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ENGINYERS BCN disposa de canals
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Contacte:
Ricard Piqué
rpique@ebcn.cat
934 961 420
Consell de Cent, 365, 08009 Barcelona
T 934 961 420, ebcn@ebcn.cat

OBSERVATORI

Miquel Darnés
Degà
dega@ebcn.cat
@miqueldarnes

EL FUTUR DE L’ENGINYERIA (II)

A

vui dia podem identificar quatre grans àrees
de coneixement cap a les quals es dirigeix
l’enginyeria del segle xxi: la indústria 4.0,
l’eficiència energètica, la internet de les
coses (IoT) i les smart citys. Per tant, els
enginyers hem d’entendre la importància d’adaptar-nos
a nous perfils professionals relacionats amb el big data,
la sostenibilitat, la robòtica, la innovació, els serveis
intel·ligents, l’R+D+i, el BIM, etc. Amb tot, malgrat els
canvis en els continguts tecnològics, continuarem tenint
un paper rellevant, com fins ara, en el desenvolupament i
la realització de projectes i en les activitats de producció,
en càrrecs que van des de la direcció general o CEO, les
direccions funcionals, els comandaments intermedis i els
càrrecs tècnics, entre d’altres.
Així doncs, la formació contínua i la certificació
professional seran dos grans pilars en els quals s’haurà
de sustentar l’enginyeria del futur. El lifelong learning
s’ha convertit no ja en una necessitat, sinó en una
exigència. Per estar al dia, adaptar-se als canvis i
actualitzar coneixements, cal una oferta de qualitat que
des d’ENGINYERS BCN oferim des del servei Tecnoaula.
Cal dir que la llarga trajectòria que tenim en programar
cursos i conferències, ens permet accedir a un gran ventall
de professionals que expliquen de primera mà els seus
coneixements i experiències, cosa que afegeix valor al
nostre catàleg formatiu.
D’altra banda, el model europeu d’enginyeria es
fonamenta en l’habilitació professional, mitjançant les
certificacions atorgades per les associacions professionals,
que són les equivalents dels col·legis, que per cert, en la
majoria dels casos, agrupen totes les enginyeries en una sola
associació. Els certificats, que es basen en els coneixements,
l’experiència professional i la formació contínua, són una
eina que aporta confiança al mercat, a les autoritats i als
ocupadors, sobre la competència dels enginyers per exercir
12
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una determinada activitat. De moment, a casa nostra
encara estem ancorats en el paradigma d’atribucions, però
estem convençuts que, tard o d’hora, s’anirà implantant el
paradigma d’habilitacions. Per això, des del Col·legi ens hem
avançat i estem oferint la nostra certificació PRO acreditada
per ENAC.
Com a enginyers i
com a col·legis tenim
al davant molts
reptes, però també
moltes oportunitats
que hem de saber
aprofitar. Sense anar
més lluny, aquest any
al Col·legi fem “L’Any
de l’Enginyeria
Biomèdica”, una
especialitat amb molt de futur i que volem que trobi a casa
nostra el seu lloc per desenvolupar-se. Els professionals de
l’enginyeria som un col·lectiu professional que contribuïm
al creixement econòmic, al benestar i a la seguretat de les
persones, i, en definitiva, al progrés que tot país i tota societat
necessiten. Continuem així.

FORMACIÓ CONTÍNUA
I CERTIFICACIÓ
PROFESSIONAL:
ELS GRANS PILARS
QUE SUSTENTARAN
L’ENGINYERIA

APROVACIÓ DE COMPTES
El pròxim 25 d’abril a les 19 h se celebrarà la Junta General
Ordinària a la sala d’actes del Col·legi, en la qual es procedirà
a l’examen i aprovació, si escau, de la gestió de la Junta
de Govern, del compte de resultats de l’exercici 2018 i del
balanç tancat el 31 de desembre de 2018. També es podrà
exercir el vot telemàtic i veure la Junta per videostreaming.
Necessitem la vostra participació per continuar endavant
amb la nostra missió de fer un col·legi amb més i millors
serveis per als col·legiats, que defensi la professió davant les
administracions i les empreses i que sigui útil a la societat. l

EMPRESA

Lluís Creus, SL,
manxes i serveis
d’enginyeria

230 - MARÇ-ABRIL 2019

L’ENGINYERIA EN
EL SECTOR
DEL PACKAGING
La potent indústria de l’embalatge a Catalunya

La indústria del packaging a Catalunya és molt potent: un sector que acull 753 empreses amb
una facturació conjunta de 7.100 milions d’euros i que donen feina a més de 40.000 treballadors.
A més, és un àmbit industrial que necessita els enginyers, cada cop més, per desenvolupar-se.
Març-abril 2019 Theknos

3

16 20

#230

ENTREVISTA
Francesc
Torres, rector
de la UPC.

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

EN PORTADA

L’enginyeria en el
sector del packaging.

Coordinació i realització editorial:
Sílvia Günther i Toni Quero.
www.som.cat
Àrea de Desenvolupament i Nous Projectes.
Director de l’Àrea: Pere Romanillos,
promanillos@sapienspublicacions.cat
Tel.: 936 347 612.
Col·laboracions en aquest número: Laura Alonso,
Kate Balley, Jordi Barril, Joaquim Elcacho, Jordi
Garriga, Joan Ramon Gomà, Jordi Goula, Martin
Greedy, David Jiménez, Sonsoles Miguel, Cristina
Olmos, Tzeitel Puig, David Roman.
Imatges: ARAN, ENGINYERS BCN, Enplater, Eres
Ciencia, Festival Gargar, Getty Images, Hexagon,
Institut Federal Suís de Tecnologia de Lausana,
Institut de Tecnologia de Califòrnia, MIT, Oriol
Nin, David Roman, Pal Robotics, Marta Torrent,
Universall by Geeksme, Universitat de Cambridge
i Universitat de Stanford.
Correcció lingüística: Laura Llahí i Anna Serra.
Disseny i maquetació: Glup&co.
Publicitat: Àrea comercial (Ricard Piqué),
Consell de Cent, 365. 08009, Barcelona
Tel.: 934 961 420, rpique@ebcn.cat.
Impressió i enquadernació:
Sprint Copy, SL.
Edita: Col·legi d’Enginyers Graduats
i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona,
Consell de Cent, 365. 08009 Barcelona.
Tel.: 934 961 420, comunicacio@ebcn.cat
DL: B-35390-67
ISSN edició impresa: 2340-292X
ISSN edició electrònica: 2385-5207
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers
Tècnics Industrials de Barcelona.
Els criteris exposats en els articles signats són d’exclusiva
responsabilitat dels autors i no representen necessàriament l’opinió del Col·legi. Així mateix, els anunciants són
els únics responsables del compliment i de la qualitat dels
serveis que presten i de la veracitat de la informació
facilitada. El Col·legi no té cap responsabilitat davant els
lectors de la publicació. Queda expressament prohibida la
reproducció dels continguts de la revista a través de
recopilacions d’articles periodístics, d’acord amb l’article
32.1 de la Llei 23/2006, text refós de la llei de propietat
intel·lectual. En cas que estiguéssiu interessat en una
autorització per reproduir, distribuir, comunicar,
emmagatzemar o utilitzar en qualsevol forma, adreceu la
vostra petició a ebcn@ebcn.cat. Aquesta publicació utilitza
paper estucat ecològic (PEFC).

4

Theknos Març-abril 2019

05
06
10
12
15
26

OPINIÓ
L’activitat creix més
lentament, però creix

SERVEIS EBCN
Eva Mestres i Jordi
Barril, del Servei
d’Assessorament
Jurídic
DONES ENGINYERES
Cristina Navarro i Carme
Carrillo, enginyeres
tècniques industrials,
col·legiades
COMISSIONS I
GRUPS TERRITORIALS
Es presenten les
novetats per al 2019
RETRAT
PROFESSIONAL
Joaquim Teruel, enginyer
tècnic industrial mecànic,
col·legiat
PERFILS
PROFESSIONALS
DE L’ENGINYERIA
Enginyers
d’automatització

30
33
38
40
42
44
46

INFORMACIÓ
PROFESSIONAL
Les enginyeries: un
paraigua de seguretat
PREGUNTES
FREQÜENTS
Què és la certificació
de persones? Per a
què serveix?
INNOVACIÓ
Calen enginyers per
aplicar les noves
tecnologies a la
medicina
SOSTENIBILITAT
El magatzem
nuclear que no
arriba mai
EMPRESA
Lluís Creus, SL,
manxes, enginyeria i
responsabilitat social

ENGINEERING
AROUND THE WORLD
News about engineering
in other countries

ESTIGUES AL DIA
Activitats, idees
i novetats a l’entorn
de la tecnologia

OPINIÓ

Jordi Goula
Economista
@jordigoula

A

l’última tertúlia d’economia del Col·legi, que
es va fer a començament de febrer, un dels
assistents em va preguntar si creia que ens
dirigíem cap a una nova crisi. La veritat és
que no és la primera vegada que em fan
aquesta pregunta les darreres setmanes. I per què ara
tornem a parlar de crisi? Em sorprèn una mica. És cert que
l’entorn polític fa plorar, però les nostres dades
econòmiques no donen suport a aquesta idea. És cert també
que els moments que es viuen a Europa no són per tirar
coets i que l’allargament de la solució al Brexit contribueix a
enverinar molt l’ambient. O, fins i tot, el fet que Itàlia hagi
entrat en recessió… però em sembla que no és suficient.
Perquè, malgrat tot això, a Catalunya les coses no van
pas malament. Les últimes enquestes empresarials fetes
al gener que m’han arribat no semblen pas apuntar cap
a una crisi. Em referiré a les dues darreres: la de clima
empresarial que fan la Cambra de Comerç i l’Idescat i
la que va publicar la Pimec. A la primera, les respostes
relatives a les expectatives sobre la marxa del negoci
per a aquest primer trimestre són positives, sobretot a
la construcció i fins i tot sembla que revifa la indústria,
després d’un quart trimestre fatal, per culpa dels cotxes.
Fins i tot dos sectors molt poc donats a l’entusiasme, com
l’hostaleria i el comerç, tenen saldos positius a les seves
respostes. El que pot preocupar és que les perspectives de
les empreses de menys de deu treballadors no veuen tan
clar l’horitzó.
Pel que fa a l’informe de la Pimec sobre les pimes
industrials, les previsions que alguns empresaris fan per
al 2019 també són força optimistes. Així, les perspectives
amb relació a l’activitat global són, en un 58%, que aquesta
augmentarà, i per dimensió d’empresa, les més optimistes
són les mitjanes, seguides de les petites, i, en darrer
lloc, les microempreses. Sens dubte, el més interessant
és que dues de les tres potes fonamentals —inversió,
exportació i plantilles— repeteixen l’optimisme. Quant
a les inversions, la previsió és positiva, amb un saldo del
18% de respostes favorables a l’augment i un percentatge
prou rellevant (44%) d’empreses que consideren que
la inversió es mantindrà a un nivell similar al del 2018.
Respecte a les exportacions, un 44% de respostes
ponderades es decanten per unes vendes exteriors
superiors a les de 2018. Una xifra molt elevada! Només un

6% preveu disminuir l’exportació, i, finalment, pel que fa a
la previsió de variacions en les plantilles, destaca que prop
de dues terceres parts no preveu canvis en el nombre de
persones ocupades. I per a aquelles que preveuen canvis,
el sentit global és positiu i millor que l’any passat.
No sembla, doncs, que es pugui parlar de pessimisme,
veient el que diuen els empresaris catalans. A què treu
cap, doncs, aquesta incipient sensació de malestar i aquest
parlar de crisi? En part, perquè estem en una fase de
desacceleració de l’activitat. El creixement del PIB català
ha passat del 3,4% del 2017 al 2,6% el 2018 i enguany tot
apunta a una xifra més baixa. Això fa que el ritme sigui
més lent i generi preocupació. També és cert que les
notícies que arriben de fora preocupen (ho explicava
en l’article anterior). I, per descomptat, que vivim
sobre un volcà, com també he explicat fa poc
en aquesta plana, referint-me al monstruós
deute mundial. Des d’aquest punt de vista,
sí, és segur que hi haurà una crisi. I
grossa. Quan? Això és el que no sabem.
Estem en situació de risc des de
fa molts anys i va explotar el
2007 per un motiu determinat.
Llavors van ser les hipoteques
subprime i després el deute
grec. La següent la pot
provocar qualsevol espurna.
Però viure sobre el volcà i
fugir cap endavant ja és una
constant a la nostra societat.
I és sobre aquest terreny
desequilibrat i perillós
on estem vivint amb
“normalitat”, creant
el dia a dia, i sobre el
qual els empresaris
fan les seves
previsions… l
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Eva Mestres i Jordi Barril, del Servei d’Assessorament Jurídic

“Ens impliquem i comprometem amb cada cas”
L’any passat van rebre prop de 800 consultes de col·legiats, la majoria relacionades amb l’inici de
l’exercici professional i la responsabilitat civil. L’Eva Mestres i en Jordi Barril són advocats i formen part del
Servei d’Assessorament Jurídic del Col·legi, amb Juan Gracia com a responsable del servei. En aquest
número ens mostren el costat més humà d’un servei dominat per normatives i jurisprudència.
Arriba un moment, en
l’entrevista que tenim
amb l’Eva Mestres i en
Jordi Barril, en què els
preguntem per alguna història curiosa que
hagin viscut després de
gairebé vint i quinze anys
treballant “a la casa”.
Després de pensar-s’ho,
i encara que els seus
somriures delaten que
d’històries n’hi ha, prefereixen no mencionar-ne
cap. És un exemple de
com de conscienciats
estan amb el secret professional i un indicador
del nivell de responsabilitat dels nostres advocats que, en la resta
de temes que tractem
amb ells, s’esplaien com
un llibre obert.
L’AJUDA QUE
NO SABÍEU QUE
NECESSITÀVEU
Una de les tasques que més feina ocupa els protagonistes d’aquest article és
l’assessorament. “Les paraules potser
serien acompanyament i escolta activa”, afirma l’Eva. Inicialment, el que
donem als col·legiats, quan necessiten
ajuda jurídica professional, és una primera orientació. “Però acabem involucrant-nos en cada cas amb un plus
de qualitat. També els tranquil·litzem
quan tenen un problema o intuïm quin
tenen quan es mostren reservats”,
continua. En Jordi apunta: “També els
ajudem en assumptes que ni ells mateixos esperaven.” Un exemple d’això
és quan s’assessora, a algú que han acomiadat i s’inicia en l’exercici lliure, que
6
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tern als departaments del
Col·legi i a la Junta de Govern. Igualment, redacten
els recursos administratius
i judicials en defensa de la
professió (i dels col·legiats).
Per exemple, lluiten per si
no inclouen els graduats al
nivell A de l’Administració a
les ofertes públiques de feina. A més, el primer que fa
el Jordi quan arriba al despatx és llegir els diaris oficials, a la recerca de qualsevol
novetat legislativa que pugui afectar la professió. No
només per després comunicar-la al web, sinó també
per assegurar-se que l’assessorament que es dona
està al dia. Cal dir també
que tots dos donen suport
a la Comissió de Deontologia i Ètica Professional del
Col·legi.
Si tot l’anterior no fos
suficient, l’Eva és, a més,
cap de Recursos Humans i adjunta a
Gerència. “L’organització i la gestió
del temps tenen aquí un paper important”, explica.
Tot i el nivell de feina, els bons resultats estan a la vista. En Jordi ho comenta: “La millor part és l’agraïment
dels col·legiats, quan ens diuen que
els hem ajudat en moments difícils”.
Aquí entra en joc la companyonia que
es respira. “Formem un bon equip,
quan un veu que l’altre no arriba li
dona un cop de mà. Ens considerem
un bon tàndem professional i personal”, acaba l’Eva. L’ajuda que un i altre tenen entre si acaba traslladant-se
als col·legiats amb un servei que, més
enllà de lleis, entén de persones. l

Eva Mestres i
Jordi Barril
porten vint i
quinze anys,
respectivament,
treballant
al Col·legi.

si factura a l’empresa en la qual treballava abans, podria perdre l’exempció
de tributar la indemnització. Per tant,
el servei que ofereixen va més enllà del
que els propis usuaris pensen en un
primer moment.
Els temes a tractar són professionals (atribucions, fiscal i laboral,
entre altres). Sempre amb el màxim
rigor i objectivitat. “En alguna ocasió
ens ha succeït que les dues parts implicades eren col·legiats. La imparcialitat, sobretot en casos com aquest, és
clau”, assegura l’Eva.
UN SERVEI DE PERSONES
No es queda aquí la seva tasca. Tots
dos desenvolupen assessorament in-

Els comptes, a examen
El pròxim dia 25 d’abril, a partir de les 19 h, se celebra la Junta
General Ordinària per aprovar els comptes d’enguany i el
balanç dels de l’any 2018. Es podrà votar de manera
presencial o telemàticament.
La propera Junta General Ordinària
presentarà i decidirà si s’aproven o no
els comptes i la gestió de l’any passat.
Complint d’aquesta manera el principi de transparència, el Col·legi posa
en mans dels col·legiats la valoració
dels resultats del 2018. Us expliquem,
tot seguit, tot el que heu de saber
d’aquesta reunió oberta als membres
d’ENGINYERS BCN.

QUAN?

El 25 d’abril, a partir de les 19 h.

ON?

A la sala d’actes del Col·legi. També es
podrà seguir i enviar preguntes per
internet.

QUÈ?

S’estudiaran i, si escau, s’aprovaran la
gestió de la Junta de Govern, el comp-

te de resultats
de
l’exercici
2018 i el balanç tancat el 31
de desembre de
2018.
COM SERAN
LES VOTACIONS?
De dues maneres:
Telemàtiques: els dies 24 i 25
d’abril els col·legiats podreu emetre el
vot per internet a través d’un dispositiu mòbil o d’un ordinador. La votació
es tancarà durant la Junta General
Ordinària. El dia 24 rebreu un correu
i/o un SMS amb l’enllaç a la pàgina de
votació.
Presencials: durant la Junta General Ordinària els col·legiats que no
hàgiu votat de manera telemàtica ho
podreu fer personalment.

Esteu en el vostre dret de fer-vos escoltar. Aprofiteu-lo i deixeu constància de la vostra opinió. l

Podeu consultar els comptes
anuals de l’exercici 2018 i altra
informació d’interès a
www.enginyersbcn.cat/junta2019

La Diada de la Professió es reinventa
La Nit del Col·legiat i la Professió se celebrarà el 28 de juny

El primer que hem de dir
és que el nom canvia.
La festa de l’enginyeria
de l’àmbit industrial
ara es diu “La Nit del
Col·legiat i la Professió” i
inicia, d’aquesta manera,
una nova etapa en la
tradicional celebració del

Col·legi. No només se’n
modifica la nomenclatura.
Enguany l’acte tindrà
lloc el 28 de juny en un
entorn força diferent del
que estem acostumats. El
format també es renova
i inclourà una part més
festiva. Però potser el

gruix del canvi se l’enduu
la cerimònia, ja que en
aquesta edició es vol
donar més protagonisme
al col·legiat. S’oferiran
noves categories dels
Premis ENGINYERS BCN,
la resolució dels concursos
de pintura, fotografia i

fotografia jove i moltes
sorpreses més.
Properament en
coneixereu més detalls,
dels quals us informarem
per les diverses vies de
comunicació del Col·legi.
Estigueu atents i reserveuvos la data del 28 de juny.
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Ja podeu consultar les fitxes
de vehicles des del despatx
Haver-se de desplaçar al Col·legi per veure les fitxes reduïdes de
característiques de vehicle ja és història. Els col·legiats ara podeu fer
aquesta consulta des de qualsevol ordinador, des de la comoditat del
despatx o de casa. En aquest article us expliquem com fer-ho.
Fins ara, consultar les fitxes reduïdes
de característiques de vehicles era sinònim de desplaçar-se al Col·legi. Ara això
ha canviat. Presteu atenció als següents
passos per aprofitar aquest avantatge:
1. Descarregueu-vos el programa Team
Viewer. Trobareu tres enllaços en la
notícia que vam publicar el 24 de gener:
http://bit.ly/fitxesvehicles
• Una versió instal·lable per a Windows.
• Una altra versió per executar sense
necessitat d’instal·lar. També per a
Windows.

• Versions per a altres sistemes operatius.
2. Per connectar-vos remotament
contacteu amb el Col·legi al correu
bteca@ebcn.cat. Un cop identificats
com a col·legiats, us proporcionarem
nom d’usuari i contrasenya d’un sol ús.
3. Quan hàgiu entrat les dades, cliqueu “Join” i accedireu a l’ordinador
on hi ha el programa de les fitxes de
característiques. Podreu veure l’escriptori i executar el programa de recerca Minidoc.

MGC Multi Salut

4. Per descarregar una fitxa ho podreu fer de la manera habitual, però
cal tenir en compte que quedarà
guardada a l’ordinador del Col·legi.
Com a últim pas, copieu les fitxes
guardades a l’ordinador del Col·legi i
enganxeu-les al vostre.
D’aquesta manera, el Col·legi fa un
pas més en el seu objectiu d’apropar
la corporació a tots els col·legiats i
oferir-vos més i millors serveis. l
Per a qualsevol dubte, envieu
un correu a bteca@ebcn.cat o
truqueu al 934 961 420.

La fórmula saludable
una àmplia selecció de cobertures i
serveis per protegir la teva salut

indemnització econòmica

assegurança
de salut

lliure elecció
de ginecòleg
i pediatra

accidents
8
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hospitalització

cobertura
dental

ma’t

Infor

sevol
a qual tres
nos
de les es
oficin

Tuset, 5-11 - 08006 BARCELONA - 93 414 36 00
www.mgc.es | mgc@mgc.es - atenció al mutualista: atm@mgc.es
Granollers 93 860 02 88 | Igualada 93 804 90 02 | Manresa 93 875 22 54
Mataró 93 741 47 42 | Sabadell 93 745 14 31
Sant Cugat del Vallès 93 589 78 78
Hospital General de Catalunya 93 589 08 51 | Terrassa 93 788 27 18
Vic 93 881 46 44 | Vilanova i la Geltrú 93 814 71 64
GIRONA 972 41 42 30 | Blanes 972 35 91 11 | Figueres 972 67 72 79
Olot 972 27 35 58 | Palamós 972 31 22 86 | LLEIDA 973 27 80 13
TARRAGONA 977 25 28 55 | Reus 977 12 81 23 | Tortosa 977 44 92 67
El Vendrell 977 15 59 80 | PALMA DE MALLORCA 971 42 57 72
VALÈNCIA 96 352 45 80

El Col·legi en miniatura
Quan diem que volem portar el Col·legi a un altre nivell no ens referim a això, però la frase, en
aquest cas, també ens serveix. L’empresa ARAN ha creat una maqueta del palauet del segle xix
que acull la seu d’ENGINYERS BCN. La podeu veure al Club EBCN, però abans us recomanem
dedicar una estona a llegir aquest article per conèixer-ne tots els detalls.

lisme en són la prova. “Ha estat molt
gratificant veure com anava prenent
forma. Les hores que li hem dedicat
han valgut molt la pena”, assegura Roger. “Està tota pintada a mà, i crec que
em conec tots els racons de la façana
d’aquest edifici amb els ulls tancats.”
Els programes de modelatge, les
impressores 3D i la màquina CNC
per tallar fusta amb làser han estat
les eines utilitzades a ARAN per enllestir aquesta petita obra, també
d’enginyeria, pensada i feta per a vosaltres, els col·legiats. La podreu gaudir amb tot detall sempre que visiteu
el Club EBCN. l

Roger Vila, tècnic a ARAN, treballant en la maqueta del Col·legi.

Des de les escultures de lleons que
custodien l’entrada lateral fins a la
porta de sortida a la terrassa de l’últim pis. Tots els elements, del més
petit al més gran, estan presents en la
maqueta del Col·legi. L’edifici de Consell de Cent número 365 ja disposa de
la seva petita rèplica, exposada ara al
Club EBCN.
TÈCNIQUES ANTIGUES I NOVES
Una eina tan important a l’enginyeria
de l’àmbit industrial com la impressora 3D ha estat essencial en la fabricació
de la maqueta d’ENGINYERS BCN. El
treball ha anat a càrrec de l’empresa
ARAN, i concretament ha estat Roger Vila, tècnic i dissenyador, qui l’ha
seguit de ben a prop. Ens explica que,
tècnicament, el projecte en si ja suposava un repte: “Hem utilitzat tècniques que ja coneixíem i n’hem hagut
d’inventar de noves”. Sobre el plantejament de la maqueta recorda que “era
clar des del principi: intentar subdi-

S’HA CREAT UNA MAQUETA
DEL COL·LEGI AMB TOTS
ELS DETALLS I UN ALT
NIVELL DE REALISME
vidir al màxim les parts estudiant les
característiques de l’edifici i separar
el que es pot fer en 3D i el que s’ha de
crear en 2D per després anar-ho encaixant tot”. Algunes vegades, però,
el pas de la teoria a la pràctica no és
senzill. Recorda que el procés va ser
“dur” i “amb alguna complicació”. Un
exemple és que, la setmana abans de
l’entrega, una prestatgeria es va despenjar, va caure tot a sobre la maqueta, i en va partir dues parets i algunes
peces ja pintades. “Va ser un desastre,
però ara em fa gràcia; ho vam poder
solucionar relativament ràpid.”
UNA PEÇA D’ENGINY
El resultat es veu de seguida. La qualitat en els detalls i l’alt nivell de rea-

Els programes de modelatge 3D han estat
essencials en l’elaboració de la maqueta.
Març-abril 2019 Theknos

9

ENTREVISTES
A ENGINYERES
Cristina Navarro i Carme Carrillo,
enginyeres tècniques industrials
col·legiades

Aquí manen elles
Si diem que les seves feines salven
vides, no exagerem pas: Cristina
Navarro és responsable del servei
tècnic, i Carme Carrillo, d’R+D+i,
a Matachana, empresa fabricant
d’esterilitzadors per a hospitals i
laboratoris. Totes dues són
directives en una multinacional
guanyadora del premi a la millor
empresa innovadora en l’última
Diada de la Professió, i per tots
aquests motius, ens fixem en elles
per explicar-vos un nou cas de
dones enginyeres.
En una companyia amb centenars de
treballadors repartits per tot el món, el
seu paper és clau perquè els esterilitzadors que produeix l’empresa arribin
als clients i responguin a les necessitats del mercat. Comencem l’entrevista amb les col·legiades d’aquest mes
parlant de feina. Primer amb Cristina
Navarro, que dirigeix l’equip de tècnics que s’ocupa de la instal·lació i el
manteniment dels aparells. “M’asseguro que tenen la documentació, la
formació i els mitjans adequats, i, en
cas de dubte, els dono el suport que necessiten.” Afirma que li agrada la seva
feina perquè és “moguda”: “Tens contacte amb clients, amb la teva gent...
i toques tots els aspectes organitzatius”. Carme Carrillo també és l’encarregada d’un equip, però en el seu cas,
d’R+D+i. “Porto el desenvolupament
de nous productes i de la certificació
d’aquests com a producte sanitari.” I
afegeix: “A Matachana la igualtat importa; queden coses per fer, però és
un aspecte que es té en consideració.
La prova és que som moltes dones!”.
Comprovem que és cert donant un
passeig per l’empresa, amb un “però”:
els tècnics són tots homes. La Cristina
ens matisa: “Quan busquem nou personal, no ens arriben currículums de
10
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Cristina Navarro, a l’esquerra, i Carme
Carrillo treballen al departament
d’R+D+i de l’empresa Matachana.

dones”. Però, per què? “Si busques un
referent masculí en enginyeria, el trobes de seguida. Tothom sap qui és Mark
Zuckerberg o Elon Musk, però no et ve
al cap el nom d’una enginyera. Un dels
tres socis principals de Google és una
dona, però no sabem com es diu. La societat, en general, no reconeix les dones
enginyeres”, opina la Carme.
APUJAR LA VEU
Per arribar on són no ho han tingut
fàcil. A la Carme sempre li han agradat les ciències, però per qüestions
familiars va optar per una carrera no
gaire llarga, com Enginyeria Tècnica
Industrial. “El meu pare no entenia
que volgués estudiar enginyeria. Li
vaig donar un gran disgust. Ell pensava que hi havia carreres més maques
per a una dona, com magisteri o infermeria. I no hi va haver manera, li va
resultar dur”, diu la Carme. La seva
mare, no obstant això, li va donar suport des del principi, i finalment va seguir amb la seva voluntat. A classe, ella
era una de les quatre úniques noies d’un
total de cent alumnes. “Algun professor
sí que deia alguna cosa com ‘això no sé
si les noies ho acabaran d’entendre...’,
però en general no vaig tenir cap problema.” La Cristina, per qüestions

familiars, va haver de compaginar els
estudis d’enginyeria amb una feina a
temps parcial per ajudar a casa. Això
no va impedir-li treure bones notes ni
participar activament en la vida estudiantil com a delegada.
A cap de les dues no li va costar trobar feina un cop acabats els estudis. I
a la pregunta sobre com és treballar
en un entorn tan masculinitzat, la
Carme afirma que no presenta cap
problema, tot i algun detall: “Sempre
hi ha aquella reunió en què has d’apujar la veu perquè se’t senti; o aquell
proveïdor que explica un producte al
company i et fa sentir invisible. Però
això em passa en altres aspectes de la
vida: vaig comprar el cotxe i el venedor el va posar a nom del meu marit,
es veu que no entenia que una dona
volgués un cotxe gran”. Mentre escolta com parla la seva companya, la
Cristina afirma amb el cap. Ella entén
aquestes situacions: “A les reunions,
a vegades, m’han mirat esperant que
fos jo qui prengués nota o qui servís
els cafès, però no crec que ho facin
amb intenció pejorativa; és la societat
la que ens porta a això.” L’entrevista
acaba amb aquesta idea: potser és el
moment de parlar més alt no només a
les reunions, sinó en tots els àmbits. l

JOVES ENGINYERS

Joves: aquí teniu el vostre espai
Després d’uns quants anys d’inactivitat, es va recuperar la Comissió de
Joves quan una nova junta rectora en
va prendre les regnes a l’octubre. Amb
energies i projectes renovats, el 31 de
gener, Eduard Pimàs, president, i Joan
Ollés, vicepresident, van escenificar
l’inici d’un nou mandat.
El primer acte de la Comissió es va
celebrar a la sala d’actes del Col·legi.
A la primera part es van presentar les
línies a seguir en aquest nou mandat:
potenciar activitats dinàmiques i de
lleure, promocionar el contacte entre el

LA COMISSIÓ DE JOVES
ES POSA EN MARXA AMB
UN PROGRAMA FARCIT
D’ACTIVITATS
col·lectiu de joves enginyers, organitzar
activitats i donar suport professional. A
la segona part, Diana Mesa, de SEAT, va
explicar les principals novetats del patinet elèctric de la companyia.
La Comissió de Joves, amb activitats com aquesta, pretén ser un lloc de
trobada per als col·legiats de menor
edat, proposant-los acompanyament i
suport en els seus primers passos en
l’àmbit professional. l

D’esquerra a dreta: Joan Ollés, vicepresident de la Comissió de Joves, i Eduard Pimàs, president.

La dedicació té premi
El Col·legi celebra cada any la feina
ben feta, l’esforç i la creativitat amb
l’entrega dels Premis ENGINYERS
BCN al millor treball final de grau.
Enguany es reconeix amb 1.000 €
a l’estudiant i amb 500 € al tutor
del projecte. Així, aquests guardons
s’adrecen als estudiants d’enginyeries
de l’àmbit industrial que han
realitzat un projecte de qualitat amb
un component innovador, viable,
sostenible i amb un impacte social.
Els tutors de projecte tenen
un paper fonamental en el bon
desenvolupament dels treballs,
acompanyant els estudiants en la
ideació i la resolució de dubtes durant
tot el procés. Per aquest motiu, una
part del premi va destinada a aquesta
figura docent.

ENGINYERIA
BIOMÈDICA
Una de les novetats
d’aquest any és
l’entrega d’un premi
extraordinari al
millor projecte final
de grau, la temàtica
del qual estigui
emmarcada dins
l’Enginyeria Biomèdica, amb motiu de
l’Any de l’Enginyeria Biomèdica i en
reconeixement a aquesta especialitat
emergent que pot contribuir a salvar
vides, a més de millorar-les.
L’entrega dels premis tindrà lloc
durant la celebració de la Nit del
Col·legiat i la Professió, que aquest
any tindrà lloc el 28 de juny. Els
estudiants hauran de presentar els

seus treballs, com ja és
tradicional, en format
digital abans de la
finalització del termini,
el 24 de maig a les 14 h,
perquè el jurat els pugui
valorar.
Amb aquesta
proposta el Col·legi
convida els més joves
a sumar-se a la participació. Treball,
saber, motivació i il·lusió reunits als
premis per trobar recompensa en una
nit d’estiu que vol ser un homenatge
als presents i futurs companys de la
professió. l
Podeu consultar les bases
completes dels premis a
www.enginyersbcn.cat/premis
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COMISSIONS I GRUPS TERRITORIALS

Les comissions presenten
les novetats de 2019

Xavier Cazorla, president de la Comissió de Qualitat i Innovació, durant la reunió.

L’acte que el 14 de febrer va reunir les
comissions del Col·legi va ser particular per dos motius. En primer lloc, era
la primera reunió que les juntes rectores celebraven després del procés de
renovació viscut a l’octubre. En segon
lloc, era la primera vegada que aquesta
trobada s’obria a tots els col·legiats.
Durant una hora, les diverses comissions van anunciar per a aquest
2019: visites tècniques, conferències, cursos i sortides. Medi Ambient i
Seguretat, Qualitat i Innovació, Seguretat contra Incendis i Emergències...
una per una presentaven propostes

DURANT LA REUNIÓ,
OBERTA A TOTS ELS
COL·LEGIATS, TAMBÉ ES
VA FER BALANÇ DEL 2018

267
assistents
14,8
de
mitjana
*Al conjunt d’activitats proposades per les comissions
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Sergi Albet, vocal de la Junta de Govern, explica la XARXA e-BCN als assistents.

per continuar formant i connectant
els col·legiats. També van fer balanç
del 2018. L’any passat van proposar
i portar a terme dotze conferències,
quatre cursos i dues activitats. En
total, van reunir 267 assistents. Una
mostra més de totes les accions que
duen a terme i que demostren el bon
estat de salut d’aquestes eines d’unió
entre col·legiats dels diversos àmbits.
La trobada va servir, igualment, per
presentar a les comissions un sistema
que revolucionarà la seva manera de
treballar: la XARXA e-BCN. Aquest
nou servei suposarà un pas endavant
en la connectivitat de tots els col·
legiats. En propers números de la revista en coneixereu els detalls. l

ACCIONS
PROPOSADES

2

Visites
tècniques

4
Cursos

12

Conferències

Neix la Comissió per la Igualtat
ENGINYERS BCN vol ser un referent
en el tracte equitatiu que en el món
professional s’ha de donar a enginyeres i enginyers. Per aquest motiu, ha
creat la “Comissió per la Igualtat”, segons acord de la Junta de Govern del
passat desembre. Es tracta d’un projecte que neix de la Comissió de Funcionem Junts per valorar la feina feta
i continuar treballant fermament.
Com a comissió social, implica a
tots els col·legiats. És una necessitat
transversal i les seves actuacions s’en-

focaran en promoure activitats que
fomentin la igualtat, destacant les que
tenen a veure amb el treball, la formació i la conciliació personal i familiar.
DIA DE LA DONA
El 26 de març esteu convidats al Dia
de la Dona Enginyera, acte impulsat
per aquesta comissió i que vol conscienciar de la importància d’arribar a
una equitat real. Durant 24 números,
aquesta revista ha donat veu, amb una
secció fixe, a les dones enginyeres.

En l’acte del dia 26 es presentaran
les principals conclusions d’aquests
testimonis i es presentaran les fites
de la Comissió per la Igualtat. Inscriviu-vos a www.enginyersbcn.cat/
agenda. l

Mostreu les vostres dots artístiques
Us agrada la fotografia o la
pintura? Doncs ara teniu
l’oportunitat de guanyar
premis només presentantnos les vostres obres.
Durant la Nit del Col·legiat
i la Professió, el 28 de juny,
es donaran a conèixer el
nom dels guanyadors d’uns
concursos amb molt d’art:
1. Pintura: xvi edició
organitzada per la Comissió
d’Enginyers Jubilats. Hi
poden participar tots els
col·legiats que ho desitgin, així
com els seus familiars en primer
grau (és a dir: parelles, fills, pares
i sogres). La temàtica és lliure i es
poden utilitzar totes les tècniques
a excepció de la fotografia. El
primer premi són 300 euros, el
segon 150 i els dos accèssits es
lliuren amb 50 euros cadascun, a

més del corresponent diploma de
reconeixement. Podeu lliurar les
obres de l’1 d’abril al 24 de maig.
2. Fotografia: xx edició organitzada
per la Comissió de Cultura i Esports.
També hi poden participar tots els
col·legiats que vulguin, així com els
seus familiars en primer grau. La
temàtica d’enguany és “Sol i lluna”.
Els premis són els mateixos: 300

euros per al primer, 150 per al segon
i 50 euros per a cadascun dels dos
accèssits, a més d’un diploma de
reconeixement. Les obres es poden
lliurar de l’1 d’abril al 24 de maig.
3. F otografia Jove: És la novetat de
2019. L’organitza la Comissió de
Joves Enginyers i premiarà les
fotografies que els col·legiats o
precol·legiats menors de 30 anys
publiquin del 25 d’abril al 24 de
maig a Instagram sota el tema
“llibertat”. Els detalls de com fer-ho
els trobareu a les bases dels premis.
Les fotografies i els quadres
s’exposaran a la seu del Col·legi del
3 al 28 de juny de 2019. l
Bases completes dels premis:
www.enginyersbcn.cat/
premiscomissions
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL

AVANTATGES COL·LEGIALS
Caixa d’Enginyers

TELECOS.CAT

Els col·legiats
teniu solucions
personalitzades
i nombrosos
avantatges addicionals a Caixa
d’Enginyers gràcies a l’acord que
ENGINYERS BCN ha renovat
recentment amb l’entitat bancària.
A Caixa d’Enginyers hi ha una
àmplia oferta d’hipoteques i
préstecs, de fons d’inversió i plans
de pensions propis i externs, dipòsits
amb rendibilitat estructurada i alt
potencial de revaloració que permeten
diversificar la inversió, entre altres
avantatges.
Per a més informació, us podeu
posar en contacte amb l’Oficina
Directa al telèfon 933 126 725.

El Col·legi ha signat un
conveni de col·laboració amb
TELECOS.CAT, una associació
catalana que agrupa enginyers
de telecomunicacions,
electrònica i el sector
multimèdia i audiovisual.
Ambdues entitats s’emplacen
a dur a terme, de manera
coordinada, tasques de
formació. A més, s’obren a
estudiar iniciatives que actuïn
en benefici dels professionals i
de la societat.
Miquel Darnés, degà, i Pedro Linares,
D’aquesta manera, el
president de TELECOS.CAT, en el moment
Col·legi continua teixint
de la signatura del conveni.
aliances amb les empreses
i institucions del sector per
cooperar en tot allò que pugui
millorar els serveis que dona
als col·legiats.

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

AGENDA
8 I 9 D’ABRIL
Empreses de serveis energètics:
models de negoci i de finançament
L’objectiu del curs és presentar el
model de negoci ESE a empreses
instal·ladores, enginyeries i
professionals del sector públic
perquè entenguin com funciona
i les implicacions que té. Se’n vol
incentivar el desenvolupament
per impulsar projectes d’eficiència
i renovables que podrien quedar
bloquejats per falta de finançament.
Horari: de 9 a 14 h.
Lloc: aula 1, 3a planta del Col·legi
(Consell de Cent, 365).
DEL 30 D’ABRIL AL 9 DE MAIG
Treball diari d’un coordinador
industrial, de seguretat, salut i
medi ambient en una gran obra de
construcció. Adreçat a coordinadors
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www.enginyersbcn.cat/agenda
de seguretat de grans obres de
construcció, el docent transmetrà la
seva llarga experiència en diverses
obres. Cal destacar la seva dedicació
com a coordinador general de
Seguretat, Salut i Medi Ambient en
l’ampliació d’una planta regasificadora
d’abast estatal.
Horari: de 10 a 13 h.
Lloc: aula 1, 3a planta del Col·legi
(Consell de Cent, 365).
DEL 6 DE MAIG AL 2 DE JUNY
Autodesk Revit Architecture
per a enginyers (en línia)
Aquesta és una formació adreçada a
persones que es vulguin introduir en
el disseny BIM (Building Information
Modeling). En acabar el curs,
l’alumnat serà capaç de crear una
interactuació amb un projecte
arquitectònic amb el programa

Autodesk Revit Architecture. No
es requereix cap coneixement previ
d’aquest programari, tot i que és
aconsellable tenir experiència en el
maneig d’eines CAD.
Horari i lloc: en línia.
DEL 13 AL 26 DE MAIG
Navisworks per a projectes MEP
(en línia)
En acabar aquest curs, l’alumnat
serà capaç de convertir un model
3D en BIM en una planificació d’obra
mitjançant l’ús de Navisworks
Manage. És requisit imprescindible que
l’alumnat conegui els conceptes i les
metodologies pròpies del disseny BIM
i sigui capaç de realitzar un projecte
arquitectònic bàsic en Revit. També
són necessaris coneixements de gestió
d’obra amb Microsoft Project.
Horari i lloc: en línia.

RETRAT PROFESSIONAL

JOAQUIM TERUEL

Col·legiat 12.105

ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL MECÀNIC; DIRECCIÓ D’INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS DE LA MÚTUA ASEPEYO
Text: Jordi Garriga

“L’ENGINYERIA ÉS UNA MANERA
D’EXPRESSAR-ME I D’ENTENDRE LA VIDA”

J

oaquim Teruel és un home
de vocacions fortes, un
apassionat de la vida, i
tant el seu desenvolupament professional com la
seva afició per la guitarra han marcat la seva trajectòria personal. I és
que alhora que destaca en el món del
manteniment dels equipaments hospitalaris, també ha tingut temps per
fer-se un espai en el panorama musical. Després d’anys de camí, el 2018
va gravar el disc Ingeniería del alma
acompanyat de músics de primer nivell com Rafael Cañizares, que va ser
el seu professor de guitarra, el baixista
Carles Benavent o el percussionista
Isaac Vigueras, entre d’altres. Així mateix, ha fet concerts arreu d’Espanya
i Europa. Amb tot, ens agradarà fixar-nos sobretot en la seva tasca com
a enginyer.
Joaquim és un home de vocacions
fortes, i així ho explica ell mateix: “La
meva trajectòria professional com a
enginyer sempre ha estat vinculada
al món sanitari per vocació. Ja abans
de sortir de l’Escola d’Enginyeria

de Terrassa tenia molt clar que em
volia especialitzar en manteniment
d’edificis sanitaris i d’equipaments
mèdics. Allà vaig conèixer el professor Miquel Martorell i Oller, que era
un reconegut professional de l’enginyeria hospitalària, i que em va
donar els primers consells d’aquest
món fascinant”. És així com, tot just
havent acabat la carrera va entrar a
l’empresa Tecnocontrol, dedicada al
manteniment i les obres en l’àmbit
sanitari. Allà va exercir diverses funcions, i finalment va acabar com a cap de
manteniment a l’Hospital Comarcal
de l’Alt Penedès.
APRENDRE I INNOVAR
“Uns quants anys després —continua
Joaquim Teruel—, em va contractar
la Mútua Asepeyo com a cap de manteniment de l’Hospital Asepeyo de
Sant Cugat, on vaig passar a ocupar
més endavant el càrrec de director de
Serveis Generals. Actualment estic a
la Direcció d’Infraestructures i Equipaments de la Mútua, fent funcions de
coordinació dels centres assistencials

de Catalunya i dels grans equipaments
mèdics de la Mútua en l’àmbit d’Espanya”. Tot plegat no és gens casual, tot
li surt de l’ànima, perquè per ell “l’enginyeria no sols és la meva professió,
sinó que també és una manera d’expressar-me i d’entendre la vida. Em
sedueix molt aprendre coses noves i
intento innovar implantant als centres que gestiono allò que crec que pot
ser una millora. A més a més, exercir la
meva professió en un àmbit tan directament relacionat amb les persones
com és el sanitari és tot un privilegi”.
Joaquim Teruel no només ha
compaginat l’enginyeria hospitalària amb la música, sinó que també
ha tingut temps per col·laborar amb
la UPC, com a tutor de pràctiques i
projectes en diferents estudis. Fruit
d’aquesta vocació docent “vaig començar a presentar el treball que
exercia tant en l’àmbit professional
com docent en diferents congressos
de l’àmbit de l’enginyeria relacionada
amb la salut, amb ponències que han estat premiades cinc vegades”. l

EL NAIXEMENT D’UN HOSPITAL... O DOS
Han estat ja molts els projectes en què Joaquim Teruel ha tingut un paper fonamental, però quan li
pregunto si me’n podria destacar algun en particular, no té gaires dubtes. “En destacaria un parell per la
seva complexitat. Es tracta de la posada en servei de dos hospitals: l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès i
l’Hospital Asepeyo de Sant Cugat. Són esdeveniments únics perquè són processos en els quals
s’adquireixen coneixements molt profunds de les instal·lacions. Cada problema que es presenta és un
repte i cada solució a aquest repte és una font de coneixement enorme que queda gravada ‘a foc’ i
enriqueix molt. També cal dir que a vegades es passa molt malament, pels dubtes de saber si estàs
donant la solució correcta o no. Una posada en servei d’un hospital és una carrera exprés en
climatització, electricitat, gasos medicinals, comunicacions, etc., i amb un objectiu final, que és que
tot funcioni bé. Quan un hospital ‘comença a navegar’ ja no hi ha marxa enrere i totes les dificultats
s’han de solucionar ‘navegant’. De vegades, costa anys que tot funcioni perfectament.”
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FRANCESC TORRES,

RECTOR DE LA UPC

“Amb Bolonya hem
quedat moderadament
insatisfets”
Rector de la UPC des del novembre de 2017, Francesc Torres ens parla, amb un
discurs directe i alhora apassionat, de com és la tasca de dirigir la principal
universitat tècnica i tecnològica del país en un moment clau per al futur. Qüestions
com el finançament de les diferents iniciatives que es duen a terme, la transferència
de tecnologia, la manca de talent femení en els estudis tècnics i els resultats de
l’aplicació del Pla de Bolonya en l’àmbit dels estudis tècnics, són sempre en primer
pla i Torres ens explica quins són els seus plantejaments.
Text Jordi Garriga l Fotografia Marta Torrent

Quina valoració fa del seu mandat?
Estem molt satisfets. Hem tingut una
molt bona acollida per la comunitat
interna. Quan vam accedir al rectorat,
feia la sensació d’una certa aturada, segurament per culpa de la crisi, però alhora els indicadors eren molt bons. Es
necessitava un canvi d’ànim i penso que
ho estem aconseguint. Jo li diria que és
tot un privilegi estar al capdavant de la
UPC, i si, a més a més, hi hagués un bon
finançament, ja seria immillorable!
Amb quins objectius es va presentar
com a rector i en quina fase es troben?
Hi ha diferents objectius en els quals
estem treballant. Creiem que cal consolidar la UPC com la universitat tecnològica de referència. En aquest sentit, un dels nostres punts principals és
impulsar la transferència, la innovació i l’emprenedoria, comptant amb la
implicació de les indústries properes
a cada centre o escola. Per això, cal
16
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sistematitzar les iniciatives en aquest
sentit, i, sobretot, fer-ho potenciant
la nostra implantació al territori.
Estem recuperant el nostre esperit
“federal”, és a dir, que busquem les
indústries properes. Aquesta és la
millor manera d’apropar els estudiants
i professors a la realitat empresarial i
industrial de la zona. I, tot, vehiculat
a través dels estudiants. Impulsem
la carrera professional a través dels
espais “Emprèn” i de spin-offs i startups. La nostra funció principal és fer
enginyers, però sense aquest impuls
potser no tindria el mateix sentit que
nosaltres li volem donar.
La majoria de col·lectius on els enginyers són importants, incloses les empreses, afirmen que es necessiten més
enginyers dels que actualment surten
de la universitat. Això és un element
estratègic de primer ordre per al futur
del país. Li preocupa aquest fet?

PERFIL
Francesc Torres (Eivissa,
1962) és doctor i enginyer
de Telecomunicacions. El
mateix any que es titulava,
el 1988, es va incorporar a
l’equip de l’Agència
Europea de l’Espai, però al
cap d’un any va tornar a la
UPC, on va començar a
donar classes i d’on ara és
catedràtic. Els anys 2005 i
2006 va treballar a la
NASA, al projecte
GeoSTAR, i ha estat
assessor científic del
projecte de teledetecció
RSLab. Ha rebut diferents
premis i guardons, com el
premi Duran Farell del
Consell Social o el premi
a la millora de la qualitat
docent del Consell
Social de la UPC, pel
Laboratori de Radiació i
Ones Guiades de l’ETSEIB.

“Un dels nostres
punts principals
és impulsar la
transferència,
la innovació i
l’emprenedoria,
comptant amb
la implicació de
les indústries
properes a cada
centre o escola”

La realitat és que a hores d’ara els estudiants d’enginyeria tenen un índex
d’ocupació altíssim. Però també és
cert que falten vocacions. L’enginyeria és el futur, hi estic d’acord, però
perquè la gent jove ho entengui cal
que sapiguem articular un discurs on
la transversalitat i l’impacte social directe de l’enginyeria siguin l’eix principal. Els joves necessiten entendre
quin és el sentit d’allò que estudiaran
i quina serà la seva orientació professional. Saber mostrar què és el que fa
que la feina d’un enginyer sigui tan
important per a la societat és vital per
despertar aquestes vocacions.
Darrerament hem vist com s’ha tornat a posar damunt la taula la manca
de vocacions tècniques per part de les
estudiants femenines. Això també és
determinant...
Sí així és. No només ens hem de dirigir als joves, sinó especialment a
Març-abril 2019 Theknos
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les joves. Falta talent femení. Per
això, precisament, aquest curs hem
iniciat el projecte STEAM. És un programa que busca trencar els estereotips i que està pensat per actuar sobre
les noies d’entre deu i dotze anys, que
és quan es comencen a consolidar les
vocacions. El que tenim clar és que cal
buscar referents femenins “en color”.
Les mateixes estudiants visiten escoles, per tal que les possibles futures
enginyeres tinguin referents propers.
Aquest programa el volem dur a les
escoles i se centra no tant en el que fa
un enginyer, sinó en l’impacte directe que té la seva feina. I aquí entren
en joc temes candents com el medi
ambient, els avenços tecnològics, la
tecnologia de la salut... Cal que fem
veure l’enginyeria des del prisma de la
contribució a la societat. Anem al què
i no tant al com.
Avui existeixen més de 50 tipus de
graus diferents d’enginyeria a Catalunya. Això pot crear confusió entre els
estudiants?
Crea confusió, però aquest és un fenomen irreversible. Jo, ara, evidentment, ho faria diferent, però som on
som. D’entrada, primer caldria centrar-se en els fonaments, i després
explorar la transversalitat i l’especialització. La realitat, però, és que
s’ha fet bastant a l’inrevés, i a més a
més, ens trobem una gran proliferació de títols i una autèntica inflació
en aquest sentit. Però estem obligats
a jugar-hi, perquè, si no, algú altre
s’endurà els estudiants.

“La manera com
es van definir els
graus i els màsters
de les titulacions
tècniques i
tecnològiques és en
si un contrasentit i
crea dificultats”

I les empreses, saben quin tipus d’enginyer necessiten?
Des de la indústria no hi ha tant problema. És més a l’hora que els estudiants escullin. Al final, les empreses sí
que tenen els àmbits molt ben localitzats. També cal tenir en compte que
molta formació es dona a les empreses mateixes. Moltes vegades, donant
per fet el bon nivell tècnic i tecnològic
dels nostres titulats, el que busquen
les empreses són habilitats com la
proactivitat, el treball en grup, el lideratge, etcètera. De fet, quan mencionava l’“esperit federal” de la UPC era
una mica això. Cada escola es relaciona amb el seu entorn empresarial i
industrial i això permet una bona localització dels estudiants que necessiten les empreses, que són les que
al final definiran l’ofici de cada professional. Pel que fa als estudiants,
tan important és el que estudien, el

títol, com el sentit de pertinença i la
xarxa social que es fa a la universitat
i que els acompanyarà per sempre. Al
final, les feines són cada vegada més
multidisciplinàries i, alhora, especialitzades.
Precisament, mentre que l’esperit del
Pla Bolonya (i així s’ha aplicat en la
major part dels països europeus) era
que els graus havien de tenir una naturalesa generalista i els màsters havien
de respondre a l’especialització, aquí es
va fer a l’inrevés. Es va perdre una gran
oportunitat de racionalitzar els estudis superiors tècnics de casa nostra i
homologar-los amb el nostre entorn?
Sí, segurament. La manera com es van
definir els graus i els màsters de les titulacions tècniques i tecnològiques és
en si un contrasentit i crea dificultats.
El sistema és contradictori i des del
punt de vista estrictament acadèmic,
no és pràctic. D’altra banda, però,
aquest sistema que tenim té la virtut
que afavoreix la mobilitat. Amb tot,
jo diria que amb Bolonya hem quedat
moderadament insatisfets...
Per llei, els enginyers de grau poden accedir a la categoria A1, però no els antics
enginyers tècnics, ja que els manquen
alguns crèdits. Quina resposta dona a
això la UPC?
Això s’està tractant amb els diferents
col·legis. La UPC ofereix la possibilitat
de cursar els crèdits restants per poder
equiparar-se als enginyers de grau, i,
per tant, accedir al mateix nivell a l’Administració. Sabem que sovint és difí-

PRINCIPALS INDICADORS DE LA UPC
Estructura
(curs 2018-2019)

17

Centres
docents
propis

30

Departaments

4

Instituts
universitaris
de recerca

Estudis
(curs 2017-2018)

207

Grups de
recerca

65

Estudis
de grau

Estudiants
(curs 2017-2018)

21.005

Estudiants
de grau

4.539

Estudiants
de màster
universitari

Font: Dades estadístiques i gestió. UPC.
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Estudiants
de doctorat

Màsters
universitaris

6

Màsters
Erasmus
Mundus

49

Programes
de doctorat

Titulats
(curs 2017-2018)

4.678

2.189

73

Estudiants que
participen en
convenis de
cooperació
educativa

3.264

Titulats
de grau

1.697

Titulats de
màster
universitari

292

Tesis
llegides

28,8%

Titulats amb
una estada a
l’estranger

LA PREGUNTA
DEL DEGÀ
Per als que treballen, que
són la immensa majoria
d’enginyers tècnics
titulats, fer el curs
d’adaptació al grau resulta
difícil pels horaris. Hi ha
alguna previsió concreta
de fer algun canvi?
En les darreres reunions de
docència va quedar clar que calia
afrontar aquest tema. El problema
més gran són els costos, ja que pel
tipus de crèdit que es necessita és
difícil generar nous grups. També
seria molt complicat pensar en
algun tipus de recurs en línia
transitori. El camí per fer la
transició es pot fer, però en
aquests moments no tenim prou
recursos. També cal tenir en
compte que, fins ara, nosaltres
som una universitat eminentment
presencial.

“Ens trobem una gran proliferació de títols i una autèntica
inflació en aquest sentit. Però estem obligats a jugar-hi, perquè,
si no, algú altre se’ns endurà els estudiants”
cil per als professionals que estan en
actiu, però hi estem treballant.
Fa un temps va sorgir una mena de globus sonda que proposava modificar la
fiscalitat per a les pràctiques en empreses. Com podria afectar això la UPC?
A nosaltres no ens afectaria gaire, per-

què el 95% dels nostres estudiants ja
fan pràctiques remunerades. En tot cas,
ara sembla que això està aturat, ja que
hi va haver molt de rebuig. Es tracta
d’una iniciativa que hauria afectat sobretot l’FP dual. Les pràctiques són una
de les millors entrades a l’empresa; seria absurd posar traves a aquest fet.

Aquest 95% d’estudiants amb pràctiques remunerades és també un bon incentiu per potenciar noves vocacions...
Sí, és cert. Els estudiants de la UPC
gaudeixen d’un horitzó professional molt bo quan encara són estudiants. Tot s’ha de tenir en compte,
així és. l
Març-abril 2019 Theknos
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L’enginyeria
en el sector
del packaging
Com podem enviar unes patates xips a un altre país i que arribin
cruixents a la boca del consumidor? El packaging és la clau per
mantenir-ne les propietats organolèptiques al màxim de temps
possible. Però el packaging fa moltes més funcions. El concepte
anglosaxó engloba una complexa cadena de valor
que va des del procés de disseny a l’enginyeria de fabricació i
envasat del producte, amb l’objectiu de protegir-lo i conservar-lo
d’acord amb les expectatives dels consumidors finals.
Text Tzeitel Puig l Fotografies Enplater

L

a indústria del packaging a
Catalunya és potent. Actualment hi ha 753 empreses que
facturen de manera conjunta
7.100 milions d’euros i donen
feina a més de 40.000 treballadors.
Tal com apunta el manager del clúster del packaging, Àlex Brossa, no hi
ha dades sobre el nombre d’enginyers
de l’àmbit industrial en el sector però,
“la presència d’enginyers industrials
no deu ser gaire diferent del que passa
al conjunt de la indústria”.
UN SECTOR INDUSTRIAL
ESTRATÈGIC
Històricament, Catalunya és un pol industrial. La seva llarga trajectòria neix
a mitjans del segle xix i, amb el creixement de les ciutats i, ja en el 1960,
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amb l’aparició de les grans superfícies
de venda (supermercats, etc.), la cadena de valor tèxtil comença a transformar-se en la de l’envàs i l’embalatge.
El packaging és un dels sectors industrials estratègics del territori, amb
una facturació del 3,4% del total del
PIB català. Aleix Fortuny, senior packaging engineer al Barcelona Institute of
Packaging (BIP) - Centre Tecnològic
Leitat, fa notòria la xifra de facturació
de la indústria: “És molt alta, perquè estem parlant de productes d’embalatge
que en general tenen un cost molt baix,
de cèntims. Llavors, se’n venen molts
milions d’unitats de caixes, de metres
de film flexible per producció de bosses d’aliments, de film per enfardar
palets..., o sigui que estem parlant de
volums brutalment grans”.

A la fàbrica Enplater,
especialista en embalatge
flexible des del 1962, el 95%
dels embalatges que fan són
per a producte alimentari.

EN PORTADA

Les empreses de maquinària destaquen amb unes ràtios d’exportació superiors al 75%
Ràtio d’exportacions sobre la facturació

La mitjana
de la ràtio
d’exportació
sobre la
facturació del
total del sector
és del

100%
75%

76%

79%

60%

60%

50%
30%

28%

24%

25%

24%

34%

0%

0%
Altres
proveïdors

Envasos i
embalatges

Maquinària
auxiliar
i end of line

Maquinària
per envasar

Maquinària
per fabricar
envasos

Matèria
primera i
semielaborats

Serveis de
disseny de
packaging

Serveis
d’envasat per a
tercers

Utillatges

Font: “Actualització estratègica del sector del Packaging a Catalunya: mapeig, tendències i reptes estratègics (2017)”, Cluster Development i ACCIÓ.

Des del BIP es treballen projectes d’R+D sobre packaging. “Treballem
principalment amb empreses que ens
demanen que els ajudem a resoldre
problemes o que els fem un desenvolupament de packaging per a productes
seus. Desenvolupem el concepte des
de la perspectiva de l’enginyeria i ens
assegurem que allò que proposem es
pot fabricar a un cost raonable, que és
industrialitzable. També treballem en
projectes subvencionats; ara estem mirant d’entrar amb un projecte per millorar la introducció dels biopolímers en
el mercat europeu.” El biopolímer és
un polímer, la font de procedència del
qual no és un fòssil, sinó que la matèria

primera té el seu origen en fonts renovables, per exemple, un biopolímer fet
a partir de restes d’agricultura. El BIP ja
té experiència en biopolímers i estudien com incorporar-los en el procés normal de vida d’un envàs. Aleix Fortuny
especifica quins són els interrogants
a resoldre en aquest estudi “el preu, la
disponibilitat, la gestió i el seu rendiment, que ara per ara es troba limitat a
algunes aplicacions complexes. El que
aporta aquest projecte és com millorar
el rendiment d’aquests polímers per
diverses aplicacions i com serà la seva
gestió a la fi de la seva vida, ja que hauran de conviure amb polímers convencionals d’origen fòssil”.

FORMACIÓ EN EL SECTOR DEL PACKAGING
El mercat del packaging continua en expansió i necessita professionals. Tot
i que actualment no existeix una enginyeria específica sobre packaging,
sí que trobem una oferta dirigida a professionals del sector que vulguin
millorar el seu perfil o per a recent titulats interessats en aquesta
especialització.
El postgrau de Packaging Engineering s’impulsa des del clúster del
packaging conjuntament amb la UPC (www.packagingcluster.com/
formacio) i està enfocat a donar una visió àmplia del sector, des de com
s’ha de desenvolupar un projecte de packaging, passant pels diferents
materials i les diferents tecnologies. Aleix Fortuny remarca que per treballar
en el sector es requereix l’especialització: “has de conèixer les particularitats
de cadascun dels materials, de cadascuna de les tecnologies associades a la
fabricació d’envasos i conèixer les tecnologies d’ompliment de producte”.
Un altre màster dissenyat per capacitar els experts en fabricació de
packaging, tecnologia d’envasat i embalatge, és el Packaging Management,
de l’IQS (www.executive.iqs.edu). Més orientat al disseny, hi ha el Disseny de
Packaging, de la Universitat Pompeu Fabra i l’ELISAVA (www.elisava.net/ca/
estudis/master-disseny-packaging).
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Segons l’estudi Actualització estratègica del sector del Packaging a Catalunya: mapeig, tendències i reptes estratègics (2017), realitzat per Cluster
Development i ACCIÓ, a escala global,
els materials més utilitzats en la producció del packaging són el paper i
el cartró (38%); i els plàstics, que són
els que més han crescut entre els anys
2010 i 2015, sobretot el plàstic flexible
(4%) perquè ha substituït altres materials tradicionals com el vidre, el plàstic rígid o el tetrabric.
Enplater és una empresa especialista en embalatge flexible, fundada el 1962, als inicis de la revolució
del packaging per a l’alimentació.
El seu director d’R+D+i, Pere Coll,
ens explica el procés de creació de
l’envàs: “Cada producte requereix el
seu vestit determinat. El client ens

EN SEGONS

Àlex Brossa
Cluster Manager
del clúster del packaging

En la producció del packaging els
plàstics són els materials que
més han crescut els darrers anys,
sobretot el plàstic flexible.

Foto: Getty images

CATALUNYA, EL PACKAGING
VALLEY DEL SUD D’EUROPA
El packaging és un dels sectors industrials
estratègics del territori. No sols ho mostren les
xifres d’empreses, volum de facturació i treballadors.
També es reflecteix amb el pes del seu saló, ja que
l’Hispack és una de les tres principals fires que se
celebren a Barcelona, juntament amb el Mobile i
l’Alimentària.
Alhora, és també un dels deu sectors estratègics
que presentaran més creixement a Europa els
pròxims anys, segons estudis de la Comissió, on
veurem també una gran transformació. D’una
banda, amb l’evolució de nous materials, adhesius
i tints, que han de permetre la transició cap a
l’economia circular, i, de l’altra, amb l’evolució de
la indústria 4.0, que transformarà l’actual cadena
de valor, aportant canvis a les indústries i majors
funcionalitats per al consumidor.
Com recorda sovint Jordi Cuixart, president
d’Aranow i membre fundador del clúster,
Catalunya és un Packaging Valley de referència. I
és responsabilitat de tothom treballar en la bona
direcció per continuar sent-ho.

Foto: Getty images

envia el disseny, nosaltres preparem
els nostres cilindres d’impressió o la
impressora digital, si n’hi ha en digital, després imprimim el material, ho
laminem, ho tallem normalment amb
bobines petites, perquè són les que fa
servir el nostre client a les seves màquines d’envasar per envasar o bé el

formatge, o les pizzes, o la carn, o les
patates fregides, etc. Aproximadament,
un 95% dels embalatges que fem són
per a producte alimentari.”
El sector ha gaudit d’un creixement
sostingut en els darrers anys. Segons
l’estudi d’ACCIÓ, a Catalunya, els
envasos i embalatges conformen el
segment amb més empreses, un 66%,
i gran part de la seva producció s’enfoca cap al sector alimentari, cosmètic
i farmacèutic. A l’àrea de proveïdors
de matèria primera, quasi un 80% són
empreses fabricants de material plàstic. Per altra banda, les empreses de
maquinària han tingut un creixement
mitjà del 7% anual entre el 2010 i el
2015. I, finalment, hi ha una oferta diversa d’empreses dedicades al disseny
i a l’envasat per a tercers.
Catalunya es troba en una ubicació
estratègica. En particular, aquesta
Març-abril 2019 Theknos
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indústria es concentra a la província de Barcelona (81%), i la segueixen
Girona (10%) i Tarragona (6%). De fet,
segons el citat l’estudi, Catalunya és la
millor regió del Sud d’Europa pel que
fa a la inversió per als anys 2018 i 2019
i es tracta d’un territori atractiu per als
inversors estrangers.
El sector consta també de sòlides
pimes catalanes que, fins i tot, proveeixen importants empreses internacionals i gairebé un 80% de les
empreses del sector són exportadores. Destaca l’exportació de les empreses de maquinària, que tal com precisa
l’Aleix Fortuny “aquí hi ha companyies
catalanes molt potents, com poden ser
Volpak, Bossar o Aranow, un gran percentatge de les vendes de les quals són
a escala internacional”.
La fàbrica Enplater té un equip
d’enginyers treballant en el departament d’R+D, de producció, d’extrusió
de plàstic, de control de qualitat i al
laboratori. Pere Coll ens confessa que
“l’empresa va creixent i cada dia necessita més professionals millor qualificats. La pega és que per al nostre
sector no hi ha una enginyeria específica del packaging”. A Enplater també
hi treballa l’enginyer de l’àmbit industrial Sergi Saballs com a tècnic de
Packaging en el departament d’Enginyeria i R+D. Amb la seva experiència
en el sector, considera que “l’enginyer

753 EMPRESES
7.100 M€

La fàbrica Enplater, especialista en embalatge
flexible, té un equip d’enginyers que treballa en el
departament d’R+D, de producció, d’extrusió de
plàstic, de control de qualitat i al laboratori.

és un molt bon perfil per treballar en
la indústria del packaging, ja que per
la seva formació acadèmica, disposa d’uns coneixements molt transversals que li permeten analitzar de
forma molt més global els reptes a
resoldre i plantejar diverses solucions a un mateix problema. Alhora per
poder plantejar solucions s’han de tenir coneixements més enllà dels mateixos materials, com, per exemple,
capacitats de màquines de producció
i sobretot del procés de formació de
l’envàs final a la màquina envasadora
de què disposa el client”.
TENDÈNCIES DEL PACKAGING
Segons l’estudi d’ACCIÓ, les tendències del packaging responen a quatre variables: els canvis en el consumidor, el canal, la competència i els
brand owners.
Els brand owners són aquelles marques —com Nestlé o Unilever— que

acaben marcant cap a on va l’envàs.
Els brands owners utilitzen cada vegada més les noves tecnologies, com la
impressió digital, per poder promocionar o provar els seus productes amb
sèries curtes. Segur que recordeu la
campanya de refrescos on hi havia el
nom de la gent a les seves llaunes.
El perfil del consumidor també
canvia i el model de compra ja no és
com el d’abans. Avui la majoria de
gent fa la gran compra setmanal al
supermercat, més que no pas la compra diària al mercat. Entre els nous
perfils, hi ha l’augment de la població
europea major de 65 anys, que passa
de ser el 17% de la població l’any 2014,
a ser-ne el 30% el 2060. Fins i tot els
nens passen a ser consumidors, fet
que obliga a canviar la seguretat dels
productes. Els singles han fet créixer
els envasats de productes preparats
i monodosi. També surten nous formats com l’On The Go (per exemple,

S’han identificat 753 empreses amb una facturació de 7.100 milions d’euros
SEGMENTACIÓ
# EMPR. % EMPR.
			
Més d’un milió d’euros
565
75%
Menys d’un milió d’euros
188
25%
Total general
753
100%

FACT. PACKAGING
% FACT.
# TREB.
(milers d’euros)			
7.026.550 €
99%
41.412
73.013 €
1%
702
7.099.567€
100%
42.114

Font: “Actualització estratègica del sector del Packaging a Catalunya: mapeig, tendències i reptes estratègics (2017)”, Cluster Development i ACCIÓ.
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% TREB
98%
2%
100%

Detall de film, durant el procés de
producció en una impressora
d’embalatge flexible de gravat al buit, a
les instal·lacions d’Enplater.

els iogurts en bossa per consumir al
carrer) o l’Esport (com les ampolles
amb tap específic per beure des de la
bicicleta), i que, com diu Aleix Fortuny, “tot això fa 20-25 anys no existia
i ara està establert en el mercat”.
El canal de compra també ha patit
una gran transformació. Les plataformes de venda en línia competeixen amb els tradicionals retailers i
apareixen necessitats de packaging
diferents en funció del canal de venda
utilitzat.
Pel que fa a la competència, la tendència ha virat cap a la concentració,
i això ha fet que el sector quedi dominat per grans grups empresarials que
creixen a base de fusions, com, per
exemple, DS Smith.
LA SOSTENIBILITAT EN EL SECTOR
DEL PACKAGING
La sostenibilitat és també el futur de
la indústria. Creix l’interès, i afortunadament entre els més joves, pels
productes sostenibles. Hi ha una
aposta clara pel reciclatge i la reutilització; la innovació en materials
reciclables o biodegradables; equips
i maquinària amb menor despesa
energètica; envasos i embalatges més
lleugers; i es posa en rellevància l’eco-

disseny que, segons Aleix Fortuny,
“vol dir dissenyar bé les coses. Així
com quan dissenyes qualsevol objecte i et planteges que ha de ser funcional, que ha de ser ergonòmic, que s’ha
de poder fabricar a un cost raonable,
etc., el factor ambiental també hi hauria de ser”.
El departament d’R+D+i d’Enplater
treballa per a una economia circular,
i el seu director, Pere Coll, ho té clar:
“En la innovació del packaging, bàsicament, el que marca la línia és una
normativa de la Comissió Europea
que diu que l’any 2030 els envasos flexibles d’un sol ús han de ser reutilitzables o reciclables. En el nostre cas, una
bossa que ha tingut pernil o patates
fregides no la pots reutilitzar per a una
altra cosa. En canvi, sí que treballem
perquè els envasos siguin reciclables.
I també hem de reduir. Les tres erres:
reciclar, reduir i reutilitzar. Nosaltres
treballem en aquesta línia i inclús hi
afegim el fet de buscar materials que
puguin ser biodegradables”.
Segons l’estudi d’ACCIÓ, alguns dels
reptes del sector són el desenvolupament de nous sistemes per allargar la
vida útil dels productes, de maquinària que permeti fabricar sèries curtes i
personalitzar envasos, i de nous materials més sostenibles. Un altre repte és
la incorporació de les noves tecnologies que canviaran el sector tradicional,
com la impressió 3D, la robotització i
automatització dels processos, la digitalització de la indústria o el packaging intel·ligent, entre d’altres. Àlex
Brossa, del clúster del packaging, ens
parla del paper que té l’Administració pública en la innovació del sector:

El canal de compra
ha canviat. Amb
les plataformes
de venda en línia
apareixen també
noves necessitats
de packaging
“L’R+D es finança amb convocatòries
públiques, i l’administració hi té un
rol importantíssim, com el Centre
per al Desenvolupament Tecnològic
Industrial (CDTI) o ACCIÓ. Hi ha les

FIRES
INTERNACIONALS
A Catalunya es duen a terme
diverses fires professionals
relacionades amb el sector del
packaging. Del 26 al 29 de març
se celebra la fira Graphispag
(www.graphispag.com), un
punt de trobada per conèixer
les innovacions de la indústria
gràfica i comunicació visual.
Amb més temps vista, l’abril
del 2021, s’organitza la fira
professional de la indústria
del packaging més important
d’Espanya i una de les quatre
primeres a Europa, Hispack
(www.hispack.com). La cita
amb el Saló Internacional
de l’Envàs i l’Embalatge
serà al recinte Gran Via Fira Barcelona. Quatre dies
d’exposició de productes i de
plataforma per crear xarxa
professional, conèixer les
transformacions del sector
i orientar-se en el futur del
packaging.
convocatòries RIS3CAT, per exemple, una de les quals està dedicada
específicament a l’àmbit del 3D. Des
del clúster sensibilitzem en aquests
àmbits i també ajudem a la promoció
de projectes”.
El sector, cada vegada més tecnificat, requereix personal qualificat. “El
sector del packaging té un pes molt
important dins de la indústria catalana i, per tant, implica moltes oportunitats laborals per als nous enginyers
graduats”, ens recorda Sergi Saballs, i
afegeix: “a causa de les noves normes
d’obligat compliment per part de la
UE amb vista al 2030 referent a l’ús
i tipologia de plàstics d’un sol ús, es
preveu una revolució del packaging
(sobretot del plàstic) que de ben segur generarà noves oportunitats laborals durant els pròxims anys, i sobretot una alta necessitat de perfils
tècnics”. La creació de postgraus de
packaging a Catalunya evidencia l’interès del sector per perfils tècnics que
s’adaptin al futur del packaging, una
indústria que gaudeix de bona salut a
Catalunya. l
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L’enginyeria d’automatització:
cap a un nou escenari tecnològic
L’enginyeria d’automatització és un sector en creixement. Actualment, ja no es parla només d’automatització
de les línies de producció en la fabricació d’objectes, sinó també de sistemes i serveis. Termes com indústria
4.0, internet de les coses, smart grids, smart cities, domòtica o robòtica cada cop són més quotidians. En un
futur que gairebé és present, tot estarà automatitzat i connectat. No és estrany que el perfil de l’enginyer o
enginyera que participa en el disseny dels sistemes d’automatització, la tria dels components i sistemes
electrònics, i la programació i el manteniment d’aquests sistemes sigui un dels més demanats avui.

Quan es parla d’enginyeria d’automatització, es fa referència a aquella especialitat que permet controlar processos de fabricació o producció de
qualsevol mena de producte de manera automàtica, és a dir, sense que
cap persona intervingui en el procés,
o, si és inevitable, que la intervenció
sigui mínima.
Vanesa Navas Belmar, col·legiada,
és enginyera en automatització i electrònica industrial. Al llarg de la seva
trajectòria professional, ha desenvolupat tasques en empreses grans i
petites “tocant” els diferents vessants
que ofereix l’automatització. “No obs-
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tant això, ja fa més de cinc anys que
vaig descobrir la domòtica, quan vaig
tenir l’oportunitat d’automatitzar un
habitatge. Aviat se’m va despertar la
curiositat i m’hi vaig sentir atreta.
Vaig fer unes formacions reglades, i,
de mica en mica, em vaig deixar seduir”, explica. Després va fundar Quality Domus, empresa amb seu a Granollers especialitzada en la integració
de sistemes domòtics en habitatges i
edificis.
UN PERFIL POLIVALENT
Per a Vanesa Navas, un enginyer
d’automatització pot desenvolupar

moltes tasques. “Es pot encarregar de
dissenyar les fases i les línies de producció de qualsevol producte. Una
altra tasca molt habitual és la programació d’equips específics de control de tot el procés de fabricació. En
aquests casos, la responsabilitat de
l’enginyer és tenir cura que es compleixin els temps establerts de producció i que no hi hagi imprevistos.
Per això és molt important revisar els
dissenys i incorporar manteniments
preventius per evitar errors de qualsevol mena”, puntualitza.
Per fer aquesta feina, Navas considera que “s’han de tenir coneixe-

INFORMACIÓ PROFESSIONAL

ments d’electricitat, perquè cal saber
dissenyar quadres elèctrics que protegeixin els equips d’automatització
que s’instal·laran. En segon lloc, s’han
de tenir nocions d’electrònica i també de programació. I és necessari ser
proactiu, perquè cada feina és diferent i haurem de treballar amb equips
i productes que potser no coneixem, o
normatives de fabricació que cal complir i que haurem d’aprendre”.
En definitiva, un enginyer d’automatització pot aportar coneixements globals de moltes especialitats
(electrònica, electricitat, mecànica,
informàtica, etc.). “És per això —afegeix— que és polivalent i fàcilment
adaptable al lloc de feina. Té una àmplia visió de com funciona tot, i això
li proporciona l’avantatge d’aprendre
i d’adquirir ràpidament els nous coneixements que necessiti per desenvolupar les tasques assignades a la
seva feina”.

Els tres perfils que solen
demanar les empreses que
realitzen projectes
d’automatització són:
1. Industrials amb amplis
coneixements de
programació.
2. Industrials per al
manteniment
de línies de
producció.
3. Industrials
enfocats al
disseny dels
processos o
fases de
producció.

Daniel Planas Montserrat, col·legiat 23.873.
Enginyer d’automatització freelance

“L’automatització possibilita que
les empreses siguin competitives
en un mercat global”
Daniel Planas és enginyer tècnic industrial, especialitzat en electrònica.
Després de treballar vuit anys per a diverses enginyeries, el 2012 se li
va despertar “la vena emprenedora i la necessitat d’assolir nous reptes
personals”. Des d’aleshores treballa com a enginyer d’automatització freelance
col·laborant amb diferents enginyeries i portant a terme projectes propis.
Aquest enginyer que va descobrir la seva passió per l’automatització
en un curs d’especialització que va fer durant la carrera i que parla de la
seva feina com “un amor a primera vista”, ha fet projectes nacionals i
internacionals en àmbits tan diversos com l’automoció, l’alimentari, el
químic, el farmacèutic o l’aeroportuari.
Per fer aquesta feina, considera que un enginyer és un perfil
que, gràcies als seus coneixements tècnics, aporta un plus de
qualitat a la feina i una major confiança als clients. “A més, ha
de ser una persona amb capacitat de resolució, acostumada a
treballar en ambients amb pressió i autodidacta, ja que aquest
és un sector professional que evoluciona constantment i amb
rapidesa.” Hi afegeix que és un perfil amb demanda creixent,
perquè l’anomenada “quarta revolució industrial” a Europa està
provocant un augment dels processos d’automatització.
Al llarg de la seva carrera professional, Planas s’ha trobat persones
que pensen que l’automatització destruirà llocs de treball. Quan
ho explica, parla d’aquesta preocupació com una oportunitat.
“L’automatització possibilita que les empreses locals no hagin de
tancar i siguin competitives en un mercat global. Els treballadors que
veuen amb preocupació com els robots fan la seva feina, es poden
recol·locar i fer altres funcions dins la mateixa empresa i obtenir així
més capacitat productiva amb el mateix personal. En definitiva, crec
que permet competir amb la mà d’obra barata que ofereixen altres
països i permet assolir una major qualitat en els processos.”

EN PRIMERA PERSONA

L’INDUSTRIAL QUE
ES DEDICA A LA
PROGRAMACIÓ ÉS UN
PERFIL CADA VEGADA
MÉS DEMANAT PER PART
DE LES EMPRESES

UNA PROFESSIÓ AMB FUTUR
Vanesa Navas diu que el mercat i les
empreses que realitzen projectes
d’automatització solen demanar tres
perfils diferents: industrials amb amplis coneixements de programació
de qualsevol llenguatge, industrials
per al manteniment de línies de producció (solucionar o arreglar avaries i
supervisar la producció) i industrials
enfocats al disseny dels processos o
fases de producció. Distingeix aquests
perfils perquè “representen tasques
diferents i és difícil disposar d’una
persona experta en tots aquests àm-

bits. Normalment les empreses busquen experts per desenvolupar cada
tasca”.
Dit això, remarca que el perfil amb
una demanda creixent és el de l’industrial que es dedica a la programació. “Avui dia, tothom que llança un
producte al mercat ja disposa d’una
aplicació per interaccionar amb
aquest equip via mòbil. Vivim en un
món en què tots i tot està i estarà connectat, de manera que és vital disposar d’aplicacions o millorar les existents. I aquesta és una feina que els
enginyers saben fer molt bé.” l
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Un col·legiat, el responsable de la nova
il·luminació de la Porxada de Granollers
Tot un símbol de la ciutat de Granollers, el gener la Porxada va estrenar un sistema d’il·luminació que accentua
la bellesa d’aquest singular monument. Darrere d’aquest projecte hi ha Alfred Sá, col·legiat i membre del Grup
Territorial del Vallès Oriental, amb qui parlem per conèixer les històries entorn d’aquest treball.

Passejant per Granollers, capital del
Vallès Oriental, el col·legiat Alfred Sá
advertia, des de feia temps, carències en la manera d’il·luminar els llocs
més emblemàtics de la ciutat. Amb el
temps, va col·laborar amb l’Ajuntament en la redacció d’un Pla Director
d’Il·luminació Arquitectònica, que in-

clou 25 propostes per a diferents edificis i monuments. Més endavant, quan
hi va haver disponibilitat pressupostària, li van encomanar el que, per a ells,
era el més urgent: solucionar la llum
de l’espai més icònic de la capital del
Vallès Oriental, la Porxada. Aquest seria el resum de com el nostre col·legiat
ha acabat encarregant-se d’un projecte que no es pot considerar “un més”. A
les seves mans tenia canviar la imatge
nocturna de la ciutat.
UN PROJECTE A CONTRARELLOTGE
“La principal dificultat, només començar, va ser el poc temps disponible. Després d’iniciar el projecte, havia de tenir la proposta de materials
en 15 o 20 dies com a màxim. S’havia
de pressupostar, aprovar i encarregar
28
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EL PROJECTE HA
SUPOSAT UN ESTALVI
ENERGÈTIC DEL 70% TOT I
TRIPLICAR ELS APARELLS
INSTAL·LATS PER
IL·LUMINAR-LA MILLOR

A la imatge superior, aspecte actual de la
Porxada. Sobre aquestes línies, el col·legiat
encarregat del projecte, Alfred Sá, parla
amb un mitjà.

el material a diversos proveïdors en
una setmana.” L’Alfred recorda com,
al principi, el treball no va ser fàcil.
A les presses se sumava la declaració
de la Porxada com a bé patrimonial. “Això significa que pràcticament
no pots tocar el monument, s’ha de
respectar l’antiguitat de fustes i paviments, i, per tant, el projecte no
podia afegir cables o altres elements
visibles.”

Amb poc temps i sense marge per improvisar, els càlculs lumínics havien de
ser molt exactes. “Per això, vaig treballar a l’ordinador, il·luminant un model
en 3D de la Porxada molt precís.” Dedicant-hi moltíssimes hores, la feina va
tirar endavant i el que en un principi
semblava una utopia de terminis, finalment es va convertir en una realitat. Els 30 focus i els vuit projectors lineals per fi feien honor al monument,
il·luminant-lo sense enlluernar a les
persones que el visiten.
BONA ACOLLIDA
Tecnològicament destaca el control
de les escenes lumíniques mitjançant
Bluetooth, cosa que significa que es
poden governar les intensitats de la
llum amb una aplicació. A més, l’estalvi energètic és del 70%, tot i gairebé
triplicar el nombre d’aparells instal·
lats. Els nous són més eficients i més
petits. Vist el resultat, però, sembla
tot el contrari en el millor sentit. Ara
s’aprecien millor les columnes i tots
els elements de la Porxada. “Abans,
la il·luminació se centrava en el paviment, no a engrandir el monument.”
La recepció no ha pogut ser millor.
El diari 9 Nou deia en el seu editorial
del 25 de gener sobre el projecte: “És
elegant i a l’últim crit tecnològic”. I
molts ciutadans pensen el mateix.
L’Alfred explica: “Un dels arquitectes
municipals em va comentar que alguns veïns de Granollers el parava pel
carrer per felicitar-lo”.
Un capítol acaba, però la història
tindrà una segona part. El nostre
col·legiat continuarà ara amb la il·
luminació de l’Ajuntament i del Museu de Granollers. Quan es pongui el
sol, a partir d’ara, la imatge nocturna
de la ciutat vallesana serà un altre. l

Parlem de diners: continua
la tendència a l’alça en els sous
Cristina Olmos, departament del Col·legiat,
Comunicació i Màrqueting

El Servei d’Ocupació i Promoció
Professional del Col·legi (SOPP) va
tancar l’any 2018 amb un total de
1.200 ofertes de treball. De l’anàlisi
de les ofertes publicades es deriven
diverses conclusions. Les retribucions continuen creixent progressivament, sobretot en aquelles ofertes en les quals l’empresa mostra
una major flexibilitat a l’hora de valorar l’experiència. Els perfils més
demanats són els vinculats a l’oficina tècnica, els tècnics comercials
i el manteniment d’instal·lacions, i

l’índex d’ocupació dels enginyers és
alt i creixent dins el mercat laboral.
Com us podeu imaginar, les retribucions més elevades corresponen
a les posicions de més responsabilitat, càrrecs directius i responsables
d’equip.
PROFESSIONS EMERGENTS
Una dada que crida l’atenció és que
les professions emergents, com
l’enginyeria biomèdica o l’organització industrial presenten dos dels
nivells salarials més elevats. Aquest
fet confirma la necessitat d’aquests
perfils dins les plantilles. En el cas
de l’organització industrial és per la

PERFIL PROFESSIONAL
SOU MITJÀ (2018)
Direcció general / Adjunt de Direcció
47.143 €
Biomedicina / biotecnologia
45.000 €
Cap de delegació
41.125 €
Direcció d’Oficina tècnica
39.103 €
Organització industrial
38.491 €
Cap de projecte
38.203 €
Logística: transports / magatzem
35.800 €
RDI
34.936 €
Direcció d’obra
34.907 €
Responsable de processos
34.883 €
Patents
33.750 €
Qualitat
33.464 €
Tècnic comercial
32.930 €
Administració pública
32.628 €
Producció
31.892 €
Desenvolupament tècnic de producte
31.875 €
Oficina tècnica: automatització
31.465 €
Manteniment de maquinària
31.167 €
Oficina tècnica: disseny industrial
30.609 €
Logística: compres
30.250 €
Manteniment d’instal·lacions
30.124 €
Docència
29.616 €
Oficina tècnica / Projecte mecànic
29.312 €
Inspecció / Peritatges
28.351 €
Riscos laborals
27.987 €
Oficina tècnica / Instal·lacions
27.716 €
Assistència tècnica / Postvenda
27.667 €
Gestió energètica
27.566 €
Consultories d’enginyeria
27.330 €
Energies renovables
27.250 €
Medi ambient
26.842 €

SOU MITJÀ
31.250 €

versatilitat dels seus professionals,
que combinen les competències
tècniques amb d’altres de gestió.
Això multiplica el seu abast dins
l’empresa.
Pel que fa a l’enginyeria biomèdica, a més de ser una professió emergent, es dona el fet que els estudis
universitaris fa relativament poc
que es van instaurar, motiu pel qual
el mercat encara no pot comptabilitzar un nombre gaire elevat de treballadors especialitzats. Si bé tradicionalment alguns enginyers, sobretot
electrònics i mecànics, ja desenvolupaven feines en aquest àmbit, abans
del 2010 no existia la professió com a
tal, amb una titulació al darrere.
Finalment, cal fer referència a les
feines emmarcades en la logística
vinculada a transport i emmagatzematge. El valor atorgat a aquesta
ocupació pot estar relacionat amb
el fet que Barcelona és un punt neuràlgic pel que fa a la logística, fet que
afavoreix la demanda i la retribució
de professionals especialitzats. l

LA BORSA DE TREBALL
DEL COL·LEGI VA REBRE EL 2018
UN TOTAL DE 1.200 OFERTES
RETRIBUCIONS SEGONS EL NIVELL D’EXPERIÈNCIA
33.250 €
27.900 €
24.300 €

+1,50%

33.750
29.000

+3,94%
+0,82%

24.500

2017
2018
No necessària

Convenient

Imprescindible
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Les enginyeries: un paraigua de seguretat
Les enginyeries són un potencial poc valorat, tant de promoció
econòmica com de garantia de futur professional. La visió actual que
hi ha de l’enginyeria de l’àmbit industrial mereix una reflexió. En
aquest article expliquem els motius d’aquesta situació, per què convé
revertir-la i alguna proposta de millora. La promoció de les enginyeries
de l’àmbit industrial hauria de ser una prioritat.
Joan Ramon Gomà, doctor enginyer
industrial i professor del Tecnocampus

Les activitats econòmiques s’organitzen i analitzen des d’un punt de vista
sectorial amb sectors verticals adreçats a un tipus d’activitat amb demanda al mercat. Aquest enfocament fa
que, al llarg del temps, diferents àmbits siguin més o menys rellevants en
funció de l’evolució socioeconòmica i
conjuntural.
Les administracions públiques
i les persones decideixen, en part,
d’acord amb els sectors econòmics
que creuen que en el futur tindran
més o menys projecció. Així, les
administracions sovint cerquen
fomentar l’activitat econòmica ancorada al territori, i els estudiants
escullen què estudiaran motivats, en
part, pel que creuen que són les expectatives d’ocupabilitat futura.
Aquest enfocament ha portat moltes persones i entitats a prendre decisions que a mitjà o llarg termini s’han
demostrat equivocades perquè els sectors que en un moment donat semblaven de futur han resultat no tenir-ne
tant, o que, tot i tenir-ne, no han generat feina i activitat de valor afegit sinó
ocupació de baix nivell salarial.
Les enginyeries en si són disciplines
que tenen fama de “difícils” que requereixen equipaments i instal·lacions
docents complexos. Això fa que tant
les vocacions dels estudiants per cursar-les com la propensió de les administracions a promocionar-les se’n
ressentin. Per tant, cal tenir una informació completa, no només de la dificultat i el cost, sinó també dels avantatges i
les garanties de futur.
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ASPECTE HORITZONTAL
DE LES ENGINYERIES
Les enginyeries de l’àmbit industrial
(mecànica, elèctrica, electrònica, química, organització industrial, etc.)
són disciplines horitzontals. A diferència de les enginyeries aeronàutica,
nàutica, etc., que estan enfocades a un
sector concret de l’economia, les primeres se centren en una àrea del coneixement científic i tecnològic que
té aplicació a tots els sectors econòmics. A la taula s’il·lustra aquesta idea
amb uns quants exemples en algunes
especialitats.
L’EFECTE DE CINTURÓ DE
SEGURETAT
Avui en dia és molt difícil preveure
quins sectors econòmics tindran més
rellevància els propers anys i és pràcticament impossible calcular-ho per a
d’aquí a 30 o 35 anys, que és el període
d’activitat laboral que pot esperar un

LES ENGINYERIES DE
L’ÀMBIT INDUSTRIAL
SÓN HORITZONTALS,
APLICABLES A TOTS ELS
SECTORS ECONÒMICS
estudiant quan acaba la carrera. Això
fa que sigui recomanable per als joves
dotar-se d’una formació polivalent d’alt
valor afegit que els prepari per ajustar-se al que els pugui demanar el futur
adaptant-se als aspectes menys “durs”
dels coneixements específics de cada
sector on puguin haver de treballar.
Algú que esculli formar-se en un
sector concret corre un triple risc.
Per exemple, un estudiant que estudia cuina i restauració. En pri-

mer lloc, pot passar que en el futur
aquest sector no tingui la projecció
que avui dia sembla que tindrà. Pot
molt ben ser que el progrés tecnològic permeti que els electrodomèstics
casolans siguin més intel·ligents i
cuinin i serveixin automàticament el
menjar. Això pot provocar una tendència de les persones a menjar als
domicilis particulars. En segon lloc,
la combinació de progrés tecnològic
i augment del nivell de preparació
de la població pot causar que hi hagi
menys demanda de professionals per
l’augment de la productivitat, i, al
mateix temps, un augment de l’oferta perquè hi hagi més professionals
preparats. Aquest fet pot fer baixar
les retribucions d’aquests professionals i fins i tot provocar atur, expulsant-ne del mercat laboral contingents nombrosos. En tercer lloc, en
cas d’haver-se de reciclar per treballar en un sector diferent d’aquell per
al qual s’ha preparat, es corre el risc
de no poder aprofitar la formació rebuda. Des d’aquest punt de vista, les
enginyeries de l’àmbit industrial són
un paraigua de seguretat que prepara professionals per treballar indistintament en una gran pluralitat de
sectors econòmics amb una necessitat de formació addicional de coneixement específic del sector mínima
comparada amb el coneixement i la
preparació que ja porta d’entrada.
L’enginyer ja està preparat per fer
les parts més difícils del que es pot
necessitar en el futur a la majoria de
sectors verticals, i, al mateix temps,
ja té un bagatge i un entrenament
que el capacita per assimilar ràpidament i amb eficiència els coneixements i les habilitats específiques
que li puguin mancar.
GENERACIÓ DE VALOR
Quan s’examinen els processos dels
sectors econòmics verticals, s’observa
ràpidament que la majoria d’activitats
d’alt valor afegit provenen de l’aplicació de les enginyeries a cada activitat
concreta. Per exemple: al sector mèdic, per agafar-ne un amb un alt valor
afegit, gran part d’aquest valor prové

dels aparells de diagnosi, del desenvolupament d’una pròtesi d’última
generació intel·ligent, de l’aplicació de
la realitat virtual, de sistemes de monitoratge, etc. Si s’analitzen sectors de
menys valor afegit, com, per exemple,
el turisme, el panorama és molt més
estrident: el seu valor afegit és ínfim
(cambrers, recepcionistes, personal de
neteja, etc.). El valor afegit més significatiu ve de sistemes de contractació en
línia, de sistemes de cobrament i seguretat electrònics, etc.
Per tant, si les autoritats volen promocionar sectors econòmics concrets
al territori i potenciar la creació de
valor, l’estratègia més eficient sembla que és potenciar els estudis de les
enginyeries de l’àmbit industrial i la
seva aplicació a aquests sectors.

A més, des del punt de vista d’ancorar-se al territori, el valor creat és
molt més factible en les enginyeries.
En canvi, als sectors verticals són susceptibles de desplaçar-se cap a on vagi
la demanda del mercat o la mà d’obra
barata. Seguint amb l’exemple del turisme, aquest sector és susceptible de

desplaçar-se a països de la riba sud
de la Mediterrània en la mesura que
políticament siguin més estables. O el
tèxtil és susceptible de desplaçar-se a
països com l’Índia. Les activitats de
les enginyeries vinculades a aquests
sectors generen coneixement, productes i serveis, que, com que són
d’alt valor afegit i es poden aplicar
arreu, és més factible que es mantinguin al territori i prestin serveis arreu
del món encara que l’activitat sectorial que atenen es desplaci a altres llocs
del planeta.
Per tot això, es planteja que la promoció de les enginyeries hauria de ser
una prioritat de la societat, tant pel
que fa a les vocacions dels estudiants
com a la promoció econòmica del territori que han de fer les autoritats. l

FUNCIONS SEGONS SECTORS I ESPECIALITATS
Enginyeries/
Sectors

Sociosanitari

Construcció

Comerç

Turisme

Organització
industrial

— Minimització de llistes
d’espera
— Gestió i optimització
d’estocs
— Optimització de
processos
— Organització i gestió
del sistema de
qualitat
—Nous models de servei

— Optimització de la
gestió d’estocs
— Algorismes de gestió de
projectes
— Nous models de negoci
(microhabitatges
sostenibles, modulars,
mòbils...)

— Models de negoci
comercial
— Optimització de la
logística i la gestió
d’estocs
— Investigació
operativa

— Algorismes
d’optimització
de l’ocupació i
logística
— Nous models
de negoci en
hostaleria,
restauració i oci

Electrònica

— Equips de diagnosi per
la imatge
— Equipaments clínics
d’anàlisi
— Robots assistents
— Teleassistència

— Sistemes domòtics
— Instal·lacions elèctriques
— Energies renovables
— Sistemes de seguretat
— Edificis intel·ligents

— TPV
— Sistemes de
seguretat
— Sistemes de
detecció de la
conducta del
client

— Sistemes de
seguretat
— Automatització
i robotització de
serveis i treballs de
cuina
— Vehicles autònoms
de neteja i servei

Mecànica

— Equipament
hospitalari
— Pròtesis
— I nstrumental mèdic i
quirúrgic
—O
 rtopèdia i ajut a la
mobilitat
—P
 rototipus d’assaig
mèdic i quirúrgic

—M
 aquinària de

— Màquines i
sistemes de venda
automàtica
— Magatzems
automàtics

— Maquinària i
equipament
d’hostaleria i
restauració
— Màquines
recreatives
— Maquinària de
parcs d’atraccions
— Equipaments per a
l’esport i el lleure

construcció: grues,
dúmpers, formigoneres...
— Càlcul d’estructures
— Instal·lacions de
calefacció i aire
condicionat
— Ascensors i escales
mecàniques
— Elements prefabricats
— Nous materials
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L’estat de la situació
de la correspondència de títols
Jordi Barril, advocat
Servei d’Assessorament Jurídic del Col·legi

Resulta procedent efectuar una breu
anàlisi de la correspondència del títol
d’enginyer tècnic industrial al nivell
MECES (Marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior), un cop
han transcorregut ja quatre anys des de
la seva implantació mitjançant el Reial
decret 967/2014, de 21 de novembre.
QUÈ ÉS LA CORRESPONDÈNCIA
DE TÍTOLS AL NIVELL MECES?
La normativa ha establert un règim
de correspondències entre els títols
anteriors a la reforma de Bolonya i els
posteriors.
S’ha determinat que els títols d’enginyer tècnic industrial, en les respectives especialitats, corresponen
al nivell 2 del MECES i al nivell 6 de
l’EQF (Marc europeu de qualificacions), que és el que té assignat el grau
(resolucions de 21 de juliol de 2015 BOE núm. 192, de 12 d’agost de 2015).
QUINS EFECTES TÉ LA
CORRESPONDÈNCIA DE TÍTOLS?
Els títols d’enginyer tècnic industrial
tindran els mateixos efectes acadèmics i professionals, d’acord amb la
normativa sectorial, que els actuals
graus en enginyeria de la branca industrial successors d’aquells (article
24.6 del Reial decret 967/2014).
No obstant això, amb la correspondència, un titulat enginyer tècnic
industrial no podrà afirmar que té el
grau en enginyeria, sinó que té un títol
que es correspon amb el nivell de grau.
LA CORRESPONDÈNCIA DE TÍTOLS
TÉ EFECTES EN L’ACCÉS
A LA FUNCIÓ PÚBLICA?
No. La disposició addicional vuitena
del Reial decret 967/2014 estableix que
els efectes de la correspondència no
s’apliquen a l’accés a la funció pública.
Un enginyer tècnic industrial no
podria concórrer en un procés selectiu d’una administració en què s’exi-
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geixi tan sols el títol de grau en
Enginyeria.
Un enginyer tècnic industrial podrà continuar accedint
al subgrup A2, però no al subgrup A1.
COM ES POT ACREDITAR
LA CORRESPONDÈNCIA
DE TÍTOLS?
La normativa permet acreditar la correspondència del títol
d’enginyer tècnic industrial al
nivell 2 MECES (grau), segons
l’article 27 del Reial decret
967/2014, amb:

— La presentació conjunta del títol
universitari amb la resolució de correspondència.
— El certificat emès pel Ministeri
d’Educació a través de la seva seu
electrònica.
COM PUC OBTENIR EL CERTIFICAT
DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ?
El Ministeri d’Educació té habilitat, a
la seva seu electrònica, un servei per
sol·licitar un certificat de correspondència:
http://www.educacionyfp.
gob.es/ > Serveis al ciutadà > Catàleg

de tràmits i serveis > Per a estudiants
> Gestió de títols > Títols universitaris
> Títols espanyols > Correspondència
entre títols universitaris (pre-Bolonya) i nivells MECES.
Aquest tràmit només es pot fer amb
DNI electrònic o alguna altra signatura electrònica admesa pel sistema, o
bé fent servir el sistema d’identificació i autenticació Cl@ve Pin.
Davant qualsevol problema, el sistema permet efectuar una incidència que serà contestada en un temps
raonable. l

Què és la certificació de persones?
Per a què serveix?
Laura Alonso, enginyera tècnica
industrial. Responsable de Qualitat, Medi
Ambient i Riscos Laborals del Col·legi.
David Jiménez, enginyer tècnic industrial.
Cap de Serveis Tècnics del Col·legi

La certificació és un reconeixement,
una marca personal que t’identifica
com a expert en un àmbit concret.
Cada cop més, el mercat parla de
la certificació de persones, com, per
exemple, el PMP (Project Management Professional Certification).
Les certificacions són eines voluntàries, com ho és l’ISO 9001:2015 en
el cas de les empreses, que donen
garanties al mercat professional,
als consumidors i fan valer les competències dels tècnics certificats.
Analitzant l’àmbit d’actuació dels
seus tècnics, el Col·legi va decidir
crear certificacions que ajudessin
l’enginyer a posar en valor l’exercici professional, mitjançant el Servei PRO-Certificació Professional.
Aquest servei de certificació va
ser acreditat per ENAC el 2016, en
aquests tres camps:
• Expert en instal·lacions de baixa
tensió: per a tots aquells tècnics
que es dediquen a la baixa tensió
en tasques de projecció, direcció, inspecció, etc.
•
Expert en auditories energètiques: per a tots aquells que es dediquen a la gestió energètica.
• Expert en legalitzacions d’activitats: per a tots els tècnics que es
dediquen a la implantació i inspecció d’activitats.
PER CERTIFICAR-SE CAL FER
ALGUN CURS AL COL·LEGI?
La resposta és no. Per poder accedir a la certificació cal complir uns
prerrequisits que consisteixen a
demostrar documentalment que
s’està en possessió d’una formació
determinada i amb una experiència
professional prèvia.
A partir d’aquí, cal passar una
avaluació de competències a través

de la superació d’una prova que es
fa amb tot el suport documental
que normalment s’utilitza en el desenvolupament quotidià de l’exercici
de la professió.
Per estar sempre al dia d’aquesta
certificació, com qualsevol altra, cal
renovar-la cada quatre anys.

LA CERTIFICACIÓ ÉS
UN RECONEIXEMENT
QUE IDENTIFICA EL
PROFESSIONAL COM
A EXPERT EN UN ÀMBIT
CONCRET
QUÈ US DONA LA CERTIFICACIÓ
PROFESSIONAL PRO:
•
Formareu part de la comunitat
d’experts http://bit.ly/2UaCUrb
•
A través del Col·legi, obtindreu

una certificació acreditada per
ENAC que dona la dimensió i el
reconeixement internacionals a
aquesta certificació.
• Obtindreu un descompte del 7%
en la pòlissa de responsabilitat
civil professional, per als assegurats amb la pòlissa del Col·legi a
Mòdul I.
• Apareixereu en el llistat d’experts
https://certificacioprofessional.
cat/cerca-experts/
• Obtindreu el logo PRO personalitzat amb el nom i número de certificat per poder-lo incorporar al
peu de correu electrònic, en ofertes, pressupostos...
• Obtindreu un certificat de reconeixement que us acredita com a
experts.
•
Obtindreu una eina de prestigi
per poder millorar el vostre mercat professional i la vostra marca
personal. l

Consulteu les properes convocatòries de certificació a
https://certificacioprofessional.cat/
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El RIPCI un any després
En l’article publicat al número 215 del theknos (juliol de 2017) fèiem una anàlisi de l’aleshores recentment publicat
Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI), que va entrar en vigor al desembre següent, i
posàvem de manifest l’evolució que s’havia produït en molts camps durant els 25 anys que havia estat vigent
l’anterior reglament de protecció contra incendis (PCI). En aquest article us parlem del seu grau d’implantació
després d’un any de vigència, així com dels principals dubtes que han anat sorgint a l’hora d’aplicar-lo.

David Jiménez, enginyer tècnic industrial.
Cap de Serveis Tècnics del Col·legi

APLICACIÓ DEL RIPCI
A CATALUNYA
Una de les principals incògnites que
suscitava l’entrada en vigor del RIPCI
era el seu desplegament a Catalunya,
on les competències en matèria de
seguretat contra incendis estan traspassades al Departament d’Interior,
mentre que la seguretat industrial
(àmbit del qual pengen les instal·
lacions de PCI) depèn del Departament d’Empresa i Coneixement.
Sobre aquesta qüestió podem indicar que cal inscriure al Registre
d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC)
tota nova instal·lació executada a partir de l’entrada en vigor del Reial decret
513/2017. Queden excloses d’aquesta
inscripció les particularitats següents:
•
Instal·lacions que només estiguin
dotades de sistema d’extintors d’incendis i/o de sistema de mantes ignífugues.
•
Instal·lacions contra incendis que
formin part d’una altra instal·lació de
seguretat industrial (RGC, RIP, RAT).
Pel que fa a les instal·lacions existents
abans de l’entrada en vigor del RIPCI, s’han d’inscriure al RITSIC només
aquelles que estiguin sotmeses a inspecció periòdica (d’acord amb l’article 22 del Reial decret 513/2017) en el
moment de fer la primera inspecció
(d’acord amb els terminis que estableix
la disposició transitòria quarta del Reial decret 513/2017) i quan la inspecció
sigui favorable i sense incompliments.
Sobre aquest darrer punt, cal dir que
el passat 1 de febrer la Direcció Gene-
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ral d’Energia Mines i Seguretat Industrial (DGEMSI) va publicar la Instrucció 1/2019 amb relació al procediment
que han de seguir els organismes de
control (OC) en la primera inspecció
periòdica de les instal·lacions existents. Aquesta instrucció inclou un annex amb l’estructura que ha de tenir la
memòria tècnica simplificada (MTS)
que ha d’estar signada per un tècnic
competent. Amb relació al contingut,
s’indica que la MTS justificarà si la
instal·lació compleix el RIPCI que li
era d’aplicació quan va ser executada.
Com s’ha d’entendre aquest punt?
Segons instruccions rebudes des de
la DGEMSI, la justificació ha de ser
només dins l’àmbit del RIPCI, mai no

pot ser amb relació a la dotació mínima de cada instal·lació (prescrita per
altres reglaments NBE, RSCIEI, etc.).
Cal veure, però, com va evolucionant
aquesta interpretació en funció de les
diverses casuístiques possibles que es
puguin anar produint: instal·lacions
executades amb anterioritat al RIPCI-93, modificacions que s’hagin realitzat sobre la instal·lació, etc.
COMPLIMENT
AMB CARÀCTER RETROACTIU
Un altre punt de conflicte que s’ha
observat durant aquest temps és l’exigència, d’alguns OC o d’entitats de
certificació de sistemes de qualitat,
del compliment amb caràcter retro-

actiu de les prescripcions tècniques
del RIPCI. Cal dir que aquest requeriment no té cap empara legal. Segons
l’aclariment de la disposició transitòria segona de la Guia tècnica d’aplicació del Reial decret 513/2017 (rev. 2),
no es requereix que es faci cap modificació de les instal·lacions executades
sota les prescripcions tècniques del
Reial decret 1942/1993.
El mateix criteri és d’aplicació a les
tasques de manteniment i les inspeccions d’acord amb les possibilitats de
les instal·lacions existents, així com

les substitucions d’un o diversos productes d’una instal·lació existent (detectors, polsadors, etc.), si no se’n modifica el disseny general o funcional.
Tanmateix, la Guia indica que hi pot
haver una altra legislació que exigeixi altres requisits que afectin el que
disposa l’esmentada disposició transitòria segona, en concret pel que fa a
l’accessibilitat. En aquest sentit, cal
tenir molt present aquest comentari si
es fan intervencions en edificis o locals
existents, i, més en concret, en la interpretació del que es considera un “ajust
raonable” segons el DB SUA 9.
CONCEPTE VIDA ÚTIL
Aquesta qüestió també ha estat ob-

jecte d’intensos debats a moltes de
les jornades realitzades fins ara. Fins
i tot, s’han fet consultes addicionals
al Ministeri d’Indústria. Recordem
que el RIPCI estableix l’obligatorietat que els fabricants fixin la vida útil
als detectors, BIE i senyals luminescents. Si és així per a les noves instal·
lacions, què passa amb les existents?
S’han de regir també per aquest requeriment?
A hores d’ara, la posició de l’Administració és que, com que aquest
requeriment està vinculat al disseny

del producte i no al seu manteniment, per a instal·lacions existents
no és d’aplicació. No obstant això,
indica que si el mantenidor o l’OC
detecten que un component instal·
lat no compleix les tasques per a les
quals va ser dissenyat o no ofereix

UN PUNT CONFLICTIU
ÉS L’EXIGÈNCIA DEL
COMPLIMENT AMB
CARÀCTER RETROACTIU
DE LES PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES DEL NOU RIPCI

garanties de funcionament fiable, ho
hauran de fer constar a les respectives actes de manteniment o d’inspecció per tal que es canviïn. Tal com
ja s’ha dit prèviament, cal anar seguint com es materialitza l’aplicació
d’aquest requeriment en les instal·
lacions existents, especialment pel
que fa als mantenidors, ja que se’ls
pot presentar un conflicte d’interessos important.
Sobre aquest punt, cal indicar que
la recomanació del sector és fer tabula rasa, de manera que el termini per
iniciar el comptatge de la vida útil
de tots els dispositius afectats per
aquest concepte es faci per igual a
totes les instal·lacions (noves i existents) a partir de l’entrada en vigor
del RIPCI (desembre de 2017).
REQUISITS PER A INSTAL·LADORS
I MANTENIDORS
En aquest darrer apartat presentem
un petit recull dels principals dubtes
sorgits pel que fa a aquests agents.
En primer lloc, en relació amb el
certificat de gestió de la qualitat, cal
indicar que és indispensable per a
qualsevol empresa que es vulgui inscriure o adequar al Registre d’Agents
de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) en matèria de PCI, sigui
quina sigui la seva estructura.
Amb relació a la formació dels operaris, és obligatori que aquests hagin
superat una determinada formació,
segons l’annex C de la Guia tècnica
d’aplicació. Aquesta formació ha de
ser per a totes les instal·lacions que
prescriu el RIPCI. Recordem que
han aparegut noves instal·lacions
(per exemple, les de control de fums
i calor), i que, per tant, cal que es porti a terme la formació corresponent.
Ara com ara, el CLÚSIC és l’únic centre homologat per la Generalitat per
impartir els cursos d’aquest tipus
d’instal·lacions.
En conclusió, veiem que, com sempre passa quan apareix una normativa nova, el grau de desplegament
es va fent de manera progressiva i a
mesura que la casuística va apareixent. Des del Col·legi continuarem
acomplint la nostra tasca informativa per ajudar els nostres professionals col·legiats. l
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Com certificar la meva
empresa segons l’ISO 9001:2015
Les certificacions han de ser útils, les empreses certificades s’han de diferenciar de les no
certificades per l’eficiència i l’eficàcia dels seus processos. En aquest article us expliquem les parts
fonamentals que cal implantar per certificar un sistema de gestió.

Laura Alonso, enginyera tècnica industrial.
Responsable de Qualitat, Medi Ambient
i Riscos Laborals

El 2015 és l’any de publicació de la
revisió de la norma UNE-EN ISO
9001:2015 “Sistemes de gestió de la
qualitat”, norma de referència internacional per als sistemes de gestió de
la qualitat. Aquesta nova revisió està
enfocada a l’estratègia de l’empresa;
introdueix la definició del seu context, les parts interessades i els riscos
i oportunitats del negoci per poder
establir l’estratègia de l’empresa.
PER QUÈ CONVÉ CERTIFICAR-SE?
Implantar un sistema de gestió de
qualitat segons la norma UNE-EN
ISO 9001:2015 és útil sobretot per
un tema de demanda del mercat; els
mateixos proveïdors ho requereixen.
També millora l’eficàcia del procés
i el servei, i augmenta així els beneficis de l’empresa i la satisfacció del
client. En aquests casos és un requeriment voluntari.
També es pot certificar per un requeriment legislatiu, com és el cas del
Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI). Segons
s’indica en l’article 10, les empreses
instal·ladores han de disposar d’un
certificat del sistema de gestió de la
qualitat implantat, emès per una entitat de certificació acreditada per
ENAC (https://www.enac.es/).
COM CERTIFICAR-SE?
D’entrada, cal fer una diagnosi de l’empresa per determinar la situació, identificar la informació documentada i els
indicadors que es fan servir. També és
necessari determinar l’abast de la cer36
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tificació, el mapa de processos i la interacció entre processos.
El mapa de processos identifica els
rols i les responsabilitats. Es pot dividir en:
Processos estratègics: desenvolupats
per la direcció i gerència. Inclouen els
que ajuden a prendre decisions.
• Processos fonamentals: relacionats directament amb el procés productiu i/o de servei que desenvolupa
l’empresa.
• Processos de suport: comuns a totes
les organitzacions que permeten que
l’activitat es desenvolupi, com ara: administració comptable, manteniment
de les instal·lacions, tecnologies de la
informació, recursos humans.

•
La definició dels indicadors dels
processos per mesurar l’activitat
(punt 9, “Avaluació del desenvolupament”).
• La identificació de les no conformitats del sistema (punt 10, “Millora”).
• El registre de les accions de millora/accions correctores (punt 10,
“Millora”).
La implantació d’un sistema de gestió la pot realitzar la mateixa empresa amb personal tècnic competent
o a través d’una consultoria especialitzada. També cal dir que és molt
important que la fase d’implantació
es faci des d’un punt de vista útil. La
informació documental és la que requereix la norma però ha de servir
perquè l’empresa millori els processos, els faci més eficients i millori
contínuament.
I recordeu que, en qualsevol punt
del procés, els col·legiats podeu
comptar amb l’assessorament d’ENGINYERS BCN. l

Ja hem iniciat, doncs, el procés. A
continuació, cal seguir els requisits de
l’ISO, implantar-los, i fer una auditoria interna i una auditoria de certificació per una entitat acreditada.
La informació documentada bàsica de tot sistema de gestió de qualitat, relacionada amb els
punts de la norma ISO
Context
9001:2015, és:
Parts
• La política (punt 5, “Liinteressades
deratge”).
•
Els objectius alineats
amb la missió i la visió
de l’empresa (punt 6,
Riscos/
“Planificació”).
Oportunitats
• El context de l’organitIndicadors
zació (punt 4, “Context
de l’organització”).
• Les parts interessades
(punt 4, “Context de
l’organització”).
ESTRATÈGIA
• La identificació de risDE L’ORGANITZACIÓ
cos/oportunitats prio(Objectius / Accions
ritzats (punt 6, “Planide millora)
ficació”).

PUBLIREPORTATGE

Hexagon MI: desenvolupament de solucions
per a un canvi intel·ligent en la manufactura
La visió d’Hexagon col·loca la
informació com a motor del progrés.

La fàbrica del futur potser
serà un “ecosistema”
interconnectat de fases de
producció independents.

Text Kate Bailey, Hexagon Manufacturing
Intelligence

La diferència entre el progrés i el potencial és subtil, però alhora significativa. Podem dir que en cada indústria
la manufactura ha mostrat un progrés
significatiu en un determinat nombre
d’anys. El progrés en aquestes indústries pot ser fàcil de veure. No obstant
això, el potencial, orientat al futur, és
més difícil de definir a escala industrial.
Hexagon es defineix com un proveïdor global líder en solucions tecnològiques de la informació, que incrementen la productivitat i la qualitat en els
sectors geoespacials i industrials. Això
no significa ‘tecnologia de la informació’ en el sentit tradicional, sinó que
amb el terme tecnologia de la informació indica un proveïdor de tecnologies
que gestiona informació i que ofereix
penetració i anàlisi a través de l’ús de
les dades per a la presa de decisions. La
visió d’Hexagon consisteix a col·locar
la informació com a punt central i com
a motor del progrés.

En els últims anys Hexagon ha
desenvolupat diversos punts de contacte en el procés de manufactura,
en el qual prèviament les tecnologies
de la informació d’Hexagon apuntaven a la captura de dades en l’etapa
de postproducció, la fase de garantia
de qualitat. I ara les seves habilitats
inclouen el disseny, els costos, la simulació i l’enginyeria, per mitjà de
la fase de producció amb CAD/CAM
i solucions estadístiques de control
de processos, així com la metrologia.
APRENENTATGE
I MILLORA CONTINUS
El potencial de les dades connectades
podria tenir un impacte enorme en la
forma com els fabricants dissenyen
els productes i els processos en el futur. Si es poguessin usar les dades de
manera constructiva en la presa de decisions, tant cap amunt com cap avall
del procés, les sèries resultants dels
cicles de retroalimentació permetrien incorporar-hi un aprenentatge
continu i una millora. Aquest apre-

nentatge podria anar més enllà de la
fàbrica i aprofitar les dades del cicle
de servei per reprendre-les en el desenvolupament iteratiu de les peces.
El més interessant de l’efecte secundari d’aquesta connectivitat és que
podria començar a desafiar el perfil
de les fàbriques com les coneixem
avui dia. En lloc de línies de producció, les fàbriques del futur podrien
convertir-se en més modulars. Si les
peces poguessin començar a portar
les pròpies dades d’una manera més
intel·ligent, podríem veure fàbriques
amb illes de producció, que permetrien processos optimitzats de forma
individual per a cada illa. Potser la
fàbrica del futur serà un “ecosistema”
interconnectat de fases de producció independents, però connectades
inherentment, que es basaran en les
dades de cadascuna de les altres per
optimitzar i efectuar millores d’eficiència. D’aquesta manera, el càlcul
dels fabricants del propi potencial
podria ser revisat per a una millora de
forma permanent. l

Més informació: www.hexagonmi.com
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INNOVACIÓ

Calen enginyers per aplicar les noves
tecnologies a la medicina
Intel·ligència artificial, gestió de les dades, robòtica i eines d’autogestió del pacient seran clau
els pròxims anys i els enginyers biomèdics seran una peça fonamental.
Pilar Maurell, periodista

La medicina serà preventiva, predictiva i de precisió, i per això calen
equips multidisciplinaris que treballin en projectes conjunts, uns
equips en els quals una de les peces
clau seran els enginyers. En les darreres dècades, els enginyers s’han anat
incorporant en el sector de la salut,
però la innovació constant ha generat
una forta demanda d’enginyers més
especialitzats. Per això, des de fa uns
quants anys, diverses universitats catalanes ofereixen graus d’enginyeria
per a un sector tan transversal com la
biomedicina.
A l’equip de Felip Miralles, director
de la Unitat d’eHealth d’Eurecat, ja
hi ha enginyers biomèdics i reconeix
que “és un moment molt dolç” per a
aquesta disciplina, pel progrés espectacular que hi ha hagut en els darrers
anys en l’àmbit de la salut. “Les expectatives de l’enginyeria biomèdica
són espectaculars, especialment en

Les expectatives de
l’enginyeria biomèdica
són espectaculars,
sobretot en
la millora dels
diagnòstics.
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el que té més importància: el benefici
que aquesta disciplina pot aportar a la
millora de diagnòstics, i al tractament
i la qualitat de vida dels pacients i dels
ciutadans en general.” Biocat, l’entitat
que coordina i promou el sector de les
ciències de la vida i la salut a Catalunya, va crear ja fa uns quants anys
Moebio, una iniciativa que reuneix
diferents programes de formació per
accelerar l’emprenedoria i la innovació en l’àmbit sanitari. Raquel Riera,
directora de Moebio, explica que “l’enginyeria és una part essencial de molts
projectes relacionats amb la salut i les
ciències de la vida, i cada vegada veiem
més perfils amb formacions d’enginyeria que es vinculen al món de la salut.
Un sector amb un potencial enorme i
amb un impacte molt alt en la qualitat
de vida dels pacients i de la societat”.
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICICAL I SALUT
Des de la Unitat d’eHealth d’Eurecat
treballen en l’atenció integrada [tecnologies d’assistència per a persones

amb necessitats especials (gent gran,
discapacitats, etc.)] i eines d’autogestió per al pacient i cuidadors, per
exemple, l’anàlisi de dades, la biomecànica i la innovació en l’atenció
sanitària. Però si hi ha una tendència
que destaqui per sobre de les altres
és, segons Miralles, “l’aplicació a les
dades de salut de la intel·ligència artificial i de l’analítica de dades amb
tècniques d’aprenentatge automàtic”.
I és així perquè “passarem d’una pràctica mèdica basada en l’experiència
i la intuïció a una altra de basada en
la informació i els coneixements, per
tal de poder prendre decisions més
informades i capacitades per algoritmes que ajudaran els metges de diferents especialitats a prendre millors
decisions. I això tindrà un impacte
directe en una medicina més segura
i personalitzada, més orientada a les
necessitats de cada pacient”.
L’equip de Felip Miralles recull, gestiona i fusiona dades multinivell, clíniques, biològiques i ambientals (que
tenen a veure amb sensors, dispositius
mèdics, aplicacions...) i, mitjançant
tècniques d’intel·ligència artificial,
creen models predictius que permeten diagnosticar abans i millor una
malaltia, prevenir-la o fer el pronòstic
de com evolucionarà en el temps i en
la gestió terapèutica. “I això ens dona
informació sobre quins són els millors
tractaments o la millor intervenció per
a un problema concret”, explica.
Raquel Riera coincideix que la gestió de les dades serà un dels grans
reptes de futur. “Ara per ara, pràcticament tots els dispositius mèdics fan
servir dades per donar servei o bé les
recullen, tot i que avui dia no les facin
servir”, explica la directora de Moe-

La robòtica està
canviant la manera
de funcionar de
molts centres i la
pràctica clínica.

bio, que afegeix que l’explotació i la
gestió d’aquesta informació, a tots els
nivells —protecció i comercialització
de les dades, ús per generar algoritmes, etc.—, “és un repte per a totes
les empreses que actuen en aquests
àmbits”. I en aquest sentit, “estem
veient un creixement exponencial de
les empreses i projectes en el camp de
la salut digital”. De fet, en el programa d’acceleració de Moebio, CRAASH
Barcelona, un 54% de les aplicacions
que van tenir l’any passat van ser
projectes digitals, mentre que la resta van ser de diagnòstic o dispositius
mèdics. “És un percentatge elevadíssim que fa uns quants anys no hauríem vist”, assegura Riera. Malgrat tot,
“també hi ha dubtes sobre quin és el
límit del món digital i quins models
sostenibles en el temps poden tenir
aquestes empreses.”
LA TELEASSISTÈNCIA AL PACIENT
Una altra innovació que canviarà el
món de la salut i que té a veure amb
l’enginyeria biomèdica és la teleassistència al pacient. “Ara parlem d’atenció continuada integral”, recorda
Miralles. Són eines d’apoderament
i autogestió per fer que un pacient
pugui ser atès de manera continuada i remota i pugui prendre un nou
rol formant part activa de l’equip assistencial. “El que promovem és un
canvi de paradigma, en què el pacient

expert passi a estar al centre i tots els
actors del seu voltant tinguin eines
que permetin als equips col·laborar
millor i proporcionar una atenció
continuada, remota i integral de manera sostenible”, explica Miralles.
Des de Moebio també destaquen la
robòtica. “Està canviant tant la manera de funcionar de molts centres com
la mateixa pràctica clínica, és a dir,
com els professionals sanitaris desenvolupen la seva activitat, sobretot en
relació amb cirurgies o intervenci-

LA INNOVACIÓ CONSTANT
EN EL SECTOR DE
LA SALUT HA GENERAT
UNA FORTA DEMANDA
D’ENGINYERS MÉS
ESPECIALITZATS
COL·LABORA:

ons, que es fan cada vegada de forma
menys invasiva, amb millors resultats
quant a de recuperació dels pacients i
menors complicacions. Això continuarà creixent, i, per tant, tots els actors
implicats en aquest procés s’hauran d’adaptar”, segons Raquel Riera.
També a Eurecat destaquen que, des
del punt de vista de l’enginyeria mecànica, “l’estudi del sistema musculoesquelètic del cos humà permet avançar en solucions per a les persones
discapacitades, com els exoesquelets;
també fer anàlisi biomecànica per millorar les tècniques de rehabilitació i
proporcionar eines de rehabilitació
remotes”, conclou Miralles.
Els pròxims anys, l’assistència sanitària gaudirà d’un canvi disruptiu
com ha passat en altres sectors. Cal
estar preparat i innovar per avançar-se, i els enginyers i les enginyeres
han de ser una peça clau del canvi. l

AMB EL SUPORT INSTITUCIONAL DE:

AMB EL SUPORT EMPRESARIAL DE:
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Centre de
reprocessament
de La Hague, a
Beaumont-Hague
(França).

El magatzem nuclear que no arriba mai
Discrepàncies polítiques aturen la construcció del
“cementiri” de residus d’alta radioactivitat a l’Estat espanyol
La construcció a Villar de Cañas (Conca) del primer magatzem de residus
nuclears d’alta radioactivitat de l’Estat espanyol va ser aprovada fa set anys,
però, a hores d’ara, el més calent és a l’aigüera. Tècnicament sembla evident la
necessitat de disposar d’una instal·lació d’aquest tipus amb totes les garanties
de seguretat, però els enfrontaments polítics en continuen aturant l’execució.

JOAQUIM ELCACHO
Periodista
especialitzat en
medi ambient i ciència
comunicaciencia.cat
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Al cap de pocs minuts de la celebració del Consell de Ministres del 30 de
desembre de 2011, Soraya Sáenz de Santamaria —en aquell moment vicepresidenta del Govern d’Espanya— va confirmar que el petit municipi de Villar
de Cañas (Conca) havia estat seleccionat per acollir el magatzem temporal
centralitzat per a combustible nuclear
gastat i residus d’alta radioactivitat, així
com el centre tecnològic annex.
Les obres del mal anomenat cementiri nuclear havien de començar el

2016 —com vam explicar al número
189 de theknos de gener de 2015—
per tal que la instal·lació entrés en
funcionament el 2018, i acollís residus com els procedents de la central
nuclear Vandellòs I, provisionalment
emmagatzemats a França.
Els problemes tècnics derivats
d’una obra que requereix un nivell
molt elevat de seguretat, l’oposició
de diversos grups ecologistes i, en
especial, les picabaralles polítiques,

LA INSTAL·LACIÓ
HAURIA D’ACOLLIR
RESIDUS COM ELS DE
LA CENTRAL NUCLEAR
VANDELLÓS I

han ajornat les obres repetidament
fins al punt de posar en qüestió tot el
projecte.
El Govern encapçalat per Pedro
Sánchez va anunciar la suspensió
provisional del projecte de Villar de
Cañas poc després de la seva presa
de possessió (el juliol de 2018) i uns
quants mesos més tard la ministra

EL MAGATZEM NUCLEAR
ESTÀ PENDENT DE
L’APROVACIÓ D’UN NOU
PLA DE GESTIÓ DE
RESIDUS RADIOACTIUS
per a la Transició Ecològica, Teresa
Ribera, va avançar que la decisió definitiva sobre aquest magatzem no es
prendria fins que s’aprovés un nou
Pla de gestió de residus radioactius,
la tramitació del qual encara no s’ha
iniciat. Tot plegat, i tenint en compte
el calendari electoral de 2019, sembla
evident que l’Estat espanyol continuarà, durant una llarga temporada,
sense disposar d’un emplaçament
nuclear centralitzat.
La primera conseqüència d’aquest
ajornament reiterat és que el combustible gastat i la resta dels residus
d’alta radioactivitat generats a les
centrals nuclears hauran de continuar emmagatzemats dins aquestes
mateixes instal·lacions (en zones segures però no preparades específicament per a aquesta funció), mentre
que els residus de la desballestada
central Vandellòs I es mantindran
custodiats a França (pagant una sanció per incompliment de contracte de
74.600 euros diaris).
Els
plantejaments ecologistes
i polítics expliquen l’aturada
del projecte de
Villar de Cañas,
però hi ha molts
informes tècnics
que indiquen que
les instal·lacions
d’emmagatzematge
temporal centralitzat, com la plantejada en aquest
municipi de Conca, són la solució

provisional més idònia des del punt
de vista de la seguretat, ja que permet
concentrar les mesures de vigilància
en una sola instal·lació. El Consell de
Seguretat Nuclear, a més, fa anys que
recorda que aquests tipus de magatzem són també la solució més convenient quan es tracta de donar via
lliure a l’eventual tancament i desballestament de les centrals nuclears.
L’experiència acumulada per la
comunitat tècnica internacional
permet garantir la seguretat de l’emmagatzematge temporal del combustible sempre que s’extremin els
requisits de vigilància. En qualsevol
cas, cal recordar que aquest tipus de
magatzems són solucions temporals
per a uns residus que continuaran
sent altament radioactius durant
centenars d’anys. l

FINLÀNDIA,
L’ÚNIC PAÍS QUE
HO TÉ CLAR
A final de 2020 es començaran
a introduir residus d’alta
radioactivitat al magatzem
geològic profund Onkalo, al
municipi d’Eurajoki (costa oest
de Finlàndia). Aquesta és la
previsió que mantenen el Govern
finlandès i l’empresa Posiva,
encarregada del projecte (el més
avançat del món en aquesta àrea
de gestió de residus nuclears).
La construcció del magatzem
Onkalo va ser aprovada el 2001
pel Govern i el Parlament de
Finlàndia, i les obres es van posar
en marxa el 2004. La zona de
dipòsit de residus s’ubica en una
formació rocosa molt estable
a 450 metres de fondària. La
instal·lació disposarà de més
de 70 quilòmetres de galeries
i tindrà una capacitat màxima
de 6.500 tones de residus
d’alta radioactivitat. El disseny
tècnic preveu la contenció de la
radioactivitat d’aquests residus
per un període de 100.000 anys.
A banda del projecte Onkalo, a
Europa hi ha altres projectes de
magatzem geològic per a residus
nuclears en tràmit, entre els
quals destaquen els de Forsmark
(Suècia) i Cigéo (Meuse et de la
Haute-Marne, França).
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EMPRESA

Comprovació i retocs finals a una manxa de protecció
en el taller de producció i muntatge de manxes.

Manxes, enginyeria i responsabilitat social
Lluís Creus, SL
Lluís Creus fabrica elements de cuir per a ús industrial, manxes de
protecció, un innovador llit motoritzat i, sota la marca InnoplusBDN,
ofereix serveis d’enginyeria. Unes activitats d’entrada molt diferents que
troben el comú denominador en els 143 anys d’història d’aquesta petita
empresa amb seu a Badalona.

DAVID ROMAN
Col·legiat 17.588
Comunicador
www.eltecnigraf.cat
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El més antic dels documents que es
conserva a Lluís Creus, SL, data del
1875, l’any que Jaume Creus Puig va
establir un taller dedicat al treball del
cuir industrial quan els embarrats, les
politges i les corretges eren imprescindibles en la transmissió de potència. Passat més d’un segle, els materials sintètics s’han imposat arreu, però
hi ha aplicacions on el cuir encara no
té competidor, especialment en elements d’estanquitat com collarins i
juntes que requereixen una alta adaptabilitat o que han de treballar a baixes temperatures. L’espai productiu
que el cuir ha deixat lliure a l’empresa
l’han ocupat noves activitats productives gràcies a les quals Lluís Creus
manté una salut fabril excel·lent.

EVOLUCIÓ CONTINUADA
Corrien els anys 90 del segle passat
quan els Creus van atendre una petició
que va marcar el futur de l’empresa: la
fabricació d’una manxa de cuir. Intuint
en aquesta activitat una possibilitat
de negoci, van aprofundir en la tècnica de la pell adobada i van iniciar la producció de manxes de protecció, l’àmbit
fabril que amb el pas dels anys s’ha
acabat convertint en la principal activitat de la factoria de Badalona. “Ara
les manxes ja són materials moderns
que varien en funció de les condicions
de treball —explica Ignasi Creus, cinquena generació a l’empresa i actual
director general—. Fem servir teles tècniques recobertes amb PVC, de Kevlar
protegit amb alumini, d’aramida...”
L’especialització en un producte tan
singular implica fabricar proteccions
de tota mena, des de petites manxes de
10 cm de diàmetre fins a proteccions
de 5 m d’ample per 20 m de llarg destinades a enclaustrar els gasos generats
en les depuradores d’aigües residuals.
El degoteig continuat de projectes especials va animar els Creus a

GESTIÓ PROFESSIONAL
PER A UN LLIT DIFERENT
Un dels projectes més ambiciosos gestionats des d’aquesta polièdrica empresa ha estat l’Intelligent Caring Bed
(ICB). Aquest innovador llit motoritzat es va desenvolupar inicialment per
a l’empresa BJ Adaptaciones, dedicada
al disseny de solucions tecnològiques
per a persones amb discapacitat. A
causa de l’empenta que el projecte
va prendre durant la seva gestació,
va passar a convertir-se en el primer
producte d’ICB, una nova marca comercial que opera sota el paraigua de
Lluís Creus, SL. La novetat principal
d’aquest llit és un sistema de balanceig
lateral automàtic i personalitzable que
evita la formació d’úlceres per pressió
i millora el descans dels malalts amb
mobilitat reduïda, i ajuda els usuaris
i cuidadors a fer més suportables els
períodes de convalescència. Després
de posar una seixantena d’unitats al
mercat, i amb les homologacions a
punt per poder subministrar-lo a hospitals i centres mèdics, l’ICB inicia
una cursa comercial que se suposa reeixida si ens fixem en l’acollida que ha
aconseguit fins avui. “El desenvolupament d’aquest producte ha estat molt
estimulant a tots els nivells —recalca
Creus—. El retorn que estem rebent
dels usuaris afegeix un component
humà que mai abans no havíem expe-

LLUÍS CREUS, SL

Una manxa de protecció fabricada
a Lluís Creus, SL.

rimentat en l’enginyeria. Molts pacients i cuidadors ens envien missatges
d’agraïment per la millora en la qualitat de vida que suposa fer servir l’ICB,
una satisfacció enorme que queda totalment al marge dels guanys empresarials que pugui suposar la producció
d’aquest llit tan especial.
A Lluís Creus han iniciat la professionalització de la gestió de l’empresa, començant per incorporar
un director comercial que gestioni
l’increment d’activitat derivada de
l’ICB, un procés que a mitjà termini
faran extensiu a la resta d’àrees de
l’empresa. “Pel que fa a l’enginyeria
—apunta Creus—, mirem de centrar
els esforços en el desenvolupament

Grup empresarial dedicat a la
fabricació de manxes de protecció
i elements de cuir industrial, al
disseny de maquinària especial i a
la producció del llit ICB.
Any de fundació: 1875
Nre. de treballadors: 20
Lluís Creus, SL
C/ Manuel Fernández Márquez, 50
08918 Badalona (Barcelonès)
Tel. 932 252 967
www.lluiscreus.com
www.intelligentcaringbed.com
comercial@lluiscreus.com

de producte propi i projectes en els
quals puguem participar com a socis,
com una manera pràctica de rendibilitzar el nostre potencial tècnic.
D’idees no ens en falten... ens falten
hores per dur-les a terme!”. l

© Lluís Creus, SL

crear un petit departament d’enginyeria aplicada a la indústria que ha acabat
adquirint vida pròpia darrere la marca
InnoPlusBDN. Actualment, sota les
ordres de l’enginyer tècnic col·legiat,
Miquel Barranca, hi treballen dos projectistes que fan possible l’activitat en
tres fronts: les necessitats tècniques
pròpies de l’empresa, el treball en projectes per a clients exteriors i el desenvolupament de producte propi. “Fem
l’enginyeria que queda fora de l’abast
d’oficines tècniques més convencionals —explica Barranca—. El client ens
proposa una idea, i nosaltres mirem
de fer-la realitat, tant si es tracta d’un
producte com d’una màquina.” InnoPlusBDN ha dissenyat productes molt
variats, des de vàlvules per al control
de gasos durant el transport de mercaderies, a recipients i instal·lacions
per a l’envasament d’olis, passant per
utillatges per a línies de pintura o una
grua de tisora que treballa al capdamunt d’un gratacel de Hong Kong.

L’Intelligent Caring Bed és un llit per a persones amb mobilitat reduïda en el qual l’empresa
badalonina ha invertit grans esforços tècnics i humans per posar-lo al mercat.

EMPRESA I RESPONSABILITAT SOCIAL
Lluís Creus és una empresa familiar que vetlla tant pel progrés del negoci
com per la petjada que l’activitat productiva deixa en l’entorn i en la
societat. El conjunt d’experiències viscudes arran del projecte del llit ICB
van fer decidir la direcció a estructurar i donar un sentit a la gestió del que
s’anomena RSE (responsabilitat social empresarial). A través del programa
RSE.Pime, ha endegat un procés de capacitació i consultoria per identificar
les bones pràctiques i les àrees de millora per avançar en la RSE mitjançant
l’elaboració d’un pla d’acció de responsabilitat social, per integrar-lo en la
seva estratègia i gestió i plantejar compromisos amb l’equip humà, el medi
ambient, clients, proveïdors i innovació.
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ENGINEERING AROUND THE WORLD

The new material
for cleaning water

2-LED
ENGINEERING

New record for
led efficiency

1-WATER ENGINEERING
of Technology have developed this material for testing
in a number of chemical applications. The application
that has advanced most is
dual action photocatalysis. The first part produces hydrogen through a
reaction known as “water
splitting” and the second
involves the degradation of
organic contaminants.

A new record has been set
for led efficiency based on
Perovskite semiconductors,
rivalling those of the best
organic leds (Oled). Engineers
at Cambridge University has
developed new leds that can be
produced at much lower cost
than the best on the market,
with higher levels of efficiency.
This development opens to
door to future applications
on screens, lighting and
communications, as well as
next generation solar cells.

Source: Swiss Federal
Institute of Technology
Lausanne
https://bit.ly/2r83fJW

https://phys.org/news/2017-08-power-perovskite.html

Source: University of
Cambridge
https://bit.ly/2GQoE4P

Swiss Federal Institute

SERGI ALBET
Consultor digital
Col·legiat 14.416
@sergialbet

A new photocatalytic system
based on a material in the
class of metal-organic frameworks can break the contaminants in water down
while it produces hydrogen.
This class of materials
displays structural diversity, high porosity and optical and electronic properties that make them
promising candidates for a
range of applications, including the capture and separation of gases, sensors and
photocatalysis. Engineers
are the Lausanne Institute

3-ELECTRICAL ENGINEERING

New fluoride ion batteries
A new fluoride ion battery may have a far higher charge
capacity than today’s lithium ion batteries. Engineers and
the California Institute of Technology are working on this
type of battery. One of the disadvantages of these batteries,
and the challenge in their development, is the fact that
fluoride is highly reactive and corrosive, leading to research
into measures to reduce this liability.
Source: California Institute of Technology
https://bit.ly/2GNZlQY
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California Institute of Technology

L’ENGINYERIA AL MÓN
.CAT

4-SUSTAINABLE ENERGY ENGINEERING

1. ENGINYERIA DE L’AIGUA
Investigadors de l’Institut de
Tecnologia de Lausana han
desenvolupat un nou material
de la classe metall orgànic que té
la capacitat de netejar l’aigua de
contaminants orgànics.

Storing renewable energy

MIT

2. ENGINYERIA LED
Enginyers de la Universitat de
Cambridge han creat un nou
led basat en semiconductors
perovskita, molt més eficient que
els millors leds del mercat i molt
més barats. Aquest nou led obre
les portes a futures aplicacions
en pantalles, il·luminació,
comunicacions i cèl·lules solars
d’última generació.

electricity using solar photovoltaic
cells that feed it into the electricity
grid. Researchers calculate that this
system will be more suitable than
lithium-ion batteries for storing
renewable energy. What makes this
technology so interesting is that
once light has been concentrated to
obtain heat, this will be cheaper to
store than electricity.

3. ENGINYERIA ELÈCTRICA
Els enginyers de l’Institut
Tecnològic de Califòrnia han
desenvolupat una nova bateria
de ions de fluorur que pot tenir
més densitat de càrrega que les
bateries actuals de ions de liti.
Ara treballen per neutralitzar
el grau de corrosió del fluorur i
aconseguir que siguin viables.

Source: Massachusetts Institute of
Technology (MIT)
https://bit.ly/2PtzA7J

Stanford University

Engineers at the Massachusetts
Institute of Technology have created
a conceptual design for a system
for storing renewable energies. This
energy can then be returned to the
electricity grid when needed. The
system consists of storing the heat
generated by excess electricity from
solar or wind energy in large deposits
of melted silicon. This hot liquid
silicon, which glows with white light,
is pumped through a series of lightemitting tubes. This concentrated
light can be converted into

5-ROBOTIC ENGINEERING

Robot explorers
Students at Stanford University
have developed robots equipped
with cameras to help explore
3,000-year-old tunnels without
endangering the ancient structures
or putting human lives at risk. These
engineering students are helping
archaeologists to explore the ruins
of the pre-Inca civilization at Chavin
de Huantar in the Peruvian Andes.

One of the robots used was called
VInebot. It is a low-cost robot with
capacity to explore challenging
environments. The main interest
of this robot is that it moves by
surface contact like a vine or other
similar plants.
Source: Stanford University
https://stanford.io/2Rs9HKc

4. ENGINYERIA DE
L’ENERGIA SOSTENIBLE
Un nou sistema per
emmagatzemar l’energia pot
arribar a substituir la tecnologia
actual basada en la bateria
de ions de liti, promogut pels
enginyers de l’Institut Tecnològic
de Massachuset (MIT). Consisteix
a emmagatzemar la calor generada
de l’excedent d’energia renovable
en uns grans dipòsits de silici fos. El
silici crea una llum brillant que es fa
servir per generar electricitat.
5. ENGINYERIA ROBÒTICA
Vinebot és un robot creat per
estudiants d’enginyeria de la
Universitat de Stanford que
ajuda els arqueòlegs a explorar
els túnels de les ruïnes de la
civilització preinca de Chavín
de Huántar, als Andes peruans.
S’utilitza per examinar l’interior
dels túnels on pot haver perill
estructural en espais molt
estrets. És un robot de baix cost i
es mou per contacte superficial.
Març-abril 2019 Theknos
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ESTIGUES AL DIA

ROBÒTICA

TZEITEL PUIG
Periodista
especialitzada en
cultura i tecnologia
www.cargocollective.
com/tzeitel

PAL Robotics és una companyia catalana
que fa recerca i desenvolupament en
robòtica d’avantguarda. L’empresa considera
que la robòtica és la clau per afrontar els
desafiaments de la societat optimitzant els
processos actuals en entorns industrials,
domèstics o professionals.
El seu equip d’enginyers dissenya, construeix i personalitza els robots. És a dir, que
segons les necessitats que plantegi el client,
l’empresa pot desenvolupar un programari o

crear un robot personalitzat. També ofereixen la formació necessària per saber
utilitzar el robot i entendre com funciona
el sistema.
Amb més de catorze anys d’experiència, la
companyia és coneguda per crear robots humanoides com el TALOS i plataformes com
l’Stockbot, dissenyada per automatitzar i
optimitzar el procés d’inventari a les botigues. Els seus productes estan disponibles
per llogar o comprar (pal-robotics.com).

© PAL Robotics

PAL ROBOTICS | Recerca i desenvolupament

SOM CIÈNCIA | Divulgació científica
El projecte Eres Ciencia (eresciencia.
com) és un portal web de divulgació
científica dirigit a tots els públics. És
un espai per despertar la curiositat,
fer-se preguntes i explorar el món
que ens envolta i entendre com
funciona. La seva autora, Maite
Pérez, es proposa compartir la
seva passió a través
d’articles, vídeos i
altres recursos com les
guies descarregables,
perquè els més petits
experimentin amb els
pares sobre aspectes
científics.
© Eres Ciencia

Les guies estan pensades per
fomentar la curiositat i despertar
l’esperit crític de nens d’entre cinc
i dotze anys, o fins i tot més grans.
El document, que costa al voltant
de 10 euros, conté les instruccions
detallades per fer els experiments.
Per fer-ho fàcil, proposa materials
que es poden trobar
a casa i, per fer-ho
didàctic, s’acompanya
de preguntes per
plantejar als menuts.
La idea és que grans i
petits passin una bona
estona aprenent junts.

IoT

UNIVERSALL |
Objectes
intel·ligents

GARGAR | Pintures que alegren un poble

Theknos Març-abril 2019

La quarta edició es celebrarà els
propers 3, 4 i 5 de maig, i és el moment
on podreu veure en directe com els
artistes fan els murals, amb intervencions de fins a 900 m2 de paret. El programa, disponible a gargarfestival.
com, inclou també actuacions d’altres
disciplines artístiques, música, cervesa artesanal i food trucks.

© Festival Gargar
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Penelles és un poble de Lleida d’uns 500
habitants que els últims anys s’ha donat
a conèixer per la transformació de
l’skyline de la vila, gràcies a la iniciativa
de l’empresa local Binomic.es que ha
creat Gargar, el Festival de Murals i
d’Art Rural. L’objectiu del festival era
difondre la cultura artística al món rural
i donar un valor afegit al poble atraient
nous visitants. Per això, cada primavera
reuneixen artistes de tot el món a
Penelles, perquè els pintin les parets del
poble i així renovar-li la cara.

© Universall by Geeksme

RACÓ DEL PROFESSOR FRANZ DE COPENHAGUEN

La companyia madrilenya
Geeksme (geeksme.com) crea
Universall, un sensor aplicable a
tot tipus d’objectes quotidians
per monitorar-ne l’activitat i
obtenir informació sobre com
l’utilitzem.
L’objectiu de Geeksme és
apropar la internet de les
coses (IoT) a les empreses
perquè aquestes provin els seus
productes minimitzant els costos
gràcies a l’ús d’Universall. Amb
aquest dispositiu a les bombetes,
cadires, portes o qualsevol altra
cosa, l’objecte es converteix en
intel·ligent, i Geeksme recull
les dades per interpretar-les i
convertir-les en mètriques amb
l’objectiu de millorar el producte.
Universall serveix perquè
les empreses facin proves
dels seus prototips que, un
cop monitorats, permetran
comprovar la viabilitat
del producte abans de
comercialitzar-lo en massa.

CM

MY

CY

CMY

K

ENGINYERS BCN
2019
Millor projecte
de final de grau
Millor projecte
de final de grau
ENGINYERIA BIOMÈDICA

www.enginyersbcn.cat/premis
2019 · Any de

L’ENGINYERIA
BIOMÈDICA

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

de devolució en els principals rebuts
domiciliats i sobre les compres amb
targeta de crèdit en comerços
d’alimentació2, màxim 50€ bruts al
mes.

------------------------------------------------------------------------------------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 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.
En cas que no s’arribi per part dels titulars al saldo mínim que dona dret a la retribució del Compte Expansió Plus, la liquidació es farà al 0% per aquest concepte.
Rendibilitat primer any: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919% TIN,
1,8191% TAE (calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet des de l’alta del compte). Exemple
de liquidació: saldo al compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats a l’any: 270,82 euros; data
contractació: 30/06/18; data primer pagament d’interessos: 31/08/2018; data final primer any: 30/06/2019.
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:
296,77 euros; data inici segon any: 30/06/19; data primer pagament d’interessos: 31/07/2019; data final segon any: 30/06/2020.
2. Li abonarem fins a 50 euros bruts al mes, sempre que l’import de la devolució sigui igual o superior a 5 euros i hagi fet una compra durant el mes amb les seves targetes de
crèdit.
- Rebuts domiciliats de llum, gas, telèfon fix, mòbil i Internet.
- Rebuts domiciliats que corresponguin, com a emissor, a organitzacions no governamentals (ONG) registrades en l’Agència Espanyola de Cooperació i els rebuts de col·legis,
escoles bressol i universitats carregats durant el mes. S’ha de tractar de centres docents espanyols (públics, privats i concertats) i en queden excloses les despeses
d’acadèmies particulars, col·legis professionals o despeses diferents a les d’escolarització. Tampoc s’hi inclouen les despeses en concepte de postgraus, màsters i doctorats.
- Operacions de compra fetes amb targeta de crèdit incloses en la liquidació del mes, amb les targetes modalitat Classic, Or, Premium, Platinum i Shopping Or el contracte de
les quals estigui associat a aquest compte, en determinats establiments comercials d’alimentació inclosos i que es poden consultar a la pàgina
www.bancosabadell.com/cuentaexpansionplus.
Oferta vàlida per a nous comptes oberts des del 24/12/2018 fins al 30/06/2019 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 Professional 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.
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