accions dels robots és l’objectiu dels
enginyers de la Universitat de Cambridge.
Treure un element d’un prestatge i posarlo en un recipient seria una cosa senzilla
per als humans, però força complicada
per als robots, i és en aquest punt on se
centren els estudis dels enginyers.

V. Terminis especials: llei
d’ordenació de l’edificació

La prescripció és la institució jurídica en virtut de la qual el transcurs del temps extingeix les accions
existents. En aquest sentit, les accions per reclamar amb motiu de la
responsabilitat civil tenen uns terminis generals, si no hi ha una llei
especial que disposi una altra cosa.
Recordem que, si no hi ha cap
dany, no hi ha responsabilitat.
L’acció reclamable per la persona
perjudicada neix quan es produeix
el dany, i des d’aquell moment, és
quan es compta el termini de prescripció, no des que es va fer l’actuació professional causant del dany.
El termini aplicable depèn del
tipus de responsabilitat civil i de
l’àmbit territorial on es presta el
servei.

garantia), sens perjudici de les accions que puguin subsistir per exigir
responsabilitats per incompliment
La Llei 38/1999, de 5 de novembre,
contractual.
d’ordenació de l’edificació (LOE),
regula la responsabilitat civil dels
agents que intervenen en el procés
VI. L’assegurança de
d’edificació (projectista, director
responsabilitat civil (ARCP)
d’obra, director d’execució d’obra,
L’ARCP constitueix, a més d’una oblietc.). Es tracta de responsabilitat civil
gació legal, un mitjà de protecció del
envers els propietaris i tercers adquipatrimoni del professional assegurat,
rents dels edificis per danys materiaixí com un instrument de tutela dels
als. Per tant:
tercers perjudicats per l’activitat del
— Els terminis de la LOE són només
professional.
respecte als danys materials, no la
resta de possibles danys (personals,
Quant de temps s’ha de mantenir
morals, lucre cessant) que es comvigent l’ARCP?
puten pels terminis generals.
El Col·legi contínuament ha facili— Són respecte a les obres regulades
tat informació sobre l’exigència de
a la LOE (art. 2), és a dir, relatives
l’ARCP, però sobre el temps que un
al procés d’edificació. En canvi,
enginyer ha de mantenir vigent la
EMPRESARIAL
van pels terminis MÓN
generals
altres
seva ARCP, convé remarcar que cal:
tipus d’obres (de canalitzacions
1. Tenir presents els terminis de presde gas, murs de tancament, endercripció de la responsabilitat civil.
rocs, etc.).
2. Conèixer les clàusules limitatives
de l’ARCP. Per exemple, prescindir
L’article 17.1 LOE estableix un termidel fet causant del dany i circumni de garantia per tal de calcular la
scriure la cobertura de l’ARCP als
prescripció de la responsabilitat. Els
supòsits en què la reclamació de la
terminis de garantia, que es comppersona perjudicada es fa i es notiten a partir de la data de recepció de
fica a l’asseguradora dins el període
l’obra, són:
de vigència de l’ARCP.
— Durant 10 anys, danys materials
3. Recordar que l’ARCP del Col·legi:
Tuma, SA,
una empresa
fundada
el 1988,
ubicadagratuïta
al polígon
causats en l’edifici
perésvicis
o dea) Facilita
la cobertura
delsindustrial de Móstoles (Madrid), i que compta amb més
fectes que afectin
la cimentació,
els
col·legiats
cessen
l’activitat,Es
detracta d’un taller d’utillatges que es dedica al disseny i la
de trenta
anys d’experiència
en
el sectorque
de la
mecanització.
suports, les fabricació
bigues, elsdeforjats,
manera
definitiva
o temporal,
si
motllesels
d’injecció,
projectes
CAD-CAM
i mecanitzacions,
en el qual treballen dotze persones.
murs de càrrega o altres elements
mantenen la condició d’assegurat;
estructurals i que comprometin dib) Disposa que la baixa del Col·legi
rectament la resistència mecànica i
implica la pèrdua de la condició
Text Jordi Planell Pérez,
l’estabilitat de l’edifici.
d’assegurat, i queda al descobert la
Sales Manager
— Durant 3 anys, danys materials per
responsabilitat civil professional. l
Hexagon Manufacturing Intelligence
vicis o defectes dels elements cons-

La prescripció del termini de la responsabilitat civil es comença a computar des del moment en què l’acció
es pugui exercir per primer cop.
En el cas de la contractual, es cotructius
o de les instal·lacions que
mençarà a computar
des del moment
ENGINYERIA
EN EL MÓN
DIGITAL
Des de fa un any,
la companyia
compta
ocasionin l’incompliment
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La despesa en màrqueting digital a tot
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no para
de créixer. Segons
la és de 2 anys aÁngel
MANTENEN
LA CONDICIÓ
Morín és
el gerent
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Anunciar-se a Internet: dels banners
a Google Adword i les xarxes socials

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

d’Inversió Publicitària en Mitjans Digitals 2017 d’IAB Spain (Associació de Publicitat,
Màrqueting i Comunicació Digital a Espanya), a l’Estat espanyol la inversió ha estat de
1.708 milions d’euros, un 31% respecte al total de la inversió publicitària, consolidant-se
en segona posició darrere de la televisió.

En aquest article repassem les
principals tendències en publicitat
i màrqueting digital i el seu creixement, així com les diferents campanyes en línia que podem dur a terme. Les dades presentades a l’inici
ens demostren que la publicitat tradicional, la que té lloc en televisió,
premsa, tanques publicitàries, etc.,
perd mercat davant el poder de la
digital, que ofereix un munt de possibilitats, plataformes i estratègies
que us detallem a continuació:
EN QUÈ ES DIFERENCIA
LA PUBLICITAT DIGITAL
DE LA TRADICIONAL?
1. Permet fer campanyes a mida i per
a totes les butxaques
No calen grans inversions econòmiques per fer publicitat digital. Es pot
ajustar el preu segons el pressupost
de cada empresa gràcies al nivell
dels GRP (índex que representa el
percentatge de públic objectiu que
és impactat almenys una vegada
amb un missatge).
2. És una publicitat global
Qualsevol persona del món pot veure l’anunci o la campanya.
3. Capacitat de segmentació
Es poden realitzar campanyes personalitzades amb diferents tècniques
partint de les dades que els usuaris
deixen voluntàriament a la xarxa.
Aquest fet facilita que la publicitat sigui molt més directa, exacta i eficient.
4. Permet mesurar els resultats
A diferència dels mitjans tradicionals,
on tot són dades aproximades, en la
publicitat digital podem conèixer
l’abast d’una campanya publicitària, ja
que el nombre d’estadístiques, dades
d’impactes, d’usuaris i el seu interès és
completament mesurable i s’obtenen
dades de manera instantània.

TIPUS DE PUBLICITAT DIGITAL
Existeixen molts tipus de publicitat
en línia i creix el nombre de formats:
1. Publicitat als buscadors: el SEO
i el SEM: El SEM (Search Enginye
Marketing) són els enllaços patrocinats als navegadors. El SEO (Search
Engine Optimization) permet optimitzar els motors de cerca i millorar la visibilitat d’una pàgina web en
els resultats orgànics dels diferents
buscadors. Aquí és clau l’elecció de
les millors paraules clau per assegurar que la vostra pàgina web aparegui en els buscadors dels principals
navegadors, ja que el 90% dels clics
de Google es queden a la primera
pàgina i el 30% d’aquests van directament al primer resultat.
2. Els bàners: Són espais de publicitat col·locats en llocs estratègics d’una
pàgina web per tal que l’usuari cliqui a
l’anunci i visiti la pàgina web o la campanya de l’anunciant. És un model a la
baixa, ja que hi ha estudis que demostren que els usuaris cada cop dediquen
menys atenció als bàners.
3. Anuncis en xarxes socials: Són el
lloc preferit on desenvolupar accions de publicitat. Totes les xarxes
socials disposen d’eines pròpies per
crear l’anunci, pagar-lo i valorar-ne
els resultats. Al mateix temps, amb
les xarxes socials, les empreses i
marques que s’hi anuncien tenen
la possibilitat d’aprendre més dels
consumidors i oferir continguts
d’acord amb els seus gustos. És també a les xarxes socials on hi ha un
altre tipus de publicitat en línia: les
campanyes que es fan amb influencers, prescriptors d’un sector que
parlen positivament de productes
a canvi d’una transacció econòmica.
4. E-mail màrqueting: Permet enviar
missatges personalitzats als consu-
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midors. Per això cal una bona base
de dades i, alhora, poder-la segmentar correctament per poder arribar
d’una manera més directa als diferents perfils d’audiència. Tot i que hi
ha veus crítiques, és un dels tipus de
publicitat en línia que té més èxit.
5. Publicitat en mòbils: SMS
Marketing, també a través de WhatsApp i Telegram. Està demostrat
que més del 95% dels missatges que
es reben per les aplicacions de missatgeria i SMS es llegeixen al cap de
que fa a les aplicacions en què s›utilitza
poc temps de ser rebuts.
6. Retargeting: És dels més populars. el braç de mesurament, ens comenServeix per recuperar clients que ta: “el fem servir especialment per als
van abandonar una pàgina web en processos de fabricació i per al control
el moment de fer la compra o d’in- de qualitat de les peces acabades. Fem
formar-se d’un producte i servei. La un gran ús del braç, l’utilitzem diàriaidea és fomentar el record que tenen ment, i amb el sistema mesurem molde la teva marca en la seva navegació tes peces d’utillatge general”.
L’escàner làser RS4, completament
posterior.
certificat i incorporat, està dissenyat
PUBLICITAT A LES XARXES
Econòmica i atractiva té grans possibilitats de segmentació, ja que les Més informació: www.hexagonmi.com
xarxes socials tenen molta informació sobre els usuaris i la publicitat38potTheknos Maig-juny 2019
ser més directa als públics d’interès.
Permet control·lar el pressupost i es
paga només pels clics que fan els usuaris. Les plataformes principals són:
Facebook Ads. La xarxa social més
popular del món té la seva pròpia
plataforma publicitària, on els anunciants troben d’una manera senzilla
les opcions per promocionar continguts, productes o serveis.
Instagram Ads. Comparteix la mateixa solució publicitària que Facebook
i permet fer campanyes en totes dues
xarxes socials.
Twitter Ads. Diferents opcions de
publicitat, segons l’objectiu: enllaços clicats, descàrrega d’aplicacions, etc. l
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DISSENY INDUSTRIAL

Braç de mesurament Absolute Arm, potència
i flexibilitat per al sector de la mecanització

45

Coneix el Col·legi. Tal com ja
s’ha fet en els tres últims números, aquí l’equip humà d’ENGINYERS BCN us explicarà els serveis
de la nostra corporació des d’un punt
de vista més personal.
Tecnoaula. La formació del
Col·legi estrena secció fixa,
amb un resum dels cursos i les conferències o anuncis de futures activitats
formatives, així com amb novetats relacionades amb aquest servei.

PER SABER-NE
MÉS
• A la pàgina web de Play Group
trobem tota la informació referent
a la producció dels productes
produïts per Play, SA, sota les
diferents marques del grup
(Playmarket, Casualplay, Play,
Playxtrem, Duett).
www.playgrouponline.com
Fotos: © Play Group

Jordi Barril
Advocat, Servei d’Assessorament Jurídic

EL WE GO DE PLAYMARKET

Compra còmoda i divertida
35

per a la captura de dades de punts 3D
en una gran varietat de superfícies. No
requereix calibratges, temps d’escalfament ni cables o controladors addicionals. Amb un feix làser ultraample,
de fins a 150 mm, l’RS4 pot capturar
752.000 punts per segon, fet que redueix el nombre de passes requerides
per escanejar completament la peça i
reduir el temps de mesura.

El braç de mesurament d’Hexagon MI
té un escàner làser integrat que permet
adquirir dades 3D a gran velocitat.

Quatre empleats han rebut la formació d’Hexagon per utilitzar aquest sistema de mesurament. “És un sistema
fàcil d’usar, però sí que és necessària
una formació bàsica prèvia. La veritat
és que el curs va ser molt satisfactori i
ens va aportar molts coneixements”.
La companyia, gràcies a l’adquisició
de l’Absolute Arm 7520 SI, ha aconseguit un augment en la productivitat en
el procés de producció i ha aconseguit
reduir els temps de fabricació. Quant al
nivell de satisfacció amb Hexagon, Morín afirma: “Estem molt satisfets amb
el servei ofert pel servei local d’Hexagon i amb tota seguretat els tindrem
sempre en compte per a possibles necessitats de futur”.
Tuma és, sens dubte, una petita gran
empresa i ho demostra amb els braços
de mesurament Absolute Arm, que tenen un immens camp d’aplicacions en
tot tipus d’empreses, sense importar si
tenen 12 o 12.000 empleats. ●

DAVID ROMAN
Col·legiat 17.588
Comunicador

El grup Play ha fet de la innovació i la cura en el disseny un
dels trets distintius del seu catàleg. Amb la intenció de reunir els avantatges del carro de
comprar i del cistell, el departament d’R+D de Playmarket
va donar forma al We Go, un
carro que presenta com a
principal novetat una bossa

L’espaiosa bossa en forma de
cistell pren especial rellevància
en aquest disseny de Playmarket.

La fixació del
manillar permet
regular-ne l’alçària.

quatre rodes per assegurar-ne
l’estabilitat.
Des de l’inici de la producció
el 2014, el We Go representa la
punta de llança de Playmarket
pel que fa a disseny i a innovació, i ha estat guardonat amb
un Red Dot Award (2014) i el
Gran Premi a la Innovació del
Producto del Año (2014). ●

El disseny del xassís
n’assegura un
plegament compacte.

Imatge promocional de Play per
al We Go, buc insígnia dels carros
de compra de la marca catalana.
Maig-juny 2019 Theknos

Sabíeu que... La pàgina de Preguntes Freqüents amplia horitzons i continua oferint informació
d’utilitat per als professionals.
39

Col·legi jove. Estudiants i acabats de graduar trobaran en
aquesta secció l’espai on estar informats d’allò que més els pot afectar.
Notícies breus es combinaran amb
articles extensos d’actualitat. La podreu llegir a partir del número de
juliol-agost.

La primera edició dels guardons Franz de Copenhaguen va
reconèixer, el 21 de març, l’excel·lència dels estudiants més joves;
concretament, dels millors treballs de recerca en alumnes de
ciències i tecnologia de 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius de
grau mitjà. La Comissió d’Ensenyament ha promogut la celebració
d’uns guardons que volen potenciar els estudis tècnics.
D’esquerra a dreta: F. Xavier Villasevil, president de la Comissió; Marta
Martí, gerent del Col·legi; Gustavo Miranda, vicepresident de la Comissió, i
Esteve Anglès, membre de la Comissió, amb els premiats.
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de 50 litres de capacitat, amb
una boca alta i ampla que permet treure’n i introduir-hi els
objectes amb més comoditat
que en els carros de compra
tradicionals. El We-Go disposa d’un xassís d’alumini que
permet un plegament molt
compacte, incorpora un manillar regulable i disposa de

Enginyeria per la igualtat.
Dones Enginyeres dona pas a
aquesta pàgina dedicada també a fomentar l’equitat a la professió amb
un nou format. Les entrevistes a col·
legiades passen a ser reportatges amb
un enfocament variat.

S’entreguen els premis Franz de Copenhaguen

6

• Els premis al Producto del
Año tenen l’origen a França
i des de l’any 2000 tenen
també representació a l’Estat
espanyol. El veredicte se centra
en una enquesta realitzada
a 10.000 usuaris. www.
granpremioalainnovacion.com/
productos-ganadores-2014/

Més avantatges. Convenis
amb empreses i institucions,
descomptes, serveis exclusius, etc., es
recolliran en aquesta nova àrea de la
revista.
Compartiu. El nou títol d’un
clàssic del theknos, les Comissions i (des de fa un temps) els
Grups Territorials, per seguir comunicant les accions que porten a terme.
Món empresarial. Les empreses dedicades a l’enginyeria de
l’àmbit industrial tenen molt a dir i
des d’aquí seguiran informant de productes i activitats. l

La Nit del Col·legiat serà a la Masia Rosàs
Ja ho dèiem en l’últim número: el to de la festa del Col·legi canvia
considerablement. Ara és el moment d’explicar-vos el que trobareu
el 28 de juny a la Nit del Col·legiat i la Professió, que abandona el
nom de Diada de la Professió per dirigir el seu focus al col·legiat.
En un gest de treure el Col·legi de
Barcelona ciutat, la Nit del Col·legiat
i la Professió serà a la Masia Rosàs, a
Sant Cugat del Vallès, amb un entorn
únic (la intenció és que l’esdeveniment sigui exterior) i una excel·lent
comunicació (molt a prop de l’estació
de ferrocarrils de Valldoreix, a 20 minuts de Plaça Catalunya).
Només entrar, cap a les 19 h, se
servirà una copa al pati. Després,
començarà l’acte central. Amenitzat per les actuacions de la cantant
Beth i l’arpista Berta Puigdemasa,
la cerimònia tindrà moments per
a tot: hi haurà un homenatge als
col·legiats que porten 25 i 50 anys
amb nosaltres, es resoldran els

concursos de pintura, fotografia
i fotografia jove i s’entregaran els
Premis ENGINYERS BCN als millors treballs de fi de grau, a l’empresa innovadora (promogut per la
Comissió de Qualitat i Innovació) i

al col·legiat distingit. Sempre amb
l’ajuda dels patrocinadors: Escola
Universitària Salesiana de Sarrià
(EUSS), Banc Sabadell, Caixa d’Enginyers i CIRCUTOR. A més, l’empresa Bestours Viatges sortejarà un
cap de setmana a una ciutat europea entre els assistents.
En acabar l’acte, el sopar bufet.
El menú està encara sota secret de
sumari, però us podem dir que la varietat i la qualitat seran importants.
Finalment, hi haurà un
espai per a la música i el
ball, i l’opció de gaudir
d’un combinat. La Nit del
Col·legiat i la Professió és
la vostra nit, la de l’enginyer de l’àmbit industrial.
Ens veiem el dia 28! l
Demaneu les entrades
(15 €/persona) a:
enginyersbcn.cat/nit2019

Aquells meravellosos 80!

Amb
tu
des d
e

198

2

Tot canvia, excepte el nostre compromís amb la teva

salut

Assegurances de salut amb
un ampli quadre mèdic,
cobertures de medicina
esportiva, d’assistència en
viatge i d’hospitalització a
qualsevol centre del món. Els
nostres socis també disposen,
sense cost afegit, d’un espai
on fer reunions de feina o
celebrar festes d’aniversari.

Tot inclòs des de

€*

lliure elecció
de ginecòleg i pediatra

* Prima mitjana any 2019 per persona,
calculada per a una família de 5 membres
(pare de 50 anys, mare de 48 anys, fills
de 15, 12 i 9 anys), residents a Barcelona,
que té contractada l’A-S Total i a la qual
s’apliquen els descomptes vigents. Amb
descompte promocional garantit.

condicions especials
per als col·legiats

93 414
36 00
Juny 2018 Theknos
www.mgc.es
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SABÍEU QUE...

Ha entrat en vigor el Registre de jornada
i mesures urgents de foment al treball
indefinit i de protecció social
En data 12 de març de 2019, es va publicar al BOE el Reial decret 8/2019,
de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la
precarietat laboral en la jornada de treball, en el qual es recullen tant
mesures de foment al treball com de registre de jornada.

Eva Mestres
Advocada. Servei d’Assessorament Jurídic

REGISTRE DE JORNADA
L’article 34.9 de l’Estatut dels treballadors, estableix l’obligatorietat que
l’empresa garanteixi el registre diari de la jornada, incloent-hi l’horari
concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona, sense
perjudici de la flexibilitat horària que
hi pugui haver a l’empresa. Aquest registre és d’aplicació a tota la plantilla,
amb independència del tipus contractual i de jornada. L’organització i
documentació d’aquest registre s’ha
de dur a terme mitjançant: negociació col·lectiva, acord d’empresa i decisió de l’empresari, amb la consulta
prèvia als representants legals dels
treballadors. A més, l’empresa ha de
conservar aquests registres durant
quatre anys, els quals han d’estar a
disposició dels treballadors, dels seus

8
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representants legals i de la Inspecció
de Treball i Seguretat Social. Cal dir
que l’incompliment pot comportar
una infracció greu, d’acord amb el que
preveu l’article 7.5 de la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social, amb
una sanció que pot arribar fins als
6.250 € en el seu grau màxim.
MESURA DE FOMENT
DEL TREBALL INDEFINIT
Pel que fa a les mesures de foment del
treball indefinit, aquesta disposició
inclou mesures per tal de fomentar
l’ocupació indefinida en sectors con-

S’INCLOUEN MESURES
PER FOMENTAR
L’OCUPACIÓ INDEFINIDA
EN DIFERENTS SECTORS
crets d’activitats com les agràries, sectors del turisme i de persones desocupades de llarga durada. Amb relació a
aquesta darrera mesura, cal dir que
s’estableix una bonificació a fi d’incentivar la contractació d’aquestes
persones, inscrites com a desocupades almenys dotze mesos dintre dels
divuit mesos anteriors a la contractació. La bonificació de la quota empresarial arriba fins als tres anys —i,
per tant, comporta que es mantingui
el contracte— la qual es concreta en:
108,33 €/mes (1.300 €/any) durant
tres anys per a contractes a homes i
125 €/mes (1.500 €/any) durant tres
anys quan es contractin dones. En
aquest sentit, s’exigeix el manteni-

ment del nivell d’ocupació a l’empresa assolit amb el contracte bonificat,
almenys dos anys després de la seva
signatura (aquesta bonificació ha entrat en vigor l’1 d’abril de 2019).
MESURA DE PROTECCIÓ SOCIAL
Per acabar, i amb relació a les mesures de protecció social, cal mencionar-ne d’altres: en el subsidi per a
aturats majors de 52 anys, es redueix
l’edat d’accés, que passa de 55 a 52
anys, s’incrementa la durada del subsidi fins a l’edat ordinària de jubilació,
s’elimina la consideració de les rendes de la unitat familiar per a l’accés
al subsidi i s’incrementa la cotització
durant el subsidi del 100 % al 125 %
del topall mínim de cotització. Pel
que fa a la millora en les quanties de
les prestacions familiars de la Seguretat Social, s’incrementa tant la prestació per fill a càrrec, que passa de
291 € a 341 € anuals, com l’assignació
econòmica per a llars amb ingressos
anuals inferiors a 12.313 €.
En darrer lloc, l’increment de les
quanties mínimes de la pensió per
incapacitat permanent (menors de
60 anys) suposa l’augment de la quantia mínima de la pensió contributiva
d’incapacitat permanent total per
a menors de 60 anys, que passa de
5.552,40 € a 6.991,60 €. l

Trobareu les consultes més
freqüents que rep
el Servei d’Assessorament
Jurídic d’ENGINYERS BCN
a www.enginyersbcn.cat/
preguntes-frequents-SJ

MÉS AVANTATGES

Estrenyem llaços amb la UPC
Matrícula

10%

UNIR, la universitat a internet, és una
universitat privada en
línia, que neix amb una
visió global de l’educació
unida a l’empresa.
Ofereix als col·legiats i familiars directes de primer grau un 10% de descompte sobre els preus establerts per a
la primera matrícula. En cas d’existir un
altre descompte actiu major, s’establirà
un descompte d’un 5% superior. l

dto.

D’esquerra a dreta: Miquel Darnés, degà; Francesc Torres, rector de la UPC, i
Adriana Farran, directora de l’EEBE.

El Col·legi ha signat un conveni de
col·laboració amb la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC).
L’acord preveu que ENGINYERS
BCN disposi d’un espai físic a l’Escola d’Enginyeria de Barcelona
Est (EEBE), un punt d’atenció a
l’estudiant per informar dels serveis i activitats; també que, un
cop graduats, els precol·legiats de
l’EEBE gaudeixin de condicions
econòmiques avantatjoses a l’hora

de col·legiar-se. A més, s’estableix
que el personal de l’EEBE pugui
impartir activitats formatives al
Col·legi. Igualment, ENGINYERS
BCN podrà oferir als estudiants
tallers sobre orientació laboral.
Altres punts de l’acord són el foment de la mentoria, el paper del
Col·legi com a connector entre
petites i mitjanes empreses de col·
legiats amb l’EEBE i un servei de
comunicació mútua. l

Subscripció gratis
Al web bit.ly/eltempsenginyers
trobareu l’enllaç al codi que
haureu d’introduir quan demaneu
la subscripció.

Gràcies a un acord amb ENGINYERS
BCN, els col·legiats us podeu subscriure gratis durant sis mesos a l’edició digital d’El Temps. El setmanari, que celebra 35 anys, tracta sobre l’actualitat
política, internacional i econòmica. l

Descomptes
Martín y Cachón és una corredoria
amb més de 35 anys d’experiència en el
mercat assegurador.
Ofereix als col·legiats descomptes
especials i protocols específics pactats
amb companyies asseguradores de
primer nivell. Treballa els rams de vida,
salut, accidents, incapacitat laboral,
danys industrials, pimes, responsabilitats civils tècniques, llar i vehicle. l

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

#WEPRINTTHEDIFFERENCE
Còrsega, 546 - 08025 Barcelona | Tel. 934 463 900
sp@sprintcopy.com www.sprintcopy.com

TRANSPORT PROPI I
ENVIAMENT A TOTA EUROPA

ENGINYERIA PER LA IGUALTAT

Això ja no és el que era
Es podria dir que la revista que teniu davant és força igualitària. Procura que a les imatges hi hagi un equilibri
entre homes i dones, que el llenguatge sigui inclusiu i que es parli de les enginyeres. Però no sempre ha estat així.
Hi havia un temps en què la comunicació d’aquest Col·legi, com la de l’època, era masclista. Hem revisat les
nostres publicacions des de 1956 i aquest reportatge n’és el resultat. Repassem què hem dit, entonem un mea
culpa i mirem amb orgull els avenços aconseguits. Ens acompanyeu en aquest viatge en el temps?
Carlos Illana i Cristina Olmos,
Departament del Col·legiat, Comunicació
i Màrqueting

L’editorial del theknos de juliol de
1976 deia, referint-se a les vacances: “El
período que nos ocupa es el tradicional
para romper con las formalidades a que
nos sumerge la obligación profesional,
por parte del cabeza de familia; las tareas cotidianas de la esposa como ama
de casa, y los estudios que vinculan tan
directamente a nuestros hijos”. La revista només es dirigia a un públic: els
homes. I així ha estat durant molt de
temps. Desempolsar l’arxiu i analitzar
les publicacions que conserva el Col·
legi és adonar-se de l’evolució, lenta

Figura 1. Revista Técnica Industrial, del juny de 1962.
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però considerable, que ha viscut aquesta institució en matèria de gènere. Amb
una mirada del present mirem al passat
perquè, ja ho diuen, cal saber d’on venim per saber cap a on anem.
TEMPS DE CORBATES
Les fotografies són en blanc i negre,
l’únic idioma és el castellà i les pàgines
són groguenques pel pas del temps.
Som a l’any 1956, quan el Col·legi és
l’Asociación Nacional de Peritos y
Técnicos Industriales de Cataluña y
Baleares i la revista es titula Técnica Industrial. Fullejar-la és veure exclusivament homes amb vestit i corbata, noms
masculins i frases com la següent: “El
acto se realizó durante un almuerzo en

un céntrico restaurante de la playa, al
que asistieron un centenar de compañeros, acompañados la mayoría de
sus respectivas esposas”. Elles estan
absents, només apareixen com a acompanyants, com a comparses dels veritables protagonistes. Una de les primeres
imatges d’una dona la veiem al número
de gener de 1959. És d’una fira a Ginebra i s’hi veu un home ensenyant el
funcionament d’un aparell per recuperar urani. En el text no s’especifica
el paper de la jove, que només atén les
explicacions de l’encarregat. A la major part de fotografies on hi ha dones,
aquestes tenen un paper secundari, de
models o escortes, com es pot veure a la
figura 1, extreta d’un article de 1962 que

Figura 2. Revista theknos, número de març-abril de 1988.

porta per títol “Nuevos equipos Mueller de aire acondicionado”.
Criden l’atenció excepcions a la norma. Hi ha noms femenins al 68 en la
secció “Demandas de empleo” (“Señorita. Edad 22 años. Ingeniero técnico
mecánico”). Del 1957 trobem un article
escrit per una dona, l’enginyera Carmen Segura, i del 1959 un text encapçalat per aquesta frase: “Las mujeres y
la técnica”. La notícia es fa ressò d’una
estadística de la UNESCO que diu que
les dones constitueixen el 32% de tots
els estudiants d’enginyeria a la URSS,
però que en el cas dels Estats Units
aquesta xifra es només de l’1%. Són a
penes onze línies, però la qüestió ha
sortit. És l’única mostra que trobem
aquests anys sobre la baixa presència
de dones a l’enginyeria. La igualtat no
és un tema que preocupa. Encara no.

EN POC MÉS DE
60 ANYS HEM PASSAT
DE DONES OBJECTE
A PROFESSIONALS
DE L’ENGINYERIA
PUNT D’INFLEXIÓ
Acabada la dictadura, algunes pàgines
ja estan escrites en català. Però mentre
la situació canvia en alguns aspectes,
en d’altres continua igual. La immensa majoria d’articles estan escrits per
homes, els protagonitzen homes i a les
imatges apareixen, també, homes. La
revista, que ja es diu theknos, compta amb una secció d’acudits. En llegim
un al número de gener-febrer de 1976:
“Un mejicano se vanagloria, de que en
su tierra, vivían muy bien, porque todos eran ‘machos’. Y un español le contradice, pues en la mía, la mitad somos
machos y la otra mitad son hembras, y
te aseguro que se pasa muchísimo mejor”. Passem a la informació col·legial.
En una notícia sobre una jornada de
treball es pot llegir això: “Al margen
de las sesiones de trabajo, se organizaron unas rutas turísticas para las
esposas”. I en un article que parla de la
dificultat de trobar feina a partir dels
40 s’escriu: “Si en algún caso, poco improbable, llega a una entrevista, allí se
desvanecen sus esperanzas, pues desean un hombre, con su formación y experiencia, pero con 5 ó 10 años menos”.

La imatge de la dona continua sent
secundària, i, sobretot, molt minoritària. Quan s’informa de les altes de col·
legiats, tot són homes. Potser alguna
“Júlia” o “Maria” de tant en tant, però
poques. Això és així durant les dècades dels 70 i els 80. Cal arribar a les
acaballes de segle per notar millores
notables. Les dones encara apareixen
en actes socials, com a “esposes de”,
però ja és més normal veure-les com a
científiques o enginyeres. Fixeu-vos en
la imatge de la figura 2, del número de
març-abril de 1988. Ja no sobta veure
noms femenins signant articles tècnics,
ni en entrevistes, o com a protagonistes de reportatges, i també, cal dir-ho,
entre el personal humà del Col·legi, on
elles ocupen càrrecs de responsabilitat.
Tot seguit us detallem alguns
exemples del canvi de tendència. Al
theknos de març de 1991 una dona
és la ponent d’un curs. La Junta de
Govern de 1995 va ser la primera en
incloure una dona en l’equip: l’actual
vicedegana, Maria Cinta Pastor. Al de
febrer de 1999 les ofertes de treball ja
indiquen “enginyer/enginyera”. I al
de setembre del mateix any es publica una fotografia amb el peu següent:
“Foto de família dels assistents a la
conferència ‘Medio Ambiente Siglo
XXI’”. Hi ha 25 persones, i, d’aquestes, vuit són dones. Una minoria, sí,
però cada cop menys evident.
L’HORA DE LES ENGINYERES
El nou mil·lenni porta a la nostra revista els aires d’igualtat que es respiren a
la societat, i, més enllà d’això, de consciència d’aquesta igualtat. És un detall,
però és molt significatiu: a l’editorial
del theknos 51, de 2001, la salutació
és “amics i amigues”. Ja no és una publicació dirigida només als homes. Una
de les primeres portades on apareixen
dones és del febrer de 2003, i el 2005
es publica la notícia següent: “Rosa Mir
Figuerola protagonitza la primera entrevista dels Cafè Tertúlia”. Sota aquestes paraules, la col·legiada explica que,
quan estudiava, “era l’única noia”. Una
altra fita es produeix el març de 2006
(figura 3), quan per primera vegada es
dedica un reportatge que parla de la situació de la dona enginyera. L’editorial
d’aquest número deia: “La tècnica no
és patrimoni de cap gènere”. A partir
d’aleshores es pot dir que el theknos
fa visibles les enginyeres. Ja és habitual la seva presència a entrevistes, ar-

Figura 4. theknos, número d’octubre de 2015.

Figura 3. theknos, número de març de 2006.

ticles i imatges, tal com es mereixen
com a professionals de l’enginyeria.
L’En Portada de març de 2012 es titula
“L’hora de les enginyeres”, i tracta la
discriminació i les possibles solucions,
i l’octubre de 2015 es pregunta: “Hi ha
poques dones enginyeres?” (figura 4).
Aquell any es crea la Comissió Funcionem Junts, antecessora de l’actual
Comissió per la Igualtat, que vetlla
per impulsar la presència d’enginyeres amb iniciatives com, per exemple,
la creació, el 2016, de la secció Dones
Enginyeres, d’aquesta revista.
I així arribem al número que esteu
llegint ara. En poc més de 60 anys
hem passat de dones objecte a professionals de l’enginyeria. I el futur?
Això encara s’ha d’escriure. l
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PERFILS PROFESSIONALS DE L’ENGINYERIA

L’enginyeria de sales blanques:
el disseny d’ambients nets i controlats
Molts processos d’elaboració i aconduïment de productes requereixen
una atmosfera de treball neta, amb nivells de partícules a l’aire baixos i
perfectament controlats. És el cas del sector hospitalari, les indústries
farmacèutica o alimentària, o determinats processos de microelectrònica.
És important, doncs, que tant el disseny com la instal·lació i la certificació
de les sales blanques es deixi en mans de professionals qualificats i
especialitzats cada vegada més sol·licitats.

Una sala blanca o sala neta és un espai confinat que, per raó de les activitats que s’hi duen a terme, ha de ser
especialment dissenyat per obtenir
condicions ambientals estèrils i nivells de contaminació extremament
baixos. Així, els principals paràmetres
que es controlen són la temperatura,
la humitat relativa, el flux d’aire, la il·
luminació, els tancaments, la geometria i acabats interiors o el nombre i la
dimensió de partícules a l’aire, entre
d’altres.
“Tot i que segurament l’exemple
més conegut d’una sala blanca es tro-

ba en el sector hospitalari —concretament, la sala d’operacions—, és en
l’àmbit de la indústria farmacèutica
on aquestes instal·lacions adquireixen magnitud. Hi trobem sales de pesada o d’emmagatzematge, sales per a
la producció de vials o líquids estèrils
o sales de producció de medicaments
sòlids o de tòpics en crema”, explica
Vanessa Murugó Muñoz, tècnica de
recursos humans d’STE Engipharm.
STE Engipharm és l’enginyeria d’STE
GROUP, especialitzada en el disseny
i la construcció d’instal·lacions de
plantes farmacèutiques.

PERFIL TÈCNIC ORIENTAT AL
CLIENT
Vanessa Murugó defineix l’enginyer
de sales blanques com la persona
experta en instal·lacions industrials HVAC. Les sigles corresponen
a l’acrònim anglès heating, ventilating and air conditioning (calefacció,
ventilació i aire condicionat). “Els
coneixements tècnics són, evidentment, una part important. Però,
per nosaltres, l’orientació al client
és l’altre 50%. Per fer la feina en les
condicions i exigències que requereix STE Engipharm és molt important tenir actituds i aptituds orientades al client, a banda de coneixement
d’idiomes i una gran capacitat de
comunicació, compromís i entusiasme”, afegeix.
Amb 40 anys d’experiència treballant per a la indústria farmacèutica
arreu del món, en aquesta enginyeria
hi treballen enginyers que
durant la fase del projecte
d’enginyeria

Manuel Matos García, col·legiat 23.873.
Gestor de projectes de sales blanques

“Un perfil d’enginyer aporta capacitat d’anàlisi i de resolució de problemes”
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Per fer aquesta feina, comenta
que és bàsic tenir coneixements
sobre climatització, arquitectura
farmacèutica (panells i accessoris),
electricitat, etapes de filtració,
etc. “És una feina amb demanda
creixent, perquè actualment la
indústria farmacèutica és un sector
en creixement constant”, diu.
CAL EXPERIÈNCIA PRÈVIA
Pel que fa a les preferències del
mercat, explica que “les empreses
demanen un perfil d’enginyer amb
experiència prèvia en instal·lacions
de sales blanques i amb amplis
coneixements tècnics i de gestió. El

motiu respon al fet que hi ha molta
competència entre les empreses
del sector i que per executar les
obres amb qualitat i obtenir
beneficis és important
gestionar bé els recursos”.
Amb nou anys d’experiència
en aquest àmbit, sobretot com
a cap d’obra, està convençut
que, a diferència d’altres perfils
professionals, “un enginyer
que triï aquest camí pot
aportar capacitat d’anàlisi i
de resolució de problemes,
ja que cada instal·lació és
diferent i cadascuna presenta
un nou repte”.

EN PRIMERA PERSONA

Manuel Matos és enginyer tècnic
industrial elèctric i enginyer en
organització industrial, i actualment
fa un màster en Climatització i Fred
Industrial. Des que treballa en l’àmbit
de l’enginyeria de sales blanques
i després de cobrir una plaça a
Duelectron d’enginyer júnior mentre
estudiava el 2002, ha alternat el
treball de gestor de projectes de sales
blanques amb el de responsable de
contractes de manteniment a Telstar,
Technip, el grup Albian i Savia. Fent
aquest repàs a la seva trajectòria
laboral, destaca que s’ha trobat
“un sector molt especialitzat en el
qual la qualitat és molt important”.

SERVEI D’OCUPACIÓ I
PROMOCIÓ PROFESSIONAL

La Borsa
de treball
també
ofereix
pràctiques
curriculars

conceptual, bàsic i de detall, identifiquen la viabilitat tècnica i econòmica del projecte d’instal·lació i estableixen les pautes per assegurar-ne
un desenvolupament òptim. Durant
l’execució del projecte hi treballen
els enginyers de camp o caps d’obra,
que dirigeixen la instal·lació en
temps d’execució, qualitat i costos.
UN MERCAT EXIGENT
Segons Vanessa Murugó, les empreses aposten per perfils tècnics i de
planter. Així mateix, considera que
“els estudiants en conveni formatiu
amb universitats o centres de grau
mitjà o superior són perfils que estan donant molt bons resultats a curt
termini, ja que el seu nivell d’implicació i motivació és molt elevat.

UN PERFIL EXPERT
EN INSTAL·LACIONS
INDUSTRIALS DE
CALEFACCIÓ, VENTILACIÓ
I AIRE CONDICIONAT

Amb una bona formació, dedicant-hi
temps, en molts casos aquests perfils
acaben sent i donant un gran valor
afegit a la companyia”.
Ara mateix, tot indica que aquest
és un perfil amb demanda creixent.
“De fet, hi ha un excés de demanda
per part de les empreses; sovint ens
trobem que fins i tot un jove estudiant pot escollir entre tres o quatre
ofertes de pràctiques a la vegada.
Però, no ens enganyem, si la tendència és aquesta, a llarg termini el mercat de perfils tècnics s’acabarà saturant”, puntualitza.
En aquest context, “per defecte,
encara avui, les empreses que treballen en sectors tecnològics obren
les portes abans a un perfil que aporti
un grau en enginyeria que no pas a un
perfil de cicles formatius, només pel
fet de presentar un títol universitari.
Però també és cert que el perfil d’un
enginyer no només aporta coneixements tècnics, sinó que implica un
alt percentatge de coneixements en
gestió, planificació, estratègia i organització”, conclou. l

Estrenem aquesta secció dedicada al Servei d’Ocupació i Promoció Professional (SOPP) del Col·
legi parlant-vos de les ofertes
per a estudiants precol·legiats.
La Borsa de treball d’ENGINYERS BCN inclou ofertes
d’empreses que busquen estudiants perquè realitzin les pràctiques curriculars a l’empresa.
L’any passat es van publicar
1.200 ofertes a la nostra plataforma, entre les quals hi havia
pràctiques d’aquest tipus, pensades perquè els precol·legiats
les feu servir com a pont amb el
món laboral.
És important que tots aquells
que vulgueu tenir la possibilitat
d’inscriure-us a aquestes ofertes i d’altres us doneu d’alta a
la Borsa de treball del Col·legi
a www.enginyersbcn.cat/sopp.
A més, rebreu un correu amb
les ofertes que més us interessin
perquè sigueu dels primers en
sol·licitar-les.

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

Classes a distància amb el nou
sistema de videoconferència
Una barra de so que capta qualsevol punt de l’aula sense necessitat de
micròfons i una càmera que no deixa escapar cap detall. L’aula 1 del
Col·legi s’ha convertit, amb aquestes adquisicions, en la sala de formació
més tecnològicament avançada que ha tingut mai ENGINYERS BCN.
Ara podreu seguir algunes classes des de casa o el despatx.
Una col·legiada volia fer el curs “Verificació de baixa tensió”, però el primer
dia de classe era a Amsterdam. En un
altre cas no l’hauria pogut fer, però
gràcies al nou sistema de videoconferència del Col·legi, la primera classe la
va veure des d’Holanda per ordinador.
A la següent, ja hi va poder assistir
presencialment. És el gran avantatge
del nou sistema de videoconferència
que ha incorporat el Col·legi. Molts
cursos que fins ara eren presencials
es podran seguir des de la comoditat
de casa o el despatx gràcies a dos aparells: una barra de so i una càmera.

la pissarra o la presentació del tutor.
A més, si voleu, la resta d’assistents
també us podran veure a vosaltres.
Per saber quins cursos permeten
l’ús d’aquest sistema, fixeu-vos en
l’Agenda del Col·legi (www.enginyersbcn.cat/agenda). Sota el títol
del curs s’indica “Presencial i per
videoconferència”. A l’hora de fer la
inscripció podeu indicar quina opció
preferiu. En cas que vulgueu combinar tots dos mètodes, seleccioneu

PER A QUÈ SERVEIX
El nou sistema permet escoltar tot el
que passa a la classe sense necessitat
de micròfons, ja sigui l’explicació del
tutor com les preguntes dels assistents. També podreu participar en
directe en la resolució dels exercicis
(com a alumnes, tindreu l’opció de
parlar amb la classe), escriure i enviar
els vostres dubtes al professor i, per
descomptat, seguir les anotacions de

La nova barra de so permet escoltar tot el que passa
a l’aula sense necessitat de micròfons.

Aquests són els propers cursos programats que ofereixen
la possibilitat de seguir-los per videoconferència:
1. “Instal·lacions en baixa tensió. Normativa i tramitació”
3, 5, 12, 17 i 19 de juny, de 16 a 20 h. Curs per aprofundir en aspectes reglamentaris, de tramitació, de responsabilitats, de disseny, càlcul i execució així
com verificacions d’instal·lacions elèctriques en baixa tensió.
2. “Dimensionament i legalització d’instal·lacions d’autoconsum solar”
3 i 4 de juliol, de 16 a 20 h. Curs per conèixer les modalitats d’autoconsum
existents, els principis bàsics de dimensionament de les instal·lacions d’autoconsum, com plantejar la viabilitat tècnica i econòmica d’un projecte
d’autoconsum solar i el marc normatiu vigent.
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Gràcies al nou sistema de videoconferència
es podran seguir les classes des de casa.

“videoconferència” i escriviu-nos a
formacio@ebcn.cat detallant-nos els
dies que assistireu físicament a l’aula.
EL COL·LEGI, MÉS A PROP
Aquesta tecnologia acosta una mica
més ENGINYERS BCN als col·legiats
que viviu fora de Barcelona ciutat. Ja
s’ha utilitzat, com expliquem a la pàgina 17, amb el Grup Territorial del
Maresme, que va poder seguir una
conferència a distància. De fet, aquella
activitat va ser seguida per més gent de
manera virtual que presencial. Un auguri de la formació del futur, potser? l

ACTIVITATS

Primera reunió del Consell Assessor
És un òrgan estatutari de nova creació, de
naturalesa assessora i consultiva, format
per col·legiats. El Consell Assessor es va
reunir per primera vegada el 21 de març,
com un espai de debat i reflexió sobre
temes estratègics per al Col·legi.
L’objectiu d’aquesta primera reunió va
ser presentar i fer una primera valoració
de la proposta comercial que el Col·legi
vol fer a les empreses associades. El
Consell Assessor, en aquesta ocasió,
va estar format per un grup de nou
col·legiats: Marino Alonso, Josep
Centelles, Àngel Codina, Pau Fustel,
Ramon Gasch, Toni Llacuna, Sergi Martí,
Josep Serrano i Carles Torras, tots ells
amb una àmplia trajectòria professional
relacionada amb el tema que es tracta,
que anirà variant en funció de les
necessitats estratègiques del Col·legi.
El Consell Assessor forma part del
nou model de governança impulsat per
l’actual Junta de Govern. l

El degà del Col·legi, Miquel Darnés, al mig, amb membres del Consell Assessor.

Som

ISR

Fons d’Inversió de Caixa d’Enginyers

Fonengin ISR, FI
CE Environment ISR, FI

Inversió Socialment Responsable

Invertir és compatible amb contribuir a una economia
responsable. La gamma de Fons d’Inversió ISR (Inversió
Socialment Responsable) de Caixa d’Enginyers inverteix en
companyies que tenen en compte el seu impacte en el
medi ambient i són capdavanteres en la lluita contra el canvi
climàtic.
Si ets membre del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers
Tècnics Industrials de Barcelona, rebràs assessorament financer i
assegurador personalitzat i t'ajudarem a fer que realitat els teus projectes
personals i professionals.
Pots consultar els criteris dels nostres fons ISR a:
www.caixaenginyers.com/ca/web/fondosinversion/nuestro-compromiso-isr

Consulta la teva oﬁcina més propera a
www.caixaenginyers.com, estem molt a prop
teu. O truca’ns a BancaTELEFÒNICA al
93 310 26 26 de dilluns a divendres de 8
a 21h. Els nostres professionals estaran
encantats d’atendre’t.
Tots els fons d'inversió tenen com a entitat gestora Caixa
Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària
Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i estan registrats en la
CNMV (Fonengin ISR, FI - n.o 354 | CE Environment ISR,
FI - n.o 5142). Pots consultar el fullet informatiu i el
document Dades Fonamentals per a l'Inversor registrats
en la CNMV a qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, a
www.caixaenginyers.com o www.cnmv.com.

COMPARTIU

GRUP TERRITORIAL DE SANT CUGAT

El vostre punt de trobada amb la professió
Cada mes i mig, a Sant Cugat del Vallès,
es reuneix un grup de col·legiats amb la
intenció que això els ajudi professionalment. Es tracta del Grup Territorial
de Sant Cugat, que des de 2017 treballa
per apropar el Col·legi a aquest municipi vallesà.
A les trobades hi ha col·legiats provinents de diverses especialitats: de
la química a l’elèctrica, passant per la
mecànica. “Aglutina una varietat de
perfils que acaben enriquint el conjunt”, ens informa Pere Girbau, el
coordinador d’aquest Grup. “Compartim punts de vista, dubtes i coneixements professionals.” També organitzen visites tècniques. “L’any passat,
per exemple, vam anar a les oficines de

HP aquí, a Sant Cugat.” I per a aquest
any estan preparant altres activitats.
De tant en tant, porten un petit tros
de la formació del Col·legi al seu municipi. Girbau ho explica: “En una de
les xerrades que vam preparar ens van
venir a parlar de les assegurances”.
Tal com passa a l’Anoia, al Maresme, a Osona, a Sabadell, a Terrassa i
al Vallès Oriental, el Grup Territorial
de Sant Cugat del Vallès és un punt de
trobada amb la professió. l

Logotip identificatiu del Grup
Territorial de Sant Cugat.

Si us voleu inscriure a un Grup
Territorial o Comissió, entreu a www.
enginyersbcn.cat/comissions.

Primera gran trobada dels Grups Territorials al Col·legi
“Gràcies per ajudar-nos a apropar
el Col·legi.” Així agraïa el degà
als Grups Territorials la seva
tasca el passat 14 de març. Ho va
fer en la reunió organitzada per
compartir experiències i buscar
sinergies entre els coordinadors i els
membres d’aquests Grups, formats
per col·legiats residents fora de
Barcelona ciutat.

La trobada va
tenir lloc el 14
de març a la
seu col·legial.

16

Theknos Maig-juny 2019

Laura López, vocal de la Junta de
Govern, va fer la primera presentació,
en què va comunicar que els set
Grups es van reunir l’any passat
gairebé 60 vegades i que en total
compten amb 200 integrants. A
continuació, Sergi Albet, també vocal
de la Junta de Govern, va introduir
la Xarxa e-BCN, una plataforma
digital de treball i comunicació entre

col·legiats que properament estarà
disponible.
El gruix de la trobada el van ocupar
els Grups mateixos. Van comunicar
les visites tècniques, conferències i
presentacions que van fer el 2018 i
la seva voluntat de continuar teixint
vincles professionals entre col·legiats
de la zona, funció que aquests grups
compleixen amb escreix. l

CONEIX EL TEU COL·LEGI

Jordi Giménez, DEPARTAMENT DEL COL·LEGIAT, COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

“La meva feina m’ha permès
conèixer gran part del nostre col·lectiu”
Si les Comissions són el cor del
Col·legi, Jordi Giménez és
l’artèria que porta la feina a
bon port. En aquest número
parlem amb l’encarregat de
gestionar l’activitat de les
Comissions i els Grups
Territorials, un dels puntals
d’ENGINYERS BCN que,
darrere de la tasca més visible,
té un important aliat a l’ombra.
Jordi Giménez gestiona i ordena l’activitat de les Comissions i Grups Territorials.

El febrer, Jordi Giménez va celebrar vint anys “a la casa”, com diu
ell, perquè el Col·legi és per a ell
precisament això: la casa que l’ha
vist créixer professionalment i per
a la qual porta la meitat de la seva
vida treballant.
Actualment, la tasca que més
temps ocupa el Jordi és la gestió
de les Comissions i els Grups Territorials. “Envio l’ordre del dia de
les reunions, les actes, els comunicats...”, explica. També reserva
els espais de reunió, informa de
les activitats que organitzen i és la
persona de referència de dubtes i
peticions. La seva feina, però, està
a punt de canviar, ja que la manera
en què treballen les Comissions i
els Grups Territorials serà totalment diferent amb la posada en
marxa de la Xarxa e-BCN. “Fins
ara tot anava per llistes de distribució, però amb la Xarxa hi haurà
un espai web i una app des d’on els
col·legiats podran accedir a tota
la informació que necessitin.” El
Jordi gestionarà el contingut de la
plataforma.
L’ABANS I L’ARA
En aquests vint anys, la tecnologia
ha avançat molt fins a arribar a la
Xarxa. “Abans tot era molt més rudimentari. Recordo, quan vaig arri-

bar aquí, haver de manipular fins a
2.000 cartes en una setmana.” També les mateixes Comissions han evolucionat. “Per exemple, fa vint anys
era impensable que existís la Comissió per la Igualtat”, opina el Jordi. Aquesta Comissió treballa per
a una major presència de les dones
a la professió, fet que, veient algunes juntes rectores, ens permet ser
moderadament optimistes. “Ante-

La XARXA e-BCN
i la Comissió per
la Igualtat són
exemples dels
canvis positius
riorment, tot eren homes i ara hi ha
més dones gestionant les Comissions, encara que queda molt per fer”.
No obstant això, el temps té també
una cara menys amable: “Durant
tots aquests anys, he conegut molta
gent, amb qui he tingut un contacte
directe. La pitjor part és la defunció
d’algunes d’aquestes persones, que
acabes sentint molt”.
UNES EINES ESSENCIALS
El que no ha canviat tant és la tasca,

el dia a dia d’aquests Grups de treball: analitzen les novetats legislatives, organitzen activitats formatives
i s’estableixen com una eina per fer
contactes, sense oblidar la vessant
més social d’Enginyers Sèniors i de
Cultura i Oci. “Realment és molt
útil el que fan”, assegura el Jordi,
que aprofita per mencionar la feina
que fa coordinant l’actualització del
Manual de Seguretat contra Incendis
amb la Comissió de Seguretat contra
Incendis i Emergències. La funció
formativa, social i de networking és
compartida amb els Grups Territorials, que, des de 2016, apropen el Col·
legi als territoris on treballen: L’Anoia, el Maresme, Osona, Sabadell, Sant
Cugat del Vallès, Terrassa i el Vallès
Oriental. El Jordi assegura que “amb
el temps, s’han anat consolidant” i
explica que fa poc el Grup Territorial del Maresme va poder seguir una
xerrada del Col·legi a distància, amb
el sistema Go-To-Meeting.
No podem acabar aquest article
sense esmentar que el Jordi també és l’encarregat del Club EBCN,
l’espai polivalent que els col·legiats
teniu a la seu d’ENGINYERS BCN.
Ell és, per tant, clau en el funcionament d’alguns dels serveis més
essencials del Col·legi, i, tot i que
molts de vosaltres no el coneixeu, la
seva feina sempre és present. l
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Els comptes de 2018 passen l’examen
La Junta General Ordinària celebrada
el 25 d’abril va aprovar el balanç econòmic del 2018 amb el 82% de vots a favor. Hi van participar 250 persones, un
31% més de participació que a l’anterior
aprovació de comptes. L’acte, obert als
col·legiats, va ser seguit en directe per
videostreaming per 23 usuaris.
Cal destacar el repàs que el degà,
Miquel Darnés, va fer de l’any passat, explicant el més destacat de
cada departament del Col·legi, així

com els principals serveis i novetats
de l’any. Ricard Nogués, tresorer, va
detallar a continuació els comptes
que es van acabar aprovant per una
àmplia majoria. l

Durant la Junta es va
projectar un resum de la
Memòria d’activitats del
2018. Per primera vegada,
aquest document s’ha
elaborat en format de
presentació digital. El podeu
veure a www.enginyersbcn.
cat/memoria. Inclou el més
destacat de l’any passat.

RESULTAT DE LA VOTACIÓ

Sí
206

No

30

Abstenció

8% vots presencials

14

92% vots telemàtics

Les col·legiades
prenen la paraula
Durant més de dos anys, aquesta
revista ha donat visibilitat a les dones
enginyeres amb una sèrie d’entrevistes a
algunes de les nostres col·legiades. Les
conclusions d’aquests 24 testimonis es
van presentar en la quarta edició del Dia
de la Dona Enginyera.
Després de la benvinguda del degà,
Miquel Darnés, i la presentació de
Maria Cinta Pastor, vicedegana, les
entrevistades van compartir les seves
opinions. Es va projectar una presentació
amb les idees exposades a la revista i
un vídeo de resum amb el més destacat
d’aquestes entrevistes. Temes com
el masclisme a la feina, solucions per
aconseguir la igualtat real i el suport
familiar a l’hora d’escollir una carrera
es van tractar obertament en un acte
que torna a posar el focus en un fet que
encara és una xacra social. l
Ho podeu veure en aquest enllaç:
http://bit.ly/donaenginyera19
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El Col·legi s’ha adherit al Decàleg per l’equitat de gènere en l’àmbit dels
col·legis professionals de Catalunya. Entre altres punts, el document
declara que l’organització garantirà l’equitat de tracte a tots els àmbits,
fomentarà la sensibilització en equitat cap a la societat i garantirà la no
discriminació per raó de gènere. El Decàleg l’ha elaborat la Comissió de
Dones i Igualtat de l’Associació Intercol·legial, un grup de treball del qual
també forma part la vicedegana del Col·legi, Maria Cinta Pastor.

RETRAT PROFESSIONAL

ALBERT MASÓ
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL ESPECIALITZAT EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL.

Col·legiat 23.735
Text: Jordi Garriga

“FER D’ENGINYER EM PERMET SER
CREATIU, NO HI HA DOS PROJECTES IGUALS”

T

ot sovint el camí com a
estudiant acaba marcant
el futur professional de
les persones, i aquest és
el cas d’Albert Masó, nascut a Sabadell el 1976. “Vaig estudiar
enginyeria com a evolució natural a la
formació professional i per refermar
els coneixements teòrics que no es
tracten en l’FP.” I segurament, l’aspecte
pràctic assolit a l’FP i l’expertesa que li
va permetre la carrera universitària, expliquen les seves inquietuds
a l’hora d’afrontar els projectes que
ha de desenvolupar. “Com a enginyer
m’agrada ser pràctic i adoptar solucions com més simples i directes millor
per tal de facilitar la meva feina i la dels
meus companys, estalviant temps i processos innecessaris... un objectiu difícil
d’aconseguir. També faig la meva feina
pensant en el departament de produc-

“La Borsa de treball
del Col·legi em va
ser de gran ajut
per trobar la meva
feina actual”

ció, que és qui emprarà la documentació que desenvolupo per tal de fer reals
els armaris i les instal·lacions; com més
clars deixi els conceptes reflectits en la
documentació que els entrego, millor
podran treballar i més ràpida i efectiva
serà la seva feina.” I és que per a l’Albert Masó l’enginyeria “és una filosofia
basada en el raonament, la passió i el
treball en equip que permet afrontar
i resoldre els problemes tècnics, sigui
quina sigui la seva especialitat o naturalesa. A més, la feina com a enginyer em
permet ser creatiu, ja que no hi ha dos
projectes iguals, i el resultat de la meva
tasca és quelcom tangible i visible”.
D’UNA EMPRESA FAMILIAR
A UNA MULTINACIONAL
D’acord amb aquesta filosofia, el nostre protagonista ha desenvolupat la
seva carrera professional: “Pocs mesos
després d’acabar la carrera d’Enginyeria Tècnica en Electrònica Industrial,
vaig trobar feina en una petita empresa
familiar dedicada al muntatge d’armaris elèctrics i instal·lacions elèctriques
industrials per a tot tipus de sectors
(alimentació, químic, tèxtil, etc.). Vaig
començar muntant plaques de circuits
electrònics i més tard vaig passar a

calcular i dibuixar els esquemes elèctrics dels armaris i les instal·lacions,
tasca en la qual em vaig consolidar i
mantenir durant 18 anys, alternant-la
amb el muntatge dels mateixos armaris, en reparacions de maquinària i
en instal·lacions i posada en marxa a
casa del client. Des de fa aproximadament dos anys estic treballant en una
empresa multinacional dedicada a la
fabricació de maquinària per a packaging, al departament d’oficina tècnica
elèctrica desenvolupant també els
esquemes elèctrics dels armaris i les
instal·lacions. En aquesta empresa,
de caire absolutament oposat a l’anterior, m’he hagut d’adaptar al funcionament d’una gran companyia amb
molts departaments i a la seva necessària burocràcia, un repte apassionant”. Amb tot, a l’Albert Masó li agrada
remarcar l’ajut que per a ell va significar
el Servei d’Ocupació i Promoció Professional d’ENGINYERS BCN mitjançant la Borsa de treball. “Cal destacar
la càlida acollida i els valuosos consells
que em van donar i que
em van permetre
trobar la feina
que tinc actualment.” l

DELS RETROFITS A LA MUNTANYA
A l’hora de destacar algun projecte, l’Albert Masó apunta “aquells projectes de retrofits
[millores] electrònics que m’han suposat tot un repte i esforç perquè he estat implicat tant
en la part de càlcul i disseny teòric com en la implementació física. Això et permet viure tot
el procés des del que seria la idea teòrica en paper/software fins al muntatge real a casa del
client”. Però més enllà de la tasca com a enginyer electrònic, també li agrada assenyalar
que “en el temps lliure escric articles i llibres sobre la meva afició, que és l’excursionisme i
la muntanya en general”. Precisament, l’any 2018 va presentar al Col·legi el seu llibre Cims i
miradors de Montserrat. Caminades. Arran d’això, el mateix any va ser el guia d’una excursió
a Montserrat amb la Comissió de Cultura i Oci del Col·legi.

Maig-juny 2019 Theknos

19

ENTREVISTA

MIQUEL DARNÉS,
DEGÀ DEL COL·LEGI

“Tinc la mateixa il·lusió
que el primer dia”
El degà Miquel Darnés arriba a l’equador del segon mandat amb la mateixa il·lusió i ganes de
fer coses que el primer dia, però amb l’experiència i el coneixement que li donen sis anys al
capdavant d’ENGINYERS BCN. L’evolució del Col·legi durant aquest temps ha estat
constant, amb la creació d’un nou departament i nous serveis, el canvi de model de
governança i la implantació dels grups territorials, entre altres novetats. Però encara queda
camí per ser el col·legi i la professió de referència de l’enginyeria de l’àmbit industrial.
Text Jordi Garriga l Fotografia Marta Torrent

Ja fa sis anys que és al capdavant del
Col·legi. Què ens en pot dir?
Doncs que m’han passat volant. La
feina de degà és molt intensa i variada
i no tens temps d’avorrir-te. Vull afegir que, per a mi, és un autèntic honor ser el representant d’aquest gran
col·lectiu de professionals. La veritat
és que tinc la mateixa il·lusió que el
primer dia.
Ara es parla molt de lideratge. Vostè
es considera un bon líder?
He procurat trobar l’equilibri que hi
ha d’haver entre liderar i manar, que
també fa falta. I com a líder sempre
miro de complir les tres principals
virtuts d’un bon líder, que són la humilitat, la generositat i l’empatia.
Diuen que liderar és influir perquè les
persones vulguin fer coses...
A això dedico esforços. Per a mi és
molt important que tant els membres de Junta com els de l’equip humà
s’adonin que estem davant d’un escenari complex, de canvis, i que només
ens en sortirem amb molta implicació i esforç. També insisteixo molt
20
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que sempre cal posar els interessos
col·lectius per sobre dels particulars
de cadascú.
Van implantar un nou model de governança a la Junta, que va passar d’onze
membres a vuit, i es va crear l’àrea del
col·legiat dins la Junta. Com va?
Va ser un encert, perquè ens permet
més reflexió, més direcció estratègica, sense gairebé haver d’entrar en la
gestió. Nosaltres, com a Junta, som
els responsables que el Col·legi vagi
bé, però l’encarregat de fer-lo funcionar és l’equip humà. El primer any va
costar una mica fer entendre aquest
canvi de model, però ara la cosa ja va
rodada. D’altra banda, l’Àrea del Col·
legiat, que es coordina amb el nou
departament del col·legiat, permet
parlar dels temes que afecten directament els col·legiats d’una manera més
efectiva que abans.
Quina estratègia té actualment el
Col·legi?
Com tota organització, hem de basar
la nostra supervivència en tres factors bàsics: la innovació i creati-

PERFIL
Nascut a Torelló, enginyer
tècnic industrial i
llicenciat en Periodisme,
Miquel Darnés està
exercint el seu segon
mandat com a degà del
Col·legi d’Enginyers
Graduats i Enginyers
Tècnics Industrials de
Barcelona, i és president
del Consell de Col·legis
d’Enginyers Graduats i
Enginyers Tècnics
Industrials de Catalunya.
És consultor independent.
Ha estat catedràtic
d’institut de projectes
tècnics i cap de
departament
d’electrònica, i ha
treballat al departament
d’Enginyeria de Telefónica.
També val la pena recordar
que ha treballat com a
periodista freelance i que, a
més de la lectura, el futbol
és una de les seves
passions. Entrena l’equip de
futbol d’ENGINYERS BCN.
Al seu moment, va jugar en
algunes categories del
Barça i amb el Girona FC.

El degà a la Sala de juntes del
Col·legi, on, entre més coses,
es fa la reunió setmanal de la
Junta de Govern.

“El futur del Col·legi
ha de pivotar sobre
tres eixos de treball:
els serveis, les
empreses i els joves”
Maig-juny 2019 Theknos

21

ENTREVISTA
vitat, la flexibilitat davant el canvi,
i la relació amb els clients, en aquest
cas, els col·legiats. El nostre full de
ruta pretén potenciar, millorar i innovar els serveis que oferim, esforçant-nos per ser creatius. Després
procurem gestionar de la millor manera possible els canvis tan accelerats
que s’estan produint a tots nivells, i,
finalment, ens esforcem per fer un
col·legi orientat al col·legiat.
Pot posar algun exemple de cadascun?
En els dos anys d’aquest mandat hem
posat en marxa el “Torna-la a Veure”,
que ha tingut molta acceptació; la
Tecnoaula, que és la nova plataforma de formació; hem millorat l’accés
gratuït a les normes UNE i a les fitxes
de vehicles; hem modificat el mòdul
d’inscripcions a cursos i conferències, i hem estrenat la Jornada de portes obertes, a banda de crear els grups
territorials, i moltes més coses. Pel
que fa a la flexibilitat, vam adaptar els
Estatuts per poder col·legiar qualsevol graduat en enginyeria de l’àmbit
industrial, com ara els d’enginyeria de
l’energia, materials, biomèdica, etc., i
estem treballant a fons en la transformació digital del Col·legi. En tercer
lloc, la Diada de la Professió canvia de
format i ara es diu la Nit del Col·legiat
i la Professió, com a mostra clara que
volem posar el col·legiat en el centre
de les nostres actuacions. Val a dir
que aviat podrem gaudir del Servei
d’Atenció al Col·legiat (SAC) i de la
XARXA e-BCN, una intranet pensada
per als col·legiats.
Com veu el futur del Col·legi?
Jo sempre he estat moderadament
optimista, un optimista realista, com
em va definir algú (riu). Però és clar
que els col·legis encara no ens hem recuperat del tot del torpede a la línia de

“Segons la
legislació vigent,
és obligatori estar
col·legiat per exercir
una professió
regulada com la
nostra, ja sigui
com a professional
liberal, com a
assalariat
o com a funcionari”

flotació que va significar la Llei òmnibus. Ens perjudicaven molt i una
mica més i ens enfonsen. Tanmateix,
ens n’estem sortint prou bé. Amb tot,
cal no abaixar la guàrdia i continuar
reinventant-nos. Per això penso que
el futur del nostre Col·legi ha de pivotar sobre tres eixos de treball: els
serveis, les empreses i els joves. Dels
serveis, ja n’hem parlat. Després, hem
d’estrènyer les relacions amb les empreses de l’àmbit de l’enginyeria industrial. Els volem oferir serveis com
ara la borsa de treball, la formació
in company, networking amb els col·
legiats, etc., a més de noves maneres
de presentar els productes. Sense anar
gaire lluny, el passat mes de març vam
estrenar la nova figura del Consell
Assessor, que forma part del nou model de governança, per tractar aquest
tema amb nou col·legiats de reconeguda vàlua i experiència en el món
empresarial. I, finalment, hem de ser
capaços de treballar el concepte de
“col·legi jove”, que no vol dir únicament activitats lúdiques i esportives,
sinó també activitats i propostes de
caràcter professional orientades al
segment més jove del col·lectiu, com
ara la mentoria.
Vostè també és el president del Consell de Col·legis de Catalunya.
L’any que ve farà 25 anys de la segregació del Col·legi de Catalunya en
sis col·legis. Nosaltres sempre hem
dit que va ser un error, però ara ja
no serveix de res lamentar-se’n, sinó
que cal aprofitar la força que ens dona
el fet de representar més de 10.000
col·legiats a l’hora de fer accions a
favor de la professió. Per exemple,
hem enviat 11.000 díptics i 875 pòsters als ajuntaments del país perquè
els lliurin als ciutadans, per informar-los sobre el que realment signi-

EL COL·LEGI EN XIFRES (ANY 2018)
Col·legiats:

5.586

Ingressos:

2,69 M€

Comissions i comitès
interns:*

12

Comissions
de treball,
professionals i socials:

13

(187 reunions)

Ofertes de treball anuals: 1.200

3.661

1.420
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Assistents a activitats formatives:

461

*Les Comissions i comitès interns són equips mixtos formats per membres de la Junta de Govern i l’equip
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922

Grups
Territorials:

Membres
de Grups
Territorials:

200

Empreses usuàries de la Borsa de treball: 2.281

Usuaris de les xarxes socials

1.597

Membres de
Comissions:

1.332

Consultes tècniques i jurídiques: 1.401

fica una declaració responsable per
obrir una activitat econòmica, que ha
de disposar d’un certificat tècnic fet
per un enginyer. També hem enviat
comunicacions dirigides als ajuntaments i administracions locals, per
informar-los sobre l’obligatorietat de
col·legiació del seu personal enginyer
tècnic i/o graduat, i estem batallant
per aconseguir que alguna universitat
ofereixi el curs d’adaptació al grau de
forma telemàtica, ja que, per a la gent
que treballa la modalitat presencial,
és inviable. I, recentment, hem participat en la creació de la plataforma
per la seguretat industrial a Catalunya. Amb tot, malgrat la bona voluntat dels integrants del Consell, la gestió és feixuga i a vegades complicada a
causa de la seva naturalesa.
Pel que ha dit, dedueixo que per exercir
d’enginyer és obligatori col·legiar-se.
Potser a molta gent li estranyarà el que
diré, però, segons la legislació vigent,
és obligatori estar col·legiat per exercir
una professió regulada, com és la nostra, en qualsevol de les seves facetes, ja
sigui com a professional liberal, com a
assalariat o com a funcionari. En l’imaginari col·lectiu sembla que només hagin d’estar col·legiats obligatòriament
els metges, els advocats i els enginyers
que signen projectes, però no és així. I
aprofito per dir que cap on hem d’anar
és cap al model europeu, on els col·
legis –allà són associacions– s’encarreguen de l’habilitació professional dels
col·legiats. Per fer d’enginyer, cal, doncs,
estar associat. Ara bé, això vol dir passar
del paradigma d’atribucions al paradigma de certificacions, i no sembla que,
de moment, la cosa vagi per aquí, tot i
que hi comença a haver algun senyal
esperançador.

Miquel Darnés en el seu despatx de la seu del Col·legi. La tasca de
la institució en general, i de la Junta de Govern en particular, en
defensa de la professió és vital per assegurar el futur dels
enginyers graduats i els enginyers tècnics industrials.

L’enginyeria és un grau?
(Riu.) Sí, i els enginyers tècnics i els
de segon cicle també són enginyers,
no només els graduats. Això va ser el
títol de la jornada que vam fer el passat novembre com a METGEC (Mesa
de l’Enginyeria Tècnica i Graduats
en Enginyeria de Catalunya) per reflexionar sobre les noves titulacions
d’enginyers graduats, ja que encara hi
ha molta confusió a tots nivells. Esperem que amb aportacions com aquesta, de mica en mica, es vagi clarificant
el panorama en benefici dels graduats
i de la professió. l
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L’enginyeria,
el motor que
fa evolucionar
la logística
Sortim a comprar. En qüestió d’una hora, a la cistella hi ha
tomàquets, una ampolla de xampú, un llapis USB, una samarreta,
una capsa d’aspirines i una novel·la acabada de publicar. En total,
hem caminat menys d’una hora, però els objectes de la bossa han
recorregut centenars, potser milers, de quilòmetres des dels
orígens de les matèries primeres fins a arribar com a productes
finals a les botigues on els hem adquirit. Hi eren just en el moment
en què els necessitàvem i, d’aquí a uns quants dies, potser hores, ja
hi haurà substituts que omplin el buit que hem deixat.

A

quest petit miracle diari és
obra de la logística, que actualment s’entén no ja simplement com el transport
de materials, sinó com la
gestió de tota la cadena de subministrament, que “consisteix a optimitzar
el flux tant de productes com d’informació, des de les matèries primàries
fins als consumidors finals”, explica
Alfonso Hernández, professor de l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià
(EUSS), adjunt al cap del departament d’Organització Industrial. “Tots
els processos tenen logística immersa”, remarca.
“El concepte de logística ha evolucionat molt al llarg del temps”, assenyala
Imma Ribas, professora del Departament d’Organització d’Empreses de

l’Escola d’Enginyeria Industrial de
Barcelona (ETSEIB) i investigadora
del grup Supply Chain and Operations
Management (SCOM) de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC). “Ara
s’entén la gestió de la cadena de subministrament com una forma de competir
entre les empreses. Un mateix producte en dues cadenes de subministrament diferents pot convertir-se en dos
productes diferents”. Per exemple, un
mateix tipus de patates, cultivades a les
mateixes terres, tindrà un significat diferent per als consumidors si els arriba
a través d’un supermercat o bé a través
d’una botiga gourmet, il·lustra Ribas.
Avui dia, la logística és un element estratègic per a les empreses i segueix en
evolució constant, amb l’objectiu d’optimitzar els moviments i minimit-

Foto: © Port de Barcelona

Text Elsa Velasco
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L’empresa multinacional de comerç electrònic Amazon és puntera
en aquest àmbit. “La tecnologia facilita la feina dels nostres associats i
els nostres clients es beneficien d’un
catàleg molt més ampli, gràcies a una
major capacitat d’emmagatzematge,
i també d’enviaments més ràpids”,
declara Fred Pattje, director general
d’Operacions d’Amazon a Espanya.
Als centres logístics que la companyia
té a l’Estat espanyol s’ha començat a
implementar una tecnologia basada
en robots que “es mouen de manera
coordinada per sota de les prestatgeries on s’emmagatzemen els pro-

zar els costos d’emmagatzematge, els temps d’espera dels clients
i l’impacte social i mediambiental.
En aquest sentit, els darrers anys la
gestió de la informació ha esdevingut
crucial, segons coincideixen Alfonso
Hernández i Imm Ribas. Als magatzems i a les plataformes logístiques
cal saber on està cada producte en un
moment donat, quin és el seu destí i
quan s’hi ha de dirigir. El volum de dades, especialment en els grans centres
logístics, és immens. És per això que la
digitalització i l’automatització s’han
fet essencials. I els enginyers hi tenen
un paper indispensable.

ductes, aixecant-les i desplaçant-les
cap a les estacions de treball on els
empleats emmagatzemen o recullen
els productes, ubicades al voltant dels
camps de robots”, relata Pattje.
Als centres logístics regionals
d’Amazon s’emmagatzemen els productes que més demanda tenen. Així,
quan un client de l’àrea fa una compra per internet, es posa en marxa
una cadena formada pels robots, els
treballadors dels centres i els transportistes per arribar en el mínim
temps possible al seu destinatari,
segons explica Pol Oller, director de
l’àrea d’Operacions a Amazon. “Els

DISTRIBUCIÓ DE LA SUPERFÍCIE LOGÍSTICA
Unitats: m2. Any 2018

Estat espanyol
Comunitat autònoma /Superficie d’instal·lacions logístiques

Galícia
1.372.948

Principat
d’Astúries

370.076

Cantàbria

311.891

País Basc
1.301.386

Comunitat
Foral
de Navarra

507.928

La Rioja
417.909

Castella i Lleó
1.040.569

Aragó
1.063.793
Illes Balears

Comunitat de
Madrid
4.306.595

279.309

Castella-la Manxa
3.188.062

Extremadura

272.126

Catalunya
7.259.840

Comunitat
Valenciana
3.250.371

Catalunya

Regió de
Múrcia
854.607

Andalusia
3.005.287

Províncies

Lleida
346.989

Canàries
904.425

Girona
521.345

Ceuta

15.851
Melia

Barcelona
5.388.636

3.270

Font: Censo de Almacenes y Plataformas Logísticas (Alimarket, 2018).
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Tarragona
1.002.870

robots permeten accelerar el temps
de preparació de les comandes i reduir les distàncies que haurien de
recórrer els empleats del centre en
acostar-los físicament les prestatgeries”, destaca Fred Pattje, i afegeix
que gràcies a aquesta dinàmica no
calen passadissos convencionals,
amb la qual cosa la capacitat d’emmagatzematge augmenta en un 50%.
A les instal·lacions del
Prat de Llobregat, que
la multinacional nordamericana va inaugurar el 2017, hi treballen
1.600 persones i cobreixen més de 60.000 m2; és
el centre logístic d’Amazon més gran a l’Estat
espanyol que disposa
d’aquesta tecnologia i el
més avançat d’Europa
en robotització, segons
Pattje. Darrere del seu
funcionament hi ha una
enorme feina d’enginyers de l’àmbit
industrial, informàtics, electrònics i
de telecomunicacions.
L’automatització també ha arribat
a les empreses públiques. El Port de
Barcelona, referent en aquest àmbit,
disposa de la primera terminal semiautomàtica del Mediterrani. També
ha implementat nous sistemes automàtics de seguiment de vehicles
i mercaderies que “augmenten la
productivitat i redueixen els costos
de l’operativa logística per als clients
finals. Això permet als clients ser més
competitius i comprar i vendre als

EN SEGONS

Alfonso A.
Hernández

Professor del departament
d’Organització Industrial.
Escola Universitària Salesiana de
Sarrià (EUSS)

La digitalització
s’ha fet
essencial en
els centres
logístics, on
els enginyers
tenen un paper
indispensable

La gestió
automatitzada de
informació permet
organitzar els
magatzems a mida de
la demanda.

LOGÍSTICA SOSTENIBLE
EN L’ERA DIGITAL
Satisfer necessitats il·limitades amb recursos
limitats. Aquesta premissa de la teoria econòmica
suposa un gran repte logístic que, juntament amb
el desenvolupament accelerat dels mercats i les
tecnologies, sembla que ens porta més ràpidament
cap a un món insostenible. Afortunadament, el
coneixement del comportament dels mercats
també millora gràcies a aquest fenomen.
Avui és possible entendre el mercat amb
més precisió gràcies a eines com el big data i la
intel·ligència artificial. L’accés a dades digitals és,
doncs, un bé imperatiu per a les empreses del món
actual. Però, com és això d’important per obtenir
una logística sostenible? Si en un món perfecte
poguéssim entendre les necessitats i tendències
reals de la demanda, possiblement podríem
optimitzar l’explotació dels recursos limitats. A la
pràctica, però, això suposa un gran repte per a les
organitzacions. Es tracta d’aconseguir models de
negoci col·laboratius al llarg de tota la cadena de
subministrament, una col·laboració basada en la
satisfacció dels mercats i els diversos stakeholders
(parts interessades) que hi participen, la utilització
i explotació dels recursos, i, en definitiva, el
creixement sostenible de tota la societat.

mercats exteriors amb molta més facilitat”, explica Carles Rúa, enginyer industrial especialitzat en organització i
responsable de projectes estratègics i
innovació del Port de Barcelona. L’any
2018, al Port es van intercanviar més
de 60 milions de tones de mercaderies,
per un valor de 86.600 milions d’euros.
A més, la tecnologia permet compartir
informació amb els clients pràcticament en temps real, la qual cosa millora la transparència.
En aquests moments, l’Autoritat
Portuària, a la qual treballen 59 enginyers —un 12% de la plantilla—,
vol anar un pas més enllà i aplicar el
concepte smart port, basat en la interconnexió dels dispositius a través
de la internet de les coses (en anglès,
Internet of Things o IoT), que perme-

trà millorar encara més l’eficiència,
segons Rúa.
La gestió automatitzada de la informació permet organitzar els magatzems a mida de la demanda en temps
real, de manera que es redueixen l’espai i els costos innecessaris, un factor
no només important en la indústria,
sinó també en altres sectors, com la
sanitat pública. A Catalunya, els hospitals tenien grans magatzems propis
on es guardaven els medicaments i
les vacunes que s’hi consumien. Però,
des de 2008, es van centralitzar en un
únic centre logístic localitzat a Sant
Sadurní d’Anoia, explica Antoni Garcia, col·legiat i director d’infraestructures de Logaritme Serveis Logístics
AIE, la plataforma logística de la sanitat pública.
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Quan en un hospital de qualsevol punt del territori català es consumeix un fàrmac, automàticament
s’envia un senyal de radiofreqüència
a aquest centre, de 15.000 m2, on un
sistema informàtic registra i gestiona les comandes. Al llarg del dia, es
preparen els paquets i cada nit una
flota de camions transporta els medicaments per tot el territori. En
aquest cas, és vital que els productes

LA LOGÍSTICA,
UN SECTOR
MULTIDISCIPLINARI
Al sector logístic convergeixen
enginyers de moltes especialitats.
Els més predominants són els de
l’àmbit industrial, especialitzats en
organització industrial. “Es
dediquen a l’optimització de
processos per minimitzar costos i
satisfer els requeriments socials i
mediambientals”, indica Alfonso
Hernández, professor i adjunt al
cap del departament
d’Organització Industrial de
l’EUSS. Generalment participen en
el disseny de naus i de la cadena
de subministrament, en la gestió
de magatzems i transports, i en la
localització de les infraestructures.
Dins del sector també trobem
enginyers mecànics, electrònics,
de telecomunicacions i
informàtics, que treballen en el
disseny d’infraestructures i de
sistemes d’automatització i
comunicacions.
“En cadascuna de les tasques
requerides hi ha una aptitud bàsica,
que la tenen tots els enginyers: la
resolució de problemes”, assenyala
Imma Ribas, professora del
Departament d’Organització
d’Empreses de l’ETSEIB i
investigadora del grup Supply Chain
and Operations Management
(SCOM) de la UPC. Hernández hi
afegeix la capacitat d’adaptació,
atesa la transformació constant del
sector. Segons Carles Rúa,
responsable de projectes estratègics
i innovació del Port de Barcelona,
les tasques de gestió estan
guanyant rellevància per als
enginyers que treballen en logística,
on la formació es fa essencial.
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arribin a temps per garantir l’aprovisionament dels hospitals. Però, ja que
molts es fan malbé amb el temps, cal
optimitzar el sistema perquè no caduquin. “Perquè tot això sigui possible,
cal una enorme feina d’enginyeria per
optimitzar els processos”, subratlla
Antoni Garcia, que és col·legiat i director d’infraestructures de Logaritme
Serveis Logístics AIE, la plataforma
logística de la sanitat pública.
L’ÚLTIMA MILLA, EL GRAN REPTE
“Una de les problemàtiques més
greus és l’entrega del producte en
l’última milla, ja que quasi tot és variable”, remarca Alfonso Hernández.
“Per això, les decisions no es poden
prendre amb un model matemàtic.
Calen dades en temps real, per exemple, del trànsit i els vehicles disponibles, per tal de quadrar la realitat variable amb uns recursos fixos.”
Una solució a aquest obstacle que
ha emergit els darrers anys és l’anomenat big data, la captació i anàlisi de
dades a gran escala, així com la intel·
ligència artificial i l’aprenentatge automàtic o machine learning, per processar-les. “El big data i el machine
learning fan possible actuar de noves
maneres a partir d’informació sobre
les preferències dels clients”, explica
Antoni Garcia. “Es tracta d’aprofitar
la informació dels usuaris per predir

el comportament del client i adaptar-s’hi de manera més flexible, la
qual cosa permet evitar emmagatzematge innecessari”, segons Hernández. Aquesta tecnologia “representa
una gran oportunitat des del punt de
vista de l’enginyeria”.
L’aprenentatge automàtic és un
pilar indispensable d’empreses de
comerç electrònic, o e-commerce, que
requereixen una gran flexibilitat, ja
que els seus clients compren els productes amb un sol clic i esperen rebre’ls a casa en un temps mínim. El
repte és especialment difícil quan no
hi ha magatzems, sinó que els processos logístics s’activen sota demanda,
com en el cas de Glovo, una empresa
que va néixer el 2015 a Barcelona amb
l’objectiu d’apropar recursos de les
ciutats i estalviar temps als usuaris.

NAUS A MIDA: UN REPTE D’ENGINYERIA

Als centres logístics d’Amazon els
robots són capaços de situar-se sota
les prestatgeries de productes i
desplaçar-les per accelerar el temps
de preparació de les comandes.

El seu eix vertebrador és una aplicació per mitjà de la qual els clients
poden encarregar àpats a restaurants
o productes alimentaris a supermercats. Un cop processada la comanda
a l’origen, un repartidor la recull i la
porta al punt on ho demani el client,
en un temps mitjà d’uns 30 a 35 minuts. “Com que treballem sota demanda, la logística és molt complexa.
Requereix models predictius perquè
no sabem quines comandes hi haurà
en cada moment i les hem d’entregar
en un temps molt curt”, explica Guillermo Izquierdo, responsable global
de logística de Glovo, que a l’Estat espanyol té 460 empleats directes, una
setantena dels quals són enginyers.
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L’evolució en el sector logístic es veu reflectida en les naus, amb un pes
important de l’e-commerce. “Hi ha una major tendència a la reducció de
l’espai destinat a l’emmagatzematge a les naus i una major tendència cap
a la preparació i classificació de comandes”, afirma Ignacio García Cuenca,
director regional de l’empresa promotora Goodman a Espanya. Les naus
tradicionals queden cada cop més obsoletes i guanya força l’anomenat
disseny prestacional, que consisteix a construir les naus a mida dels
requeriments de les empreses, indica David Jiménez, cap dels serveis
tècnics d’ENGINYERS BCN.
No obstant això, la gran variabilitat de tipologies de naus logístiques
presenta reptes quant a la sostenibilitat i, especialment, pel que fa a la
protecció contra incendis. Tradicionalment, les naus es construïen segons
la normativa estatal de seguretat contra incendis (RSCIEI) per garantir que
la complien, però ha quedat obsoleta perquè no preveu les noves tipologies
de naus logístiques, explica Jordi Salellas, membre de la Junta del Clúster de
Seguretat contra Incendis de Catalunya. Per això, s’utilitzen dissenys basats
en prestacions, on es comprova que les naus siguin segures, una tasca que, per
garantir la seva fiabilitat, hauria de ser responsabilitat d’enginyers especialistes
en matèria d’incendis, insisteixen Salellas i Jiménez. Actualment, el Clúster
està treballant en la primera guia de disseny prestacional de l’Estat espanyol
per millorar la seguretat contra incendis d’aquestes noves naus.

SOSTENIBILITAT:
L’ASSIGNATURA PENDENT?
A banda de la carrera per l’optimització,
el sector logístic té un altre gran front
obert: la sostenibilitat. Els models actuals es basen en mitjans de transport
que consumeixen combustibles contaminants i en fonts d’energia en gran
part no renovables. “Ens estem acostumant a voler el producte immediatament, especialment a causa del comerç electrònic. Això es contraposa al
trànsit creixent a les ciutats, moltes de
les quals s’estan plantejant tancar els
centres per reduir la contaminació”,
indica Imma Ribas, que afegeix que,
tot i que s’estan explorant diferents
estratègies per abordar-ho, és un problema que encara no està resolt. “El
desenvolupament de l’e-commerce és
molt important, però s’ha de raciona-

A Catalunya la
logística té un
pes del 3,2 del
PIB. Supera el
13% si comptem
les activitats
econòmiques que
se’n deriven

litzar per fer-lo més sostenible”, valora
Carles Rúa. “Aquest és un dels àmbits
clau de la logística, i, per als enginyers,
el més important és buscar la sostenibilitat del món”, assegura Alfonso
Hernández.
UNA CATALUNYA LOGÍSTICA
“Per la seva situació geogràfica, a
Catalunya la logística és molt important”, afirma Imma Ribas, que afegeix que, gràcies a aquest sector, els
nivells d’intercanvis comercials amb
la resta d’Europa són molt alts. Les
claus, segons ella, són l’emplaçament,
a la frontera amb França, i el Port de
Barcelona, que s’està convertint en
una porta de connexió entre Europa
i Àfrica. El corredor mediterrani, en
desenvolupament, podria impulsar
encara més aquest sector.
La logística a Catalunya té un pes
del 3,2% del producte interior brut
(PIB), que puja a més del 13% si es
tenen en compte totes les activitats
econòmiques que se’n deriven, segons
l’Observatori de la logística de 2019,
publicat per Cimalsa, l’empresa pública de la Generalitat que promou i
gestiona infraestructures logístiques.
Catalunya és líder en infraestructures
viàries dins de l’Estat, segons aquest
informe, i en superfície dedicada a
activitats logístiques, segons dades de
l’empresa Alimarket. l
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Aniling, Aortyx i Able: de projecte d’investigació
d’enginyeria i salut a start-up
Convertir un projecte d’investigació universitari en una empresa és una tasca apassionant que requereix
perseverança i moltes hores. Ho saben bé els fundadors de les start-ups biomèdiques Aniling, Aortyx i Able,
que van presentar els seus projectes el passat març al I Fòrum Start-ups Biomèdiques, celebrat al Col·legi de
Metges de Barcelona i organitzat conjuntament pel Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics
Industrials de Barcelona i el Col·legi de Metges de Barcelona, amb la col·laboració i participació de
Barcelona Activa. El Fòrum s’emmarcava dins els actes que organitza ENGINYERS BCN durant el 2019 per
celebrar l’Any de l’Enginyeria Biomèdica.
Pilar Maurell, periodista

Aniling desenvolupa un nou estàndard
per a l’anàlisi genètica utilitzant “una
tecnologia pròpia i única, amb patent
d’àmbit internacional, que permet,
per primer cop, l’anàlisi simultània
de genoma i epigenoma amb alta
qualitat. Al mateix temps, la nostra
tecnologia és compatible amb les diferents plataformes d’anàlisi i permet
aprofitar molt millor els recursos”,
explica Llorenç Coll, cofundador del
projecte.
Aquesta empresa va néixer el 2014
com a spin-off de l’Institut de Medicina
Predictiva i Personalitzada del Càncer
(IMPPC) perquè “volíem enfocar la
tecnologia cap al mercat, per accelerar
el seu impacte en l’àmbit de la salut”,
recorda Coll, que afegeix que, actualment, estan iniciant les validacions
dels primers productes per a entorns
de recerca i clínica oncològica. I per
arribar fins aquí, ja han aconseguit reunir dos milions d’euros en dues rondes d’inversió que “ens han servit per
desenvolupar la tecnologia i definir els
productes”. Han comptat amb el suport de ’la Caixa’ i el Banc Sabadell, a
banda de finançament públic, “en què
destaca el consorci Aniling-IGTP-ICO
i també el consorci per a malalties minoritàries AMMIC, impulsat per Biocat i CataloniaBioHT. Ara estem preparant una ronda més gran per validar
el nostre primer producte en oncologia”, destaca Coll.
Un procés similar al que han seguit
els fundadors d’Aortyx, una empresa
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emergent liderada pels professors
Salvador Borrós i Jordi Martorell
d’IQS School of Engineering. Han
desenvolupat una nova generació
d’empelts per reparar vasos sanguinis, i el seu primer prototip repara
disseccions aòrtiques, basant-se en
un biomaterial capaç de regenerar el
teixit malmès. Aortyx va passar pel
programa CaixaImpulse el 2017 i va
formar part també del programa Indústria del Coneixement, en la modalitat Llavor 2016, una experiència que
Jordi Martorell recomana perquè
“donen una formació transversal, et
provoquen perquè treguis el millor
de tu mateix i catapulten el teu esperit emprenedor”. “Ens van ajudar en
una cosa que crec que és molt important: fer-te les preguntes que toquen
i barallar-t’hi”, afegeix Martorell, que
reconeix que aquests tipus de programes ajuden els investigadors “a sortir
de les preguntes acadèmiques i a ferse preguntes de negocis”.
Martorell tenia molt clar
que volia emprendre.
“Vaig fer el doctorat perquè volia
generar impacte

La start-up Able
Human Motion
està desenvolupant
un exoesquelet que
dona més autonomia al pacient.

amb la meva recerca. Sempre he tingut aquesta visió. És el que em guia i
la pregunta que em faig cada dia és si
el que faig generarà impacte”, explica. Però la transferència de la tecnologia de la universitat al mercat real
no sempre és fàcil, “especialment a
Catalunya, i els números ho indiquen;
estem al top ten de publicacions però
no transferim patents i és un problema greu que tenim. L’emprenedoria
requereix decisions ràpides i falta
molta més agilitat”, defensa el cofundador d’Aortyx.
El tercer projecte que es va presentar al I Fòrum Start-ups Biomèdiques
va ser Able Human Motion, una spinoff de la Universitat Politècnica de
Catalunya. Els seus fundadors són
Alfons Carnicero, enginyer industrial i biomèdic; Àlex Garcia, enginyer
d’automàtica i control, i Josep M.
Font, director del Laboratori d’Enginyeria Biomecànica de la UPC. El
projecte es va iniciar el 2013 “quan
un doctor de la Corunya va detectar que hi havia un grup de pacients
medul·lars sense solució adaptada a
les seves necessitats”, explica Alfons
Carnicero. A partir d’aquell moment,
tres equips –de la Corunya, d’Extremadura i de la UPC– van començar a
investigar a nivell de recerca bàsica i
van crear prototips. “El 2017 ja teníem un prototip funcional, i des de la
UPC vam demanar un ajut per veure
si tenia sentit donar valor a aquesta
tecnologia.” Com Aortyx, ells també
van tenir l’oportunitat de passar per
CaixaImpulse, “on vam poder estudiar si darrere de la nostra tecnologia hi
podria haver una empresa sostenible
i un mercat prou gran”. Els resultats
van ser positius i el 2018 van deci-

COL·LABORA:

© Able Human Motion

dir fundar Able. Actualment ja estan
desenvolupant un exoesquelet “més
lleuger i econòmic i que dona autonomia total al pacient”.
Carnicero també destaca que la
transferència de tecnologia “és un
camí pedregós, emocionant però
difícil”, i considera que hauria de
ser més àgil. De moment, Able ja ha
aconseguit una ronda de finançament
de 600.000 euros amb inversors privats, i segueix desenvolupant el seu
exoesquelet. Abans, però, van passar
per diversos programes d’acceleració per aprendre a emprendre, el de
CaixaImpulse, però també a EADA,
BIOCAT i Ship2B. “Hem tingut molta sort de guanyar-los, perquè, per
exemple, després de participar al
CRAASH de BIOCAT vam poder fer

INNOVACIÓ, TECNOLOGIA
I MOLT D’ESFORÇ
S’AMAGUEN DARRERE DE
TRES PROJECTES FETS
REALITAT GRÀCIES AL
FINANÇAMENT EXTERN

una estada a Boston, la qual cosa ens
va donar moltes oportunitats, vam
conèixer nous assessors i maneres de
fer, i un hospital interessat en la nostra tecnologia.”Per a tots aquells enginyers que decideixin emprendre en
salut, tots tres ho tenen clar: s’ha de
ser perseverant “i un apassionat del
que fas”, destaca Carnicero. “T’has de
preguntar per què vols emprendre i
què vols aconseguir, perquè si t’hi fiques has d’estar al 200% durant anys.
Has de tenir molt clar que és la teva
vocació, què t’hi jugues i que hi invertiràs tot el que tens, energia, temps... I
no dic que, fins i tot així, hagi de sortir bé, perquè estadísticament el més
probable és que no vagi bé, però si no
estàs al 200% segur que no sortirà”,
defensa Jordi Martorell.
Llorenç Coll posa l’èmfasi en
l’equip: “Definir un equip fort i compromès és un primer pas important.
I per això, el networking i l’entorn
són essencials. En el nostre cas, hem
tingut sort, gràcies a la capacitat, la
motivació i la complicitat de tots els
membres de l’equip, que ens hem sabut adaptar i créixer per afrontar els
nous reptes”. l

AMB EL SUPORT INSTITUCIONAL DE:

AMB EL SUPORT EMPRESARIAL DE:
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Enginyers i metges se citen en la
inauguració de l’Any de l’Enginyeria Biomèdica
La paraula oportunitat va ser, segurament, una de les més repetides en el fòrum Start-ups
Biomèdiques, coorganitzat per ENGINYERS BCN per donar el tret de sortida a l’Any de l’Enginyeria
Biomèdica. La necessitat de crear més equips formats per metges i enginyers es va fer palesa en un
acte des del qual emprenedors i inversors van donar la seva visió de la situació actual del sector.

Les declaracions de l’amfitrió donaven
pistes de la que seria una de les conclusions de la jornada: “Ja ha passat el
temps en què els metges érem el centre del món. El futur no és així. S’ha de
treballar de forma conjunta en equips
multidisciplinaris”. Jaume Sellarès,
vicepresident del Col·legi de Metges
de Barcelona, deia aquestes paraules
el 21 de març, amb referència als enginyers, durant el fòrum Start-ups Biomèdiques. El representant d’una de
les entitats organitzadores va passar el
testimoni al degà del Col·legi. Miquel
Darnés va explicar què és l’Any de l’Enginyeria Biomèdica: el cicle d’activitats
i articles del ENGINYERS BCN entorn
d’aquesta temàtica. Jaume Baró, director operatiu de Serveis a les Empreses
de Barcelona Activa, va tancar les benvingudes declarant als assistents que,
en aquesta entitat, als emprenedors els
trobaran “sempre”.
INVERTIR EN PERSONES
Un dels ponents a la primera taula
rodona va ser Lluís Pareras, director
del fons de capital de risc Healthequity i entrevistat en el número 229
de theknos. Pareras, que estudia uns
prop de 300 projectes a l’any, va parlar de les qualitats que han de tenir les
idees de metges i enginyers: “Comptar
amb un gran equip, cobrir una necessitat clínica important i tenir una prova
de concepte potent, ja que sempre hi ha
aquella diapositiva que et fa invertir”.
Tot i que va recordar: “Una idea no val
res, el que importa és l’execució. Jo in32
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D’esquerra a dreta: Jaume Baró, director operatiu de Serveis a les Empreses de
Barcelona Activa; Jaume Sellarès, vicepresident del Col·legi de Metges de
Barcelona (CoMB), i Miquel Darnés, degà del Col·legi.
verteixo en persones”. A la taula, moderada pel coordinador de l’Any de l’Enginyeria Biomèdica, Jordi Pujol, també hi
va participar Josep Samitier, director
de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya. Samitier va fer una defensa del
sector: “Al segle xxi l’enginyeria biomèdica serà un gran motor”. I, més concretament, va parlar del cas català, on no
tot són flors i violes: “Tenim els millors
cirurgians i hospitals, però els aparells
que utilitzem són de fora”.
UN MOMENT EXCEL·LENT
Tres emprenedors de start-ups biomèdiques van explicar la seva experiència de creació d’una empresa a la
segona taula rodona. A les pàgines 30
i 31 d’aquesta revista us expliquem
amb més detall en què consisteixen
les seves empreses. Els tres joves van
coincidir a recalcar la importància de
demanar ajuda primer a les tres efes:
friends, family i fools (amics, família i
“bojos”). Llorenç Coll, d’Aniling; Noemí Balà, d’Aortyx, i Alfons Carnicero,
d’Able, també van destacar el fet d’escollir un bon equip i les dificultats burocràtiques de crear una empresa. Per

al moderador, el director general de
Biocat, Jordi Naval, Barcelona és un
dels hubs d’innovació amb més creixement d’Europa, i la prova vivent estava
situada en aquella mateixa taula.
A la cloenda, Albert Barberà, director
general de Recerca i Innovació en Salut
de la Generalitat, va afirmar que el sector a Catalunya viu “un moment excel·
lent”. “El 94, quan jo estudiava, només hi
havia una persona a la universitat a qui
li sonava com patentar.” Alguna cosa es
mou, doncs, en l’enginyeria biomèdica
i aquí el Col·legi continuarà exercint el
seu paper de dinamitzador. l

El segon fòrum,
el 13 de juny
El proper gran acte de l’Any de
l’Enginyeria Biomèdica portarà per
títol “La intel·ligència artificial i el
Big Data. La innovació que arriba
de la mà de les noves tecnologies”.
Serà el 13 de juny, a les 16.30 h, a la
sala d’actes del Col·legi. Inscriviuvos al nostre web.

Escac i mat a la reserva d’activitat en les ITE
d’habitatges a favor d’arquitectes i arquitectes tècnics?
A instància d’ENGINYERS BCN, la Comissió Nacional de Mercats i la Competència va interposar un
recurs contenciós administratiu a l’Audiència Nacional contra el precepte de no incloure com a tècnics
competents en la redacció de l’ITE els enginyers tècnics industrials. La sentència de l’Audiència
Nacional estima el recurs i afirma que la llei no estableix cap reserva d’activitat a favor d’arquitectes o
arquitectes tècnics en l’emissió d’ITE.
Jordi Barril
Advocat, Servei d’Assessorament Jurídic

Al theknos d’abril de 2016, us vam
informar de l’estat de la situació de
les atribucions professionals en les
inspeccions tècniques dels edificis
d’habitatges (ITE) i acabàvem dient que ENGINYERS BCN continuaria promovent totes les accions
que tingués a l’abast per defensar
les nostres persones col·legiades.
LA TITULACIÓ REQUERIDA
La fotografia que teníem en aquells
moments era que l’article 7.4 del
Decret 67/2015, de 5 de maig, per
al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació
dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el
llibre de l’edifici, establia que “la
inspecció tècnica dels edificis d’habitatges s’ha de dur a terme per
una persona amb titulació habilitant acadèmica i professional com
a projectista, director/a d’obra o
director/a d’execució de l’obra en
edificació residencial d’habitatges, segons el que estableix
la Llei 38/1999, de 5 de
novembre, d’ordenació
de l’edificació, que
hagi contret i tingui
en vigor l’assegurança de responsabilitat
civil corresponent, i
que no incorri en cap
incompatibilitat, prohibició o inhabilitació
per a l’exercici professional”.
Aquest
precepte
i alguns pronunciaments judicials a

favor d’aquesta reserva d’activitat
feien que la Generalitat de Catalunya només considerés tècnics
competents en aquesta matèria els
arquitectes i arquitectes tècnics,
malgrat que diversos informes de
la Comissió Nacional de Mercats i
la Competència (CNMC), des de la
perspectiva del dret de la competència, defensaven que haurien de ser
considerats tècnics competents en
la redacció d’ITE tots els professionals amb capacitat tècnica suficient,
incloent-hi els enginyers tècnics industrials.
L’ACTUACIÓ DEL COL·LEGI
ENGINYERS BCN tenia clar que
havia d’actuar contra l’article 7.4
del Decret 67/2015, i, entre totes les
opcions, va considerar que estratègicament convenia involucrar la
CNMC. Per aquest motiu, la va instar per tal que interposés un recurs
contenciós administratiu contra
aquest precepte per
vulneració de la
Llei de garan-

ties d’unitat de mercat. I la CNMC
així ho va fer.
Després d’una llarga espera, l’Audiència Nacional (AN) va dictar la
sentència de 28 de novembre de
2018 (rec. 757/2015) que estima el
recurs de la CNMC i anul·la l’article 7.4 del Decret 67/2015.
L’AN afirma que la Llei 18/2007,
de dret de l’habitatge, es refereix
a “tècnic competent” i que la Generalitat de Catalunya no justifica
la reserva d’activitat en els ITE a
favor d’arquitectes i arquitectes
tècnics quan la llei mateixa ho deixava obert a tots els titulats amb
formació en el procés d’avaluació
dels edificis.
La sentència es basa en la Llei de
garantia d’unitat de mercat i afirma que els ITE no formen part del
procés d’edificació i que són actes
professionals diferents de la projecció i direcció facultativa, i que
la Llei 38/1999, de 5 de novembre,
d’ordenació de l’edificació, no estableix cap reserva d’activitat a favor
d’arquitectes o arquitectes tècnics
en l’emissió d’ITE.
I ARA QUÈ?
Aquesta sentència de l’Audiència
Nacional és una bona notícia, però
també cal indicar que la Generalitat de Catalunya pot interposar un
recurs de cassació davant el Tribunal Suprem.
En tot cas, ENGINYERS BCN
tornarà a efectuar gestions per
tal que l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya reconegui, a la llum
d’aquesta sentència, les
atribucions professionals
dels enginyers tècnics industrials i enginyers graduats per fer l’ITE. l
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Els terminis de la responsabilitat
civil professional
Jordi Barril
Advocat, Servei d’Assessorament Jurídic

I. Concepte general

Responsabilitat civil significa la subjecció d’una persona que vulnera un
deure de conducta a l’obligació de reparar el dany produït.
L’enginyer és un professional amb
capacitació tècnica que realitza una
activitat socialment reconeguda, amb
plena subjecció a unes normes tècniques, científiques i ètiques que fan
presumir una qualitat i competència
en el seu camp d’activitat que serveix
com a criteri per mesurar el compliment de les seves obligacions i establir la seva responsabilitat.
Per qualificar si un acte professional concret és correcte o no, i, per
tant, si genera o no una responsabilitat, cal comparar aquell acte amb la
tècnica normal requerida a la generalitat de conductes professionals en
supòsits idèntics, tenint en compte
les característiques especials del seu
autor, de la professió, de la complexitat i de la influència d’altres factors.

II. Requisits de la
responsabilitat civil

Els requisits generals de l’existència
de responsabilitat civil són:
—
Acció o omissió antijurídica del
professional.
—
Culpa (actuació negligent) o dol
(actuació voluntària de no evitar el
dany que es va preveure) per part
del professional.
— Dany produït.
— Relació causal entre l’acció o omissió i el dany.

III. Tipus de
responsabilitat civil

La responsabilitat civil pot ser:
— Contractual: quan s’ha produït un
dany per incompliment total o parcial d’un contracte.
— Extracontractual: quan el dany no
deriva d’una relació contractual,
34
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sinó de la vulneració de les obligacions genèriques de la professió i
del principi general d’abstenir-se
d’un comportament lesiu contra la
resta de les persones.
—D
 erivada de delicte: és aquella que
deriva dels danys produïts per la
comissió d’un delicte.
Els enginyers que exerceixin per
compte propi poden estar subjectes
a responsabilitat civil contractual
(respecte al client), responsabilitat
extracontractual (respecte al client i
tercers), i, en tot cas, responsabilitat
civil derivada de delicte.
Els enginyers que exerceixen per
compte aliè poden estar subjectes
a responsabilitat extracontractual
(respecte al client de la seva empresa
i tercers), i, en tot cas, responsabilitat
civil derivada de delicte.

IV. Terminis generals
de la responsabilitat civil

La prescripció de les accions amb
motiu de la responsabilitat civil
significa l’extinció del dret de reclamar del perjudicat pel transcurs
d’un determinat temps, és a dir, si
el perjudicat no va reclamar dintre
d’un termini, quedarà privat de ferho en un futur, amb el benentès que
la prescripció pot ser objecte d’interrupció i tornar a començar a córrer de nou el termini en els supòsits
que estableix la llei, com serien la
reclamació extrajudicial del perjudicat o qualsevol acte de reconeixement del deute per part del deutor.
Recordem que, si no hi ha cap
dany, no hi ha responsabilitat.
L’acció reclamable per la persona
perjudicada neix quan es produeix
el dany, i des d’aquell moment, és

L’ARCP DEL COL·LEGI
FACILITA LA COBERTURA
GRATUÏTA DELS
COL·LEGIATS QUE
CESSEN L’ACTIVITAT, SI
MANTENEN LA CONDICIÓ
D’ASSEGURAT
va saber de l’existència del dany,
mentre que la normativa catalana
determina que aquest còmput comença des de l’existència del dany.

V. Terminis especials: Llei
d’ordenació de l’edificació

quan es compta el termini de prescripció, no des que es va fer l’actuació
professional causant del dany.
El termini aplicable depèn del tipus de responsabilitat civil i de l’àmbit territorial on es presta el servei.
A Catalunya (Codi civil català):
— Responsabilitat contractual:
deu anys (article 121-20).
— Responsabilitat extracontractual:
tres anys (article 121-21, lletra d).
A l’Estat espanyol (Codi civil estatal):
— Responsabilitat contractual: cinc
anys (article 1964.2).
— Responsabilitat extracontractual:
un any, des que ho sap la persona
perjudicada (article 1968).
La prescripció del termini de la responsabilitat civil es comença a computar des del moment en què l’acció
es pugui exercir per primer cop.
En el cas de la contractual, es començarà a computar des del moment
en què es donin l’incompliment del
contracte, l’existència del dany i la
relació de causalitat entre ambdós.
En cas de l’extracontractual, en la
normativa estatal, el termini comença a computar des que el perjudicat

La Llei 38/1999, de 5 de novembre,
d’ordenació de l’edificació (LOE), regula la responsabilitat civil dels agents
que intervenen en el procés d’edificació (projectista, director d’obra, director d’execució d’obra, etc.). Es tracta de
responsabilitat civil envers els propietaris i tercers adquirents dels edificis
per danys materials. Per tant:
— Els terminis de la LOE són només
respecte als danys materials, no la
resta de possibles danys (personals,
morals, lucre cessant) que es computen pels terminis generals.
— Són respecte a les obres regulades
a la LOE (art. 2), és a dir, relatives al
procés d’edificació. En canvi, van pels
terminis generals altres tipus d’obres
(de canalitzacions de gas, murs de
tancament, enderrocs, etc.).
L’article 17.1 de la LOE estableix un
termini de garantia per tal de calcular la prescripció de la responsabilitat. Els terminis de garantia, que es
compten a partir de la data de recepció de l’obra, són:
— Durant deu anys, danys materials
causats en l’edifici per vicis o defectes que afectin la cimentació,
els suports, les bigues, els forjats, els
murs de càrrega o altres elements
estructurals i que comprometin directament la resistència mecànica i
l’estabilitat de l’edifici.

— Durant tres anys, danys materials
per vicis o defectes dels elements
constructius o de les instal·lacions
que ocasionin l’incompliment dels
requisits d’habitabilitat.
— Durant un any, danys materials per
vicis o defectes d’execució que afectin
elements de terminació de les obres.
El termini de prescripció de les accions és de dos anys a comptar des que es
produeixin aquests danys (que s’han
de produir dins el període de garantia), sens perjudici de les accions que
puguin subsistir per exigir responsabilitats per incompliment contractual.

VI. L’assegurança de
responsabilitat civil (ARCP)

L’ARCP constitueix, a més d’una obligació legal, un mitjà de protecció del
patrimoni del professional assegurat,
així com un instrument de tutela dels
tercers perjudicats per l’activitat del
professional.
Quant de temps s’ha de mantenir
vigent l’ARCP?
El Col·legi contínuament ha facilitat informació sobre l’exigència de
l’ARCP, però sobre el temps que un
enginyer ha de mantenir vigent la
seva ARCP, convé remarcar que cal:
— Tenir presents els terminis de
prescripció de la responsabilitat
civil.
— Conèixer les clàusules limitatives de
l’ARCP. Per exemple, prescindir del
fet causant del dany i circumscriure
la cobertura de l’ARCP als supòsits
en què la reclamació de la persona
perjudicada es fa i es notifica a l’asseguradora dins el període de vigència de l’ARCP.
— Recordar que l’ARCP del Col·legi: a)
facilita la cobertura gratuïta dels col·
legiats que cessen l’activitat, de manera definitiva o temporal, si mantenen la condició d’assegurat i b) disposa que la baixa del Col·legi implica
la pèrdua de la condició d’assegurat,
i queda al descobert la responsabilitat civil professional. l
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Programa RELEHSE, un programari
de gestió de requisits legals
Actualment, un dels aspectes més importants per a les empreses és el control del compliment
de tota la matèria de medi ambient, seguretat industrial i prevenció de riscos laborals, que
compaginin el coneixement total de la part legal amb l’efectivitat.
Text Marc de Gomis,
director comercial de TANDEM HSE

Algunes empreses fan la identificació,
actualització, control i gestió de tots els
requisits legals de la seva empresa de
manera manual, fet que representa un
malbaratament de mitjans, un alt cost
d’oportunitat i un risc innecessari.
Avui dia, atès que els recursos acostumen a ser cars i escassos, s’ha de
lluitar per ser competitiu, gestionant
l’empresa amb sistemes automatitzats que permetin utilitzar els recursos de forma eficaç i eficient.
Una bona plataforma de gestió de
requisits legals ajuda a tenir identificats i actualitzats tots els requisits de
la legislació aplicable a l’empresa. És
una eina vital per estar vigent en plena era de la informació.
TANDEM HSE, en contínua evolució en la creació de solucions, té des
del 2002 una plataforma per a la ges-

ES TRACTA D’UNA
PLATAFORMA DE GESTIÓ
DELS REQUISITS
LEGALS QUE NECESSITA
UNA EMPRESA. UNA EINA
EMPRESARIAL VITAL PER
ESTAR VIGENT
tió dels requisits legals en matèria de
seguretat industrial, medi ambient i
prevenció de riscos laborals.
El programa és un servei pioner
d’assessorament legal que permet la
identificació, el manteniment, la gestió, l’autoavaluació i l’actualització
Més informació: www.tandemsl.com/es
36
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La plataforma RELE HSE té com a objectiu transmetre confiança a les empreses
mantenint al dia tots els requisits legals aplicables a la seva activitat.

dels requisits legals exigits a la seva activitat, amb el suport d’un equip d’enginyers especialitzats. El maig de 2019
es fa el llançament de la versió 04.
Un dels trets diferenciadors del
programa de TANDEM HSE és que
no es limita a indicar la disposició
aplicable; també extreu el requisit
legal concret que és d’aplicació a una
determinada activitat amb tots els
aclariments necessaris.
A més, el programa RELEhse permet tenir unificada tota la documentació, realitzar i registrar auditories
legals en qualsevol moment, disposar
d’un calendari amb avisos automàtics, crear indicadors i estadístiques,
i, tanmateix, generar i exportar infor-

mes personalitzats de requisits legals
per tal de fer anàlisis exhaustives.
El programa RELEhse dona
també compliment als punts exigits per les normes UNE-EN ISO
14001:2015, UNE-EN ISO 9001:2015
i ISO 45001:2018, així com als SGSAG de SEVESO, respecte a l’obligació
d’identificació, registre i manteniment dels requisits legals aplicables
a l’activitat realitzada per l’empresa.
L’objectiu de TANDEM HSE amb
la plataforma és transmetre confiança a les empreses mantenint al
dia tots els requisits legals aplicables a la seva activitat i informant
contínuament de les noves legislacions en vigor. l

Solucions d’optimització energètica i balanceig de
càrregues per a infraestructures de recàrrega de VE
Text Alejandro Valdovinos Herrando,
responsable de la Unitat de Negoci
de Vehicle Elèctric a Simon

Temps transcorregut
en la càrrega

Energia consumida durant
el procés de càrrega

Valor en amperis durant
el procés de càrrega

Potència instantània

La introducció gradual del vehicle elèctric (VE) com a solució de transport
ideal per a empreses de flotes urbanes
i periurbanes està fomentant potenciar infraestructures de recàrrega de VE
que permetin implementar solucions
amb balanceig de càrregues per optimitzar la potència contractada a les
instal·lacions i, consegüentment, disminuir-ne els coeficients de simultaneïtat, la qual cosa permetrà que puguin
ser més rendibles com més punts de recàrrega es projectin en una instal·lació.
La ITC-BT 52 anomena aquest tipus
de solució SPL (Sistema de Protecció
de Línia General d’Alimentació), que es
concep com una solució o sistema que
mitjançant bus cablejat o mitjançant
bus sense fil permeti fer una gestió
més o menys dinàmica de potència
d’un conjunt d’infraestructures de
recàrrega en funció de la potència
contractada disponible en el circuit
de recàrrega de VE.
La necessitat de mercat i el repte tecnològic associat al balanceig de la potència ve condicionat per les barreres
i els efectes col·laterals econòmics que
impliquen sobredimensionar els circuits elèctrics orientant-se sempre al
pitjor escenari possible, que consisteix
a poder permetre càrregues simultànies en tots els punts de recàrrega d’una
instal·lació a la seva màxima potència,

Etiqueta estat de càrrega

Connector Schuko

Pantalla de valors instantanis.

que és el que es coneix com a coeficient de simultaneïtat.
Els fabricants de solucions de recàrrega de VE han de preveure solucions
davant de la impossibilitat tècnica en
molts escenaris d’instal·lació de poder
augmentar la potència contractada o
les limitacions pressupostàries de fer
front a l’impacte econòmic que això
implica per al client, amb l’important
augment del terme fix de potència.
En el mercat es poden identificar
diferents solucions de balanceig de
potència en infraestructures de recàrrega de VE:
— Les solucions que permeten a la
mateixa infraestructura de recàrrega
disponible portar a terme un balanceig
dinàmic fix en infraestructures que disposin almenys de dos connectors, i que

Figura 1

La instal·lació de l’SPL serà opcional en edificis de nova construcció a criteri del promotor i en instal·lacions en
edificis existents a criteri del titular del subministrament o, si escau, de la junta de propietaris. El dimensionament de les instal·lacions d’enllaç i la previsió de càrregues es farà considerant un factor de simultaneïtat de les
càrregues del vehicle elèctric amb la resta de la instal·lació igual a 0,3 quan s’instal·li l’SPL i d’1,0 quan no
s’instal·li. Com a entrada d’informació, l’SPL rebrà la mesura d’intensitat que circula per la LGA.
Pedifici = (P1 + P2 + P3 + P4 ) + 0,3 · P5
Pedifici = (P1 + P2 + P3 + P4 ) + P5

Connector Mennekes

(s’instal·la l’SPL)
(no s’instal·la l’SPL)

permeten fer un balanceig fix de potència entre els diferents connectors d’una
infraestructura de recàrrega, configurant prèviament la potència assignada
màxima per al circuit de recàrrega en la
instal·lació, que serà sempre fixa.
— Les solucions de recàrrega que permeten fer un balanceig dinàmic de potència de forma interna entre els connectors de la mateixa infraestructura o
de forma externa, mitjançant un autòmat de control extern que permeti gestionar de manera intel·ligent i coordinada tots els connectors, tenint present
el fix de potència per a la infraestructura
de recàrrega i, a més, el sobrant d’energia d’altres circuits que poden aprofitar
els connectors de recàrrega en determinats moments del dia.
Totes dues solucions de balanceig
(fix i dinàmic) es poden arribar a implementar permetent escenaris de
categorització de places en les quals
es pugui arribar a parametritzar que
determinats connectors siguin de
categoria VIP i, per tant, s’extreguin
d’aquest balanceig. La utilització
d’aquesta mena de sistemes reduieix
el coeficient de simultaneïtat de cada
carregador a 0,3 (vegeu la figura 1). l

Més informació: www.simon.com
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MÓN EMPRESARIAL

Braç de mesurament Absolute Arm, potència
i flexibilitat per al sector de la mecanització
Tuma, SA, empresa fundada el 1988 i ubicada al polígon industrial de Móstoles (Madrid), ha confiat en
Hexagon MI i, des de fa un any, disposa entre la seva maquinària de l’equip Absolute Arm 7520 SI. L’empresa,
amb més de 30 anys en el sector de la mecanització, és un taller d’utillatges dedicat al disseny i la fabricació de
motlles d’injecció, projectes CAD-CAM i mecanitzacions, en el qual treballen dotze persones.
Text Jordi Planell Pérez,
Sales Manager
Hexagon Manufacturing Intelligence

Des de fa un any, la companyia disposa
entre la seva maquinària de l’equip Absolute Arm 7520 SI d’Hexagon Manufacturing Intelligence, un braç de mesurament amb l’escàner làser integrat
RS4, dissenyat per a l’adquisició de dades 3D més ràpida que mai en una gran
diversitat d’aplicacions. Miguel Ángel
Morín és el gerent i el responsable de
qualitat de l’empresa i, pel que fa a les
El braç de mesurament d’Hexagon MI
té un escàner làser integrat que permet
adquirir dades 3D a gran velocitat.

aplicacions en què s’utilitza el braç de
mesurament, ens comenta: “el fem
servir especialment per als processos
de fabricació i per al control de qualitat de les peces acabades. Fem un gran
ús del braç, l’utilitzem diàriament, i
amb el sistema mesurem moltes peces
d’utillatge general”.
L’escàner làser RS4, completament
certificat i incorporat, està dissenyat
Més informació: www.hexagonmi.com
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per a la captura de dades de punts 3D
en una gran varietat de superfícies. No
requereix calibratges, temps d’escalfament ni cables o controladors addicionals. Amb un feix làser ultraample,
de fins a 150 mm, l’RS4 pot capturar
752.000 punts per segon, fet que redueix el nombre de passes requerides
per escanejar completament la peça i
reduir el temps de mesura.

Quatre empleats han rebut la formació d’Hexagon per utilitzar aquest sistema de mesurament. “És un sistema
fàcil d’usar, però sí que és necessària
una formació bàsica prèvia. La veritat
és que el curs va ser molt satisfactori i
ens va aportar molts coneixements”.
La companyia, gràcies a l’adquisició
de l’Absolute Arm 7520 SI, ha aconseguit un augment en la productivitat
en el procés de producció i, alhora, ha
aconseguit reduir els temps de fabricació. Quant al nivell de satisfacció amb
Hexagon, Morín afirma: “Estem molt
satisfets amb el servei ofert pel servei
local d’Hexagon i amb tota seguretat
els tindrem sempre en compte per a
possibles necessitats de futur”.
Tuma és, sens dubte, una petita gran
empresa i ho demostra amb els braços
de mesurament Absolute Arm, que tenen un immens camp d’aplicacions en
tot tipus d’empreses, sense importar si
tenen 12 o 12.000 empleats. l

DISSENY INDUSTRIAL

PER SABER-NE
MÉS

Fotos: © Play Group

• A la pàgina web de Play Group
trobem tota la informació referent
a la producció dels productes
produïts per Play, SA, sota les
diferents marques del grup
(Playmarket, Casualplay, Play,
Playxtrem, Duett).
www.playgrouponline.com

EL WE GO DE PLAYMARKET

Compra còmoda i divertida

DAVID ROMAN
Col·legiat 17.588
Comunicador

El grup Play ha fet de la innovació i la cura en el disseny
un dels trets distintius del
seu catàleg. Amb la intenció
de reunir els avantatges del
carret de comprar i del cistell, el departament d’R+D de
Playmarket va donar forma al
We Go, un carro que presenta
com a principal novetat una

L’espaiosa bossa en forma de
cistell pren especial rellevància
en aquest disseny de Playmarket.

La fixació del
manillar permet
regular-ne l’alçària.

• Els premis al Producto del
Año tenen l’origen a França
i des de l’any 2000 tenen
també representació a l’Estat
espanyol. El veredicte se centra
en una enquesta realitzada
a 10.000 usuaris. www.
granpremioalainnovacion.com/
productos-ganadores-2014/

bossa de 50 litres de capacitat,
amb una boca alta i ampla que
permet treure’n i introduir-hi
els objectes amb més comoditat que en els carrets de compra tradicionals. El We Go disposa d’un xassís d’alumini que
permet un plegament molt
compacte, incorpora un manillar regulable i disposa de

quatre rodes per assegurar-ne
l’estabilitat.
Des de l’inici de la producció
el 2014, el We Go representa la
punta de llança de Playmarket
pel que fa a disseny i a innovació, i ha estat guardonat amb
un Red Dot Award (2014) i el
Gran Premi a la Innovació del
Producto del Año (2014). l

El disseny del xassís
n’assegura un
plegament compacte.

Imatge promocional de Play per al
We Go, buc insígnia dels carrets de
compra de la marca catalana.
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Fotos: D. Roman

L’EMPRESA

Planta de muntatge i proves de Telstar.

Equips de procés per a les farmacèutiques
AZBIL TELSTAR, SLU
Telstar és la denominació de la primera nissaga de satèl·lits de
telecomunicacions llançats a l’espai a principis dels anys seixanta. Un nom
amb connotacions tecnològiques i de futur amb el qual es va batejar una
petita empresa el 1963. Més de mig segle després, Telstar és capdavantera en
les aplicacions industrials del buit.

DAVID ROMAN
Col·legiat 17.588
Comunicador
www.eltecnigraf.cat
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Combinar experiència i rigor tècnic
amb un pla empresarial ambiciós:
aquesta és la recepta emprada per
Telstar que, mantenint sempre presents els seus orígens com a fabricant
de petita maquinària de buit, ha tret el
màxim partit d’un actiu tan valuós com
és l’experiència en l’aplicació industrial de les baixes pressions i la temperatura. Amb el buit com a denominador
comú, Telstar ofereix als seus clients
maquinària especialitzada, equips de
procés i línies de fabricació i projectes de plantes de producció claus en
mà. Una política d’adquisicions hàbil
duta a terme entre 1998 i 2008 va posicionar Telstar com un dels referents
entre els fabricants d’equips de procés per a la indústria farmacèutica.
El 2013 es va integrar al grup japonès
Azbil, que entrava en l’accionariat de
la societat amb l’objectiu de reforçar
la presència internacional i posici-

onar-se en l’anomenada life science,
que engloba indústria farmacèutica,
biotecnologia i indústries afins. Avui
dia, Telstar és present a més de cent
països, en onze dels quals té representació permanent (delegació, centre de
desenvolupament o fàbrica). Suma un
total de 740 treballadors en nòmina i
disposa de quatre fàbriques operatives (dues a Terrassa, una a Anglaterra
i l’altra a Shanghai).
APOSTA PER L’ENGINYERIA
La fabricació de petites màquines per
liofilitzar (un procés de conservació
mitjançant deshidratació a baixa pressió i temperatura) va suposar l’entrada
de Telstar a la indústria farmacèutica
a mitjan anys 60. Des de llavors, l’oferta de l’empresa terrassenca ha crescut
substancialment dividida en quatre
línies de producte: buit industrial (disseny i producció d’instal·lacions que
funcionen amb buit, com cambres de
simulació de l’espai o equips de detecció de fuites), enginyeria de serveis
farmacèutics (consultoria, enginyeria
bàsica i de detall o projectes claus en
mà), disseny i fabricació d’equips de
procés per a la indústria farmacèutica

UN BOCÍ DE L’ESPAI A LA TERRA

Fotos: Telstar

Entre altres projectes singulars, Telstar dissenya i fabrica cambres de
simulació destinades a la investigació vinculada a l’espai. Es tracta de
cambres que, mitjançant el buit i la temperatura, reprodueixen les
condicions extremes que es donen a l’espai, un entorn en què es pot passar
en un petit lapse de temps de temperatures altíssimes (quan l’escalfor del
Sol arriba sense la protecció d’una atmosfera) al fred extrem (quan no hi ha
insolació). Aquestes cambres de simulació permeten estudiar el procés
d’envelliment dels components dels satèl·lits, fenòmens com la
desgasificació d’alguns materials o la deformació deguda a gradients molt
acusats de temperatura. Telstar ha estat responsable de la construcció de
la més gran d’aquestes cambres de simulació de l’hemisferi sud (per
Cambra de simulació tèrmica de l’espai. Propietat
encàrrec del govern del Brasil), així com de la més avançada del món
del departament d’indústria del Govern del Brasil,
és la més gran instal·lada a l’hemisferi sud.
(propietat de la Indian Space Research Organisation).
(liofilitzadors, esterilitzadors, aïlladors i sistemes de generació d’aigua),
i fabricació de productes estàndard
per a laboratori (liofilitzadors, equips
de crioconservació i sistemes de protecció per aire).
La seu central de Terrassa concentra la gestió de l’empresa i l’activitat
comercial, així com l’oficina tècnica
encarregada de l’enginyeria de serveis
i el disseny del producte estàndard
per a laboratori. Als tallers es duu a
terme el muntatge de les màquines i
línies de producció, sovint equipades
i/o proveïdes per components arribats dels altres centres productius
del grup. Les instal·lacions s’acoblen,
es comproven i reben el vistiplau del
client abans de desmuntar-les per
enviar-les altre cop al seu centre de
producció, on els tècnics de Telstar en
faran la posada en marxa prèvia a l’entrada en producció. Jordi Serrat és
director corporatiu de producte i tecnologia, i, d’entre les particularitats
del producte que desenvolupa Telstar, destaca la complexitat intrínseca
a tot allò que envolta la indústria farLínia completa de producció de vacunes:
rentada i despirogenització dels vials,
emplenament, liofilització amb sistemes
automàtics de càrrega i descàrrega de
vials, precintament i rentada final.

macèutica: “La maquinària destinada
a aquest sector està sotmesa a una reglamentació molt estricta, i això suposa una inversió important de recursos.
La traçabilitat en tots els casos és, i ha
de ser, absoluta. Tots els materials estan degudament certificats, totes les
soldadures es comproven, es fotografien i es documenten una a una... Els
projectes de més envergadura poden
arribar a durar fins a tres anys”.
El pes específic de l’enginyeria en
una empresa com Telstar és notable,
i Serrat lamenta una certa dificultat
per incorporar personal qualificat:
“D’una banda, ens trobem que als
nous titulats sovint els atrauen més
les empreses de perfil tecnològic que
les metal·lúrgiques com la nostra.
Quan busquem tècnics amb més experiència, ens costa trobar especialistes
acostumats a treballar amb maquinària i sistemes que funcionen a temperatures per sota de –20 °C. Cal dir que
fins ara ens n’hem sortit, mantenim
una plantilla jove, i plegats gaudim treballant amb un producte tècnicament
molt agraït”.
La indústria farmacèutica és un
sector en creixement, i a Telstar són
optimistes de cara al futur: “Contemplem l’expansió tant territorial com
tecnològica —apunta Serrat—, perquè

en els mercats on ja ens hem consolidat tenim espai per créixer. Pel que fa
als aspectes tècnics, els canvis vindran
des de l’automatització, molt complexa i que duu un cert retard respecte
d’altres sectors. Implementar-la, tard
o d’hora, serà imprescindible, obligats per les exigències derivades de
la normativa, qualitat i traçabilitat, i
aquest serà un dels principals reptes
tècnics a què ens enfrontarem”. l

AZBIL TELSTAR, SL
Empresa dedicada al desenvolupament de solucions globals orientades al mercat de les ciències de la
vida, centres de recerca i desenvolupament científic i sector industrial.
Any de fundació: 1963
Nre. de treballadors: 740
(370 a les instal·lacions de Terrassa)
Enginyers graduats o enginyers
tècnics industrials en plantilla:
29% del total (107 a Terrassa)
Av. de Font i Sagué, 55
Parc Científic i Tecnològic Orbital, 40
08227 Terrassa (Vallès Occidental)
Tel. 937 361 600
marketing@telstar.com
www.telstar.com
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SOSTENIBILITAT

Envasos que respecten el medi ambient
Innovació, tecnologia i disseny per reduir l’impacte
d’una de les principals fonts de residus
Els envasos i embalatges són elements molt sovint necessaris en la
nostra societat. El problema sorgeix quan es fan servir de manera
incontrolada i acaben convertits en residus que contaminen el medi
ambient. A banda d’una millor consciència social, la tecnologia és una
eina essencial per ajudar a resoldre-ho.

JOAQUIM ELCACHO
Periodista
especialitzat en
medi ambient i ciència
comunicaciencia.cat
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La nova directiva de la Unió Europea
d’envasos i residus d’envasos (Directive on packaging and packaging waste)
destaca i recorda que la prevenció
en la generació de residus és el camí
més adequat per aconseguir una economia més eficient i per reduir l’impacte ambiental de les escombraries.
A més, aquesta directiva aprovada el
2018 indica que els estats membres
de la Unió Europea tenen l’obligació
d’adoptar mesures apropiades per
fomentar l’augment de la proporció
d’envasos i embalatges reutilitzables
al mercat, reduint la gran quantitat de
materials que han de ser incinerats o
abandonats als abocadors de residus.
La Unió Europea també aposta en
aquest camp per la innovació, amb
el disseny d’envasos més eficients i
fabricats amb materials menys contaminants. Una de les propostes cofinançades per la Comissió Europea,
dins el paquet Horizon 2020, és el

projecte Biosmart, centrat en el desenvolupament d’envasos i embalatges
intel·ligents per a una millor conservació de la qualitat alimentària.
Aquesta iniciativa, que coordina el
centre tecnològic IK4-TEKNIKER,
amb seu a Eibar (País Basc), i en què
participen empreses i institucions
d’Alemanya, Itàlia, França i Àustria,
treballa en envasos fabricats amb
nous materials biodegradables i fàcilment compostables, entre els quals
destaquen els bioplàstics.
A més de reduir la generació de
residus, l’objectiu de Biosmart és minimitzar la quantitat de menjar que
acaba a les escombraries per problemes d’envasament deficient. L’objectiu d’aquesta iniciativa multinacional
europea és la fabricació d’envasos a
partir de matèries primeres orgàniques naturals i compostables, és a dir,
que es puguin transformar fàcilment
en biomassa després de fer-les servir,
o bé en envasos reciclables per simplificar el tractament i la reutilització
posteriors.
En una iniciativa paral·lela de millora dels envasos i de reducció del
seu impacte ambiental, Ecoembes
—entitat responsable del sistema de
gestió dels residus d’envasos al conjunt de l’Estat espanyol— va posar

UN PROJECTE PER AL MERCAT
DE LA BOQUERIA

en marxa el 2017 a Logronyo (La Rioja) el centre d’innovació i tecnologia
The Circular Lab. En aquestes instal·
lacions s’estudien, conceben, proven i
apliquen en un entorn real —i en col·
laboració amb empreses, administracions públiques i ciutadans— les
millors pràctiques en totes les fases
del cicle de vida dels envasos, des de
la concepció fins a la reintroducció
en el cicle de consum a través de nous
productes. Entre les experiències
concretes sorgides de The Circular
Lab, en aquest cas en col·laboració
amb el centre tecnològic AINIA, de
Paterna (País Valencià), el passat mes
de novembre es va presentar el prototip d’un nou material plàstic produït a
partir de residus vegetals com la pell
de patata, per emprar-lo en la fabricació d’envasos biodegradables.

Inspirant-se en la papiroflèxia i fent
servir paper parafinat, les autores
van crear un recipient fàcil de
muntar, personalitzable, ergonòmic,
fet d’un únic material, fàcilment
reciclable i, en conseqüència,
molt més respectuós amb el medi
ambient que els gots de plàstic
tradicionals.

La Boqueria Packaging

Portada del llibre Eco Packaging
Now, que inclou un projecte
d’exalumnes de disseny d’Elisava.

El llibre Eco Packaging Now, de Toby
Ibbotson i Peng Chong (Austràlia:
Images Publishing Group, 2016),
és un referent mundial en aquesta
matèria i inclou, entre les cent
millors propostes internacionals, un
projecte nascut a Barcelona gràcies
a tres exalumnes del postgrau en
Disseny Gràfic i Estructural del
Packaging de l’Escola Universitària
de Disseny Elisava.
Amb el nom de La Boqueria
Packaging, Paula Sánchez, Laia
Truc i Miriam Vilaplana van idear
una alternativa als gots de plàstic
utilitzats per envasar i vendre fruita
per emportar a les parades del
mercat de la Boqueria de Barcelona.

LES NORMATIVES FORCEN A AVANÇAR EN AQUEST
TERRENY, PERÒ EL MILLOR INCENTIU ÉS QUE LA
MILLORA EN ELS ENVASOS BENEFICIA LES EMPRESES
A banda dels nous materials, l’ecodisseny és una de les propostes que
més i millor contribueixen a reduir
l’impacte ambiental dels envasos i
embolcalls. Les normatives europees i estatals forcen de mica en mica
a avançar en aquest terreny, però el
millor incentiu és que la millora en

els envasos també beneficia directament les empreses. En aquest sentit,
Ecoembes recorda molt sovint que
les llaunes de begudes estan fabricades ara amb un 17% menys d’alumini
que fa una dècada i que les ampolles
d’aigua tenen com a mitjana un 12%
menys de plàstic que fa deu anys. l
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ENGINEERING AROUND THE WORLD

AI applied to materials
1-MATERIALS ENGINEERING

SERGI ALBET
Consultor digital
Col·legiat 14.416
@sergialbet

A new system developed
by the engineers of the
Massachusetts Institute of
Technology can change the
optical, electrical and thermal qualities of a material.
These researchers have
found a way to use
artificial intelligence (AI) to help
predict and control these changes,
opening the way
to new lines of research into advanced materials for

2-ENGINEERING
STORIES

Discovery of
engineering
the high-technology devices of the future.
Source: Massachusetts
Institute of Technology
(MIT)
https://bit.ly/2TLzdIx

Catie Cuan is a Doctor of
Mechanical Engineering, but
she never planned to be one.
Her fascination for dancing
was the key that led her to see
certain similarities in robots.
In this sense, she was able to
combine these two disciplines.
As she put it “robots move and
choreographers are experts in
the creation of movement, so
there is a natural link”
Source: Stanford University
https://stanford.io/2Unozes

3-ROBOT ENGINEERING

The most
human robots

Engineering researchers at the
University of Cambridge are
studying interactions between
humans and robots in order to
enable robots to do simple things
for humans, such as take something
off a shelf or put it in a container.

Robots find it very hard to do the
things that humans do easily, an
issue that has become known as the
last metre problem.
Source: University of Cambridge
https://bit.ly/2HPJfGm

.CAT
1. ENGINYERIA DE MATERIALS
Uns enginyers de l’Institut Tecnològic
de Massachusetts han dissenyat un
nou sistema, aplicant-hi la intel·ligència
artificial, que pot canviar les propietats
dels materials com les òptiques,
elèctriques i tèrmiques. Aquestes
investigacions serviran per crear nous
materials per a futurs dispositius.
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2. HISTÒRIES D’ENGINYERIA
La passió per la dansa va fer que
Catie Cuan estudiés i es doctorés en
Enginyeria Mecànica. A primera vista,
són estudis sense punts en comú,
però la semblança en l’articulació de
moviments dels robots i la dansa van
fer que Catie fusionés aquestes dues
disciplines.

3. ELS ROBOTS MÉS HUMANS
Trobar solucions senzilles per a certes
accions dels robots és l’objectiu dels
enginyers de la Universitat de Cambridge.
Treure un element d’un prestatge i posarlo en un recipient seria una cosa senzilla
per als humans, però força complicada si
l’han de fer els robots, i és en aquest punt
on se centren els estudis dels enginyers.

ENGINYERIA EN EL MÓN DIGITAL

Anunciar-se a Internet: dels bàners
a Google Adword i les xarxes socials
GEMMA URGELL
Periodista i
consultora
de comunicació
estratègica

La despesa en màrqueting digital a tot el món no para de créixer. Segons l’Estudi
d’Inversió Publicitària en Mitjans Digitals 2017 d’IAB Spain (Associació de Publicitat,
Màrqueting i Comunicació Digital a Espanya), a l’Estat la inversió ha estat de 1.708
milions d’euros, un 31% respecte al total de la inversió publicitària, i es consolida en
segona posició darrere de la televisió.

www.gemmaurgell.com

En aquest article repassem les
principals tendències en publicitat
i màrqueting digital, així com les
diferents campanyes en línia que
podem dur a terme. La publicitat
tradicional (la televisió, premsa,
etc.) perd mercat davant el poder
de la digital, que ofereix un munt de
plataformes i estratègies que us detallem a continuació:
LA PUBLICITAT DIGITAL
1. Permet fer campanyes a mida i per
a totes les butxaques
No calen grans inversions econòmiques per fer publicitat digital. Es pot ajustar el preu segons
el pressupost de cada empresa
gràcies al nivell dels GRP (índex
que representa el percentatge
de públic objectiu que és impactat almenys una vegada amb un
missatge).
2. És una publicitat global
Qualsevol persona del món pot
veure l’anunci o la campanya.
3. Capacitat de segmentació
Es poden fer campanyes personalitzades partint de les dades
que els usuaris deixen voluntàriament a la xarxa, i seran molt més
directes i eficients.
4. Permet mesurar els resultats
Podem conèixer l’abast d’una campanya publicitària, ja que el nombre
d’estadístiques, dades d’impactes,
d’usuaris i el seu interès és completament mesurable i s’obtenen dades
de manera instantània.
TIPUS DE PUBLICITAT DIGITAL
Existeixen molts tipus de publicitat
en línia i creix el nombre de formats:
1. Publicitat als buscadors: el SEO
i el SEM. Els SEM (Search Enginye
Marketing) són els enllaços patroci-

nats als navegadors. El SEO (Search
Engine Optimization) permet optimitzar els motors de cerca i millorar la visibilitat d’una pàgina web en
els resultats orgànics dels diferents
buscadors. És clau l’elecció de les
millors paraules clau per assegurar
que la vostra pàgina aparegui en els
buscadors dels principals navegadors, ja que el 90% dels clics de Google es queden a la primera pàgina.
2. Els bàners. Són espais de publicitat col·locats en llocs estratègics

d’una pàgina web perquè l’usuari
cliqui a l’anunci i visiti la pàgina o la
campanya de l’anunciant. És un model a la baixa, ja que els usuaris cada
cop hi dediquen menys atenció.
3. Anuncis en xarxes socials: Són el
lloc preferit on desenvolupar accions de publicitat. Totes les xarxes
socials disposen d’eines pròpies per
crear l’anunci, pagar-lo i valorar-ne
els resultats. Aquí trobem també un
altre tipus de publicitat en línia: les
campanyes que es fan amb influencers, prescriptors d’un sector que
parlen positivament de productes
a canvi d’una transacció econòmica.

4. E-mail màrqueting. Permet enviar missatges personalitzats als consumidors, però cal tenir una bona
base de dades ben segmentada. És
un dels tipus de publicitat digital
amb més èxit.
5. Publicitat en mòbils. SMS Marketing, també a través de WhatsApp i
Telegram. Està demostrat que més
del 95% dels missatges que es reben
per les aplicacions de missatgeria i
SMS es llegeixen al cap de poc temps
de ser rebuts.
6. Retargeting. És dels més populars. Serveix per recuperar
clients que van abandonar una
pàgina web en el moment de fer
la compra o d’informar-se. La
idea és fomentar el record de la
vostra marca en la seva navegació posterior.
PUBLICITAT A LES XARXES
Econòmica i atractiva té grans
possibilitats de segmentació,
ja que les xarxes socials tenen
molta informació sobre els
usuaris i la publicitat pot ser
més directa als públics d’interès. Permet controlar el pressupost i es paga només pels clics
que fan els usuaris. Les plataformes
principals són:
Facebook Ads. La més popular del
món, té la seva pròpia plataforma
publicitària. Es troba d’una manera
senzilla les opcions per promocionar continguts, productes o serveis.
Instagram Ads. Comparteix la mateixa solució publicitària que Facebook i permet fer campanyes en
totes dues xarxes socials.
Twitter Ads. Diferents opcions de
publicitat, segons l’objectiu: enllaços clicats, descàrrega d’aplicacions, etc. l
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ESTIGUES AL DIA

FAMILIA

RUTES AMB NENS A PROP DE BARCELONA | Guia
TZEITEL PUIG
Periodista
especialitzada en
cultura i tecnologia
www.cargocollective.
com/tzeitel

Si tens menuts a casa i et preguntes què podeu fer el proper cap de
setmana, potser t’agradarà saber
que existeix la guia “Rutes amb
nens a prop de Barcelona”, del
col·legiat d’ENGINYERS BCN
Gerard Valls i la seva companya,
Marta Garcia.
La guia recopila algunes de les
millors excursions accessibles per
fer en família i a menys d’una hora

RACÓ DEL PROFESSOR FRANZ DE COPENHAGUEN

SPECIAL TOYS | Jocs adaptats
És difícil trobar joguines adaptades
per a nens amb necessitats especials a
les botigues tradicionals. Per això, els
pares d’en Lucas, un nen amb autisme, van decidir crear la botiga en línia
SPeCIAL TOYS (www.specialtoys.es),
especialitzada en joguines per a nens
amb: autisme, TDA-TDAH, Asperger,
discapacitat intel·lectual, visual, auditiva i motora.
Al comerç electrònic SPeCIAL TOYS
es poden trobar joguines i jocs educatius dissenyats per potenciar al màxim

les capacitats de l’infant a través del
joc. Gràcies al desenvolupament de
certes àrees amb aquestes joguines
adaptades, amb el temps, els nens
milloren la seva qualitat de vida.
SPeCIAL TOYS és l’espai ideal per
als pares que busquen les joguines
que millor s’adapten a les necessitats
dels seus fills, a més de ser també
proveïdor de materials de qualitat per
als terapeutes i els col·legis.

FORMACIÓ

EDX | Plataforma de cursos
EdX (www.edx.org/) és una plataforma
que distribueix formació en línia, els
anomenats Massive Open Online Course (MOOC), és a dir, cursos massius,
oberts i gratuïts.
Els cursos són d’universitats prestigioses com el MIT (Massachusetts Institute of Technology) i la Universitat
d’Harvard, entre altres universitats del
món. La premissa és apropar el coneixement de les grans universitats a qualsevol alumne que tingui un ordinador,
connexió a Internet i ganes d’aprendre, sense que
l’edat i nivell formatiu siguin rellevants.
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Des dels seus inicis, el 2012, gairebé
18 milions d’estudiants han passat per
les aules virtuals d’edX, que ofereix
2.000 cursos de 130 institucions de tot
el món, entre elles tres universitats
espanyoles. La formació, majoritàriament gratuïta, abraça àmbits molt diversos com: ciència, humanitats, idiomes, economia, arquitectura, etc.
Actualment, edX ha començat a oferir també MicroMasters, que són uns
cursos de postgrau, i cursos de qualificació professional, pensats
per desenvolupar les competències que més demanda
tenen al mercat laboral.

i quart de Barcelona. El recull de
sortides s’ha editat en un pràctic format de butxaca, amb dades
útils, descripcions completes, fotografies a color i mapes detallats
amb els quals serà fàcil introduir
els nens a la natura a través de la
curiositat, el joc i la màgia. Un viatge per compartir i divertir-se amb
els petits de la casa mentre aprenem a valorar i estimar la natura.

TRANSPORT

BLUBEL
Timbre
de bicicleta
Blubel (https://blubel.co/)
és un timbre intel·ligent per a
bicicletes que serveix de guia. El
gadget es connecta via Bluetooth
amb el GPS del telèfon i tria les
rutes ciclables més segures. Fins
i tot, disposa de les aportacions
d’altres ciclistes que fan a
la comunitat Blubel per tal
d’informar sobre possibles riscos
durant la ruta.
Un cop s’ha seleccionat el
camí, és qüestió de seguir les
indicacions de Blubel. L’aparell
simplifica les ordres mitjançant
un disseny de llums LED i un
so determinat per indicar les
direccions; d’aquesta manera es
pot circular com si sabéssim el
camí sense mirar el telèfon mòbil
ni consultar el mapa.

Sabadell
Professional
Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals. Una altra és fer-ho:

Banco de Sabadell, S.A., av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrit en el Registre Mercantil d'Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980. NIF A-08000143 Condicions revisables en funció de l’evolució del mercat.
S’aplicaran les que estiguin en vigor al banc en el moment de la formalització. Document publicitari. Fecha de emisión: Maig 2019

Compte

Expansió Plus PRO
Bonifiquem la seva
quota de col·legiat

1 /6

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

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons
Espanyol de Garantia de Dipòsits d’Entitats de
Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment
pel fons esmentat és de 100.000 euros per
dipositant.

------------------------------------------------------------------------------------Remuneració fins a

10% + 0

de la seva quota
de col·legiat màxim
50 euros* el primer
any.

comissions
d’administració i
manteniment.

+ 3%TAE + gratuïtes
Primer any fins a
2,74% TAE. Saldo
màxim a remunerar
10.000 euros.1

targetes de crèdit i de dèbit.2

------------------------------------------------------------------------------------Truqui'ns al 900 500 170, identifiqui’s com a membre del seu col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a
treballar.
*Bonificació del 10% de la quota de col·legiat amb un màxim de 50 euros per compte amb la quota domiciliada, per a nous clients de captació. La bonificació es realitzarà un
únic any per a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos, comptant com a primer mes, el de l'obertura del compte. El pagament es realitzarà en compte el mes
següent dels 12 primers mesos.
1. Per tenir accés a aquesta retribució, els titulars han d’haver fet amb les seves targetes de crèdit una compra en el mes anterior al mes a remunerar i tenir un saldo mitjà
mensual al banc superior a 30.000 euros en recursos, calculat com la suma de saldos del mes anterior de dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida-estalvi, fons
d’inversió, valors cotitzables i no cotitzables, plans de pensions, plans de previsió d’EPSV i BS Fons Gran Selecció. No es tindrà en compte per al còmput del saldo mitjà el saldo
existent en aquest Compte Expansió Plus PRO ni en cap altre de les mateixes característiques en el qual els titulars siguin intervinents. Sí que es tindrà en consideració el
nombre de cotitulars, de manera que el saldo mínim existent a l’entitat com a requisit serà el pres proporcionalment per a cada cotitular. No es remuneraran els saldos durant
el primer mes de vida del Compte Expansió Plus PRO.
En cas que no s’arribi per part dels titulars al saldo mínim que dona dret a la retribució del Compte Expansió Plus PRO, la liquidació es farà al 0% per aquest concepte.
Rendibilitat primer any: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919% TIN,
1,8195% TAE (calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet des de l’alta del compte). Exemple
de liquidació: saldo al compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats a l’any: 271,63 euros; data
contractació: 30/06/2019; data primer pagament d’interessos: 31/08/2019; data final primer any: 30/06/2020.
Rendibilitat resta d’anys: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919% TIN,
1,9910% TAE (calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet a comptar des del segon any del
compte). Exemple de liquidació: saldo al compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats a l’any:
295,96 euros; data inici segon any: 30/06/2020; data primer pagament d’interessos: 31/07/2020; data final segon any: 30/06/2021.
2. Targetes de crèdit i dèbit gratuïtes, sense comissió d’emissió ni de manteniment, amb el servei Protecció Targetes associat i amb una assegurança d’accidents en viatge de
fins a 120.000 euros. Tot, gratuïtament amb el seu Compte Expansió Plus PRO.
Oferta vàlida per a nous comptes oberts des del 24/03/2019 fins al 31/12/2019 amb la domiciliació en el Compte Expansió Plus PRO d’una nova nòmina, pensió o ingrés
regular mensual per un import mínim de 3.000 euros (se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular). També cal
haver domiciliat dos rebuts domèstics en els dos últims mesos. Els titulars d’un Compte Expansió Plus PRO en podran disposar d’un altre d’addicional sense requisits de
domiciliació de nòmina, pensió o ingressos mensuals recurrents. I, a més a més, tots els Comptes Professionals que vulgui, sense comissió d’administració i de manteniment
(rendibilitat Compte Professional: 0% TAE).
Pot fer extensiva aquesta oferta als seus empleats i familiars de primer grau.

sabadellprofessional.com
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