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EL SECRET ÉS PERSEVERAR

P

erseverança, constància, insistència, virtuts
totes elles que, tant els pèrits industrials
primer, com els enginyers tècnics industrials
després, i esperem que també els enginyers
graduats ara, hem demostrat tenir al llarg de
la nostra història. Ha estat la manera com ens n’hem anat
sortint, malgrat les dificultats i travetes de ser titulacions
que n’han tingut —i en tenen— una altra del mateix àmbit
professional al costat, que els fa ombra. I per això mateix,
per aquesta perseverança, també la nostra corporació ha
anat avançant cap al col·legi del futur que necessitem;
primer, com a CETIB, i ara com a ENGINYERS BCN,
anem fent camí per convertir-nos en el col·legi —i també
la professió— de referència de l’enginyeria a Catalunya,
tal com diu la nostra visió. I penseu que, de col·legis
d’enginyers, n’hi ha uns 22, comptant totes les titulacions
i els del nostre Consell.
Amb tot, el repte no és fàcil ni els resultats són tan
ràpids com voldríem. Però ja sabem que sovint la causa i
l’efecte no són propers en el temps. Per tant, no ens hem
de preocupar més del compte quan les coses no surten
prou bé, ni tampoc llançar les campanes al vol quan les
coses van millor del que ens pensàvem, com ha passat
durant la primera part d’aquest any, ja que no deixen de
ser situacions conjunturals. El més important de tot és
continuar treballant sense defallir ni un sol moment i
seguir amb la proa encarada cap al port d’arribada, perquè,
com deia el filòsof alemany Schopenhauer, no hi ha cap
vent favorable per a qui no sap cap a quin port es dirigeix.
Així doncs, dia a dia, any rere any, anem construint
un Col·legi sòlid, útil i de prestigi. Segurament és un
dels motius pels quals estem liderant, des de fa més de
dos anys, el Consell de Col·legis d’Enginyers Graduats
i Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya, que
aplega sis col·legis i més de deu mil col·legiats. I és
perseverant, i, com es diu col·loquialment, picant

pedra, que a través del Consell estem aconseguint,
entre altres coses, que les administracions ens escoltin
en les nostres reivindicacions a favor de la professió;
per exemple, que en les
convocatòries de places
d’enginyers per al nivell
A1, acceptin els graduats.
I no descansarem fins
que també admetin
els enginyers tècnics
industrials. La professió
és la mateixa, per tant
els drets han de ser el
mateixos. També hem batallat perquè puguem fer la
inspecció tècnica d’edificis (ITE), com us informem en
aquest número. I tenim projectes de futur importants
com ara organitzar un curs d’accés al grau que
sigui assequible als que estan treballant o un curs
d’introducció a la professió per a nous titulats.
I, finalment, també estem liderant la Mesa de
l’Enginyeria Tècnica i Graduats en Enginyeria de
Catalunya (METGEC), que aplega tretze col·legis i
representa més de quinze mil col·legiats. Volem aprofitar
aquesta força per fer sentir la nostra veu en l’àmbit de
l’enginyeria i reivindicar el nostre paper en el context
actual, arran de les titulacions del Pla Bolonya, que ens
equipara a la resta d’enginyeries europees. Després de la
reeixida jornada del passat novembre, “L’enginyeria és
un grau”, n’estem preparant una altra: “La transformació
digital de l’enginyeria”, a banda de més projectes com
la recuperació de la revista Tecnodebats o de fer un
programa de televisió per explicar la nostra feina i
fomentar les vocacions d’enginyer, i d’altres que aniran
sortint sobre la marxa. Sense oblidar mai que el secret és
perseverar. l

TREBALLEM PER
SER EL COL·LEGI
DE REFERÈNCIA
DE L’ENGINYERIA A
CATALUNYA

El símbol de la cadira de rodes indica l’espai públic reservat a les persones amb discapacitat. Fora d’aquests espais,
aquells que tenen la movilitat reduïda, ho tenen complicat per desplaçar-se. És un exemple de la feina que encara
queda per fer perquè les ciutats siguin accessibles per a tothom.
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OPINIÓ

Jordi Goula
Economista
@jordigoula

SORT QUE S’HA ACABAT L’ESTIU!

N

Oriol Nin

o ha estat un estiu bo per a l’economia. Donald
Trump va estirar una mica més la corda amb
la Xina, i la resposta no es va fer esperar. Tot
plegat, un esglaó més en la tensió i una
preocupació més dins la situació de
desacceleració del comerç internacional. Més a la vora, a
Alemanya, un ensurt en forma de creixement negatiu el segon
trimestre, i un reguitzell de dades del país que apunten que el
tercer tornarà a ser negatiu, amb la qual cosa, ja tindríem la
recessió tècnica en la locomotora europea (dos mesos amb
creixements intertrimestrals negatius). El Regne Unit, enmig
del serial del Brexit, ha vist com li baixava l’economia i es
troba a la mateixa situació —estadísticament parlant, és
clar— que Alemanya, amb un creixement negatiu el segon
trimestre, que es pot repetir el tercer. A Itàlia, on Salvini s’ha
embolicat i ha estat víctima de les seves pròpies estratègies, el
creixement ha estat del zero pelat i amb totes les incògnites de
futur, d’altra banda, inherents al país. Mentrestant, França
creixia un minso 0,2 %, una dècima menys que el primer
trimestre, però de tots ells, sembla que és l’economia que
millor funciona, malgrat la creixent feblesa.
Bé, aquesta és la situació de l’entorn exterior quan aquí
afrontem el nou curs. Curiosament he esmentat els quatre
grans països de la Unió Europea, que formen un grup
entre els cinc primers clients de les nostres exportacions
(Portugal, el deixarem avui a banda). Ells quatre són el
destí del 41 % de les nostres vendes a l’exterior. És a dir, són
clau per a la nostra activitat interna, sobretot industrial.
Amb aquest panorama extern, doncs, no és estrany que les
exportacions el mes de juny hagin caigut un
1,1 %; una caiguda que, tot s’ha de dir,
resulta enganyosa, ja que queda
minimitzada pels bons resultats
del sector energètic, amb
un creixement superior al
100 %. Sense aquest sector,
l’exportació de la indústria
manufacturera hauria
caigut gairebé un 4,5 %
i arrossegaria el que s’ha
acumulat el semestre —que
és de l’1,9 %— a una xifra
notablement inferior.
Sense dubte, aquest és el risc
més gran que hem d’afrontar en aquests
moments. A més, la distribució de les
vendes a l’exterior per productes la tenim

molt concentrada, la qual cosa suposa un risc addicional.
Penseu que el sector químic va ser el principal exportador
català del 2018 (16,9 % del total), seguit de l’automoció
(16,7 %) i l’alimentació (11,5 %). Aquests tres, més els de
productes farmacèutics (7,1 %), tèxtil i confecció (6,9 %) i
maquinària (6,2 %) acaparen dues terceres parts del total.
Una xifra alta.
Per acabar-ho d’adobar, durant l’agost hi ha hagut moltes
veus que han parlat de recessió. Això suposa un altre risc
addicional, ja que, només de sentir-ho de manera insistent,
posa en marxa una sèrie de mecanismes d’autodefensa que
actuen tant en el ciutadà, amb un fre a les seves decisions no
estrictament necessàries de consum, com en els empresaris,
amb un fre a les inversions. Jo la veig possible el tercer
trimestre a Alemanya i al Regne Unit, però no a Catalunya.
L’economia catalana està creixent al voltant del 2 % anual.
No s’ha d’amagar que la desacceleració és un fet cert i que
pot anar a més. Hi ha indicis, com l’atur del mes d’agost,
que, tot i ser un mes especial per les baixes de la Seguretat
Social en els sectors de la construcció i educació de cada any,
sembla que el 2019 ha anat una mica pitjor; però, en canvi,
el turisme, tot i que el juliol ha vingut menys gent, ha deixat
un 5 % més de diners. Si això continua així, seria la tendència
perfecta. Menys aglomeracions i més diners…
Em sembla prematur, en definitiva, parlar de recessió,
però això no evita que hàgim d’estar molt pendents del que
passa fora de les nostres fronteres. El mal ens pot venir
d’Alemanya —destí on, per cert, el 40 % de les nostres
exportacions pertanyen al sector de l’automòbil— i de
la resta d’una Europa amb un possible atac de feblesa.
Però el fons de la qüestió ve de més lluny, ve de la guerra
comercial que els americans han
començat i que els xinesos tracten
de portar al mercat de divises.
Si no frenen l’escalada, llavors
sí que crec que rebrem tots
plegats…, començant per ells.
Esperem que algú als Estats
Units faci veure a Donald
Trump el risc en què està
posant el món. Els mercats,
potser? No ho sé. Quan es
prioritza únicament el xip de
l’hegemonia en el pensament
i la conducta, sembla que
la resta de les matèries
importin poc… l
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL I CONEIX EL TEU COL·LEGI

Anna Pérez. Departament de Formació

“El futur passa per la formació en línia”
Ella no és qui les imparteix, però el seu paper en la bona marxa de les classes que organitza
ENGINYERS BCN és essencial. Dins del Departament de Formació, Anna Pérez s’encarrega de
preparar els cursos del Col·legi. Parlem amb ella en un moment d’importants millores en un dels
principals serveis d’ENGINYERS BCN.
Si habitualment feu cursos amb nosaltres us n’haureu adonat: la formació d’ara és ben diferent de la de fa
uns quants anys. El campus virtual és
nou, l’Aula 1 disposa d’una tecnologia
per seguir les classes a distància, i les
conferències del Col·legi s’emeten
per videostreaming i es pengen a la
plataforma de vídeo Torna-la a Veure. I encara s’esperen més canvis. En
plena efervescència al departament,
xerrem amb Anna Pérez, mà dreta del
cap del Departament de Formació i
una de les parts “culpables” d’aquestes millores.
MIRANT ENDAVANT
El primer que volem saber és què ens
deparen els pròxims anys, i la resposta és clara: “El futur passa per la
formació en línia”, comenta l’Anna.
“D’aquesta manera s’intenta donar
resposta a dos col·lectius: les persones que viuen fora de Barcelona
ciutat i les que tenen perfils professionals més minoritaris.” Cursos que
de manera presencial s’anul·larien
per manca de quòrum, tindrien, així,
una sortida. Per aplanar el camí, ENGINYERS BCN fa temps que treballa
en aquest sentit. A principis d’any va
estrenar campus virtual. “Aquest espai per als alumnes està pensat per
facilitar l’experiència en línia a l’usuari”. I ho comprovem: ve acompanyat
d’una app per a dispositius mòbils, hi
ha l’opció de fer exàmens interactius i
la comunicació amb els professors és
més directa.
Un altre objectiu del departament, apunta l’Anna, són “les col·
laboracions amb altres entitats”.
N’és un exemple el curs per elaborar
plans d’autoprotecció que va començar el 30 de setembre organitzat amb
el Col·legi d’Aparelladors i Arqui6
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tectes Tècnics i Enginyers d’Edificació
de Barcelona (CAATEEB). També el de
disseny de components de plàstic per
a automoció del Centre de Formació
Professional d’Automoció (CFPA). I
ja s’està treballant amb la UPC i altres
entitats per continuar per aquest
camí.
L’ELECCIÓ DELS CURSOS
Una idea que l’Anna també ens deixa
clara és que aquestes iniciatives estan
obtenint una “bona resposta”. En destaca especialment una: “Des de l’any
passat funciona al mòdul d’activitats
del web un catàleg on els col·legiats seleccionen i proposen el curs que volen
fer”. Aquesta informació, assegura, serveix per elaborar el programa formatiu,

“tot i que l’última paraula la té la Comissió de Formació”. Formada per membres de la Junta de Govern i tècnics del
Col·legi, es reuneix un cop al mes per
estudiar les propostes de cursos que
arriben per diverses vies i decidir les
temàtiques de les properes formacions.
“En aquesta reunió també tenim molt
en compte el que ens diuen les enquestes que emplenen els alumnes. Els seus
comentaris són el principal feedback
que tenim.” En acabar la conversa amb
l’Anna Pérez, es pot concloure que
ENGINYERS BCN està apostant per
la formació a distància, per avançar-se
encara més a les necessitats dels enginyers de l’àmbit industrial i per estrènyer llaços amb altres empreses. Estarem pendents d’aquesta evolució. l

TECNOAULA

Postgrau en Legalització d’Activitats
La professió evoluciona i amb ella la formació
que us oferim. Per tal de tractar camps més
complexos el Col·legi posa en marxa el postgrau
en Legalització d’Activitats, on es donarà una
visió general de la normativa, la tramitació i els
requeriments necessaris per iniciar-les. També es
tracten temes nous com el BIM, l’administració
electrònica, les obres associades i les instal·lacions.

El postgrau està dividit en quatre mòduls:
Conceptes i tramitació, Normativa d’aplicació,
Normativa sectorial i aspectes que influeixen en
el projecte i el projectista, i Aplicació pràctica. Es
poden fer tots o només alguns.
Dates i horaris: del 28 d’octubre al 3 de juliol.
Lloc: en línia.
Inscripcions: http://bit.ly/2kDIhmq

El Col·legi posa en marxa
tres cursos sobre baixa tensió
Ni una, ni dues, sinó tres formacions donaran diverses visions de la baixa tensió al Col·legi.
Us en donem tots els detalls per si us voleu introduir en aquest món o completar els
vostres coneixements. Els cursos també es podran seguir a distància per videoconferència.
1. Instal·lacions en baixa tensió. Normativa i
tramitació
Programa: marc reglamentari, instal·lacions
elèctriques de baixa tensió, responsabilitats, NTP
vs Guia Vademècum d’Endesa i tramitació de
documentació.
Dates i horaris: 14, 16, 21, 23 i 28 d’octubre. De 16 a 20 h.
Inscripcions: http://bit.ly/2mivM06
2. Càlcul i disseny d’instal·lacions elèctriques de
baixa tensió
Programa: conceptes generals d’electricitat, càlculs
numèrics d’una instal·lació elèctrica, exemples de
disseny i programari de disseny – pràctiques.
Dates i horaris: 2, 9, 11, 17 i 18 de desembre. De 16 a 20 h.
Inscripcions: http://bit.ly/2lVuFmY
3. Verificació de baixa tensió
Programa: marc reglamentari, verificació per examen,
verificació per assaig segons la GUIA-BT-ANNEX,
ordre dels assaigs, periodicitat de les inspeccions,
mitjans tècnics mínims i consells de seguretat.
Dates i horaris: 20, 22, 27 i 29 de gener. De 18 a 21 h.
Inscripcions: http://bit.ly/2kD98z9

EL PROFESSOR dels tres cursos
és Sergio Rubio, col·legiat i
Strategic Business Developer and
Operations Manager a SMILICS
Technologies. És expert certificat
en instal·lacions de baixa tensió
per ENGINYERS BCN i té un
màster en Enginyeria de l’Energia.

Sergio Rubio

RECOMANA aquestes formacions, a més de pel
reciclatge professional, per “posar en comú, sota una
entitat de prestigi, conceptes i casuística específica en
l’àmbit de les instal·lacions de baixa tensió”.
Aquests cursos es podran seguir
per videoconferència. A través
d’Internet qualsevol alumne
podrà veure i escoltar la classe
a distància, participar en directe
en la resolució dels exercicis i
preguntar dubtes al professor.

Empreses: aprofiteu la formació bonificada
ENGINYERS BCN gestiona de manera
gratuïta el crèdit de FUNDAE (Fundación
Estatal para la Formación en el Empleo).
Aquests fons els dona el Ministeri d’Ocupació
i Seguretat Social a les empreses i es perden

si no s’utilitzen abans del 31 de desembre.
Us recomanem que utilitzeu aquesta eina
al vostre abast. Per gestionar la bonificació
amb el Col·legi entreu a enginyersbcn.cat/
formaciobonificada. l
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ACTIVITATS

EXCLUSIU PER A COL·LEGIATS I PRECOL·LEGIATS

Arriba la XARXA e-BCN, la comunitat virtual
per als enginyers de l’àmbit industrial

1

2

Alguns el definirien ràpidament
com un LinkedIn per a enginyers,
però això seria quedar-nos curts. El
nou i ambiciós servei que acaba de
llançar ENGINYERS BCN és la
comunitat més gran d’enginyers de
l’àmbit industrial, un espai web i
una app per cercar i contactar
altres professionals, unir-vos als
grups que més s’apropen als
vostres interessos i informar-vos
del que afecta la professió.
Benvinguts al futur, benvinguts a la
XARXA e-BCN.

8
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Ha arribat l’hora. Us presentem, per
fi, la XARXA e-BCN. Lluny d’explicar-vos-en el funcionament en detall
(dins trobareu un manual de l’usuari
molt complet), en aquest reportatge
us donem unes pinzellades perquè
conegueu la que esperem que sigui la
vostra eina de treball durant molt de
temps. Comencem.
1. PRIMER ACCÉS
A principis de l’any que ve hi podreu
accedir tots els col·legiats. Ara, comencem pels membres de les Comissions i els Grups Territorials.
L’adreça és xarxa.enginyersbcn.cat.
Introduïu el vostre número de col·
legiat i la vostra clau habitual (vegeu

la imatge 1). El primer cop que hi accediu us apareixerà un avís perquè
actualitzeu les vostres dades personals a la base de dades del Col·legi
(vegeu la imatge 2).
2. PERFIL
Ja esteu a la pàgina principal. El primer pas és omplir el perfil, perquè
com més informació faciliteu, més
fàcil serà per als altres usuaris contactar-vos. Trobareu el perfil a la icona que hi ha a la part superior dreta.
El vostre nom, cognom i número de
col·legiat ja hi apareixen, però us
recomanem que expliqueu on treballeu i què us interessa. Sempre
podreu decidir què és visible i què

Entreu ara: xarxa.enginyersbcn.cat

XARXA
e-BCN

no per a la resta de
companys.
3. LA PÀGINA
PRINCIPAL
Tornem a la home.
Aquí teniu el vostre mur, on es presenten els últims comentaris o documents que han pujat les persones
que formen part de les vostres comunitats.
Però, què són les “comunitats”? A
l’entorn de la XARXA són les diverses Comissions i Grups Territorials
que hi ha al Col·legi. Un cop aquesta
eina s’obri a tots els col·legiats, tothom formarà part de la comunitat
“El Col·legi” a més de les Comissions
i Grups Territorials als quals pertanyeu.
3

4

A més de veure les
novetats, des d’aquí teniu l’opció d’escriure el
que considereu, interactuar amb els altres
usuaris i indicar el que
més us agrada.
Les comunitats a les
quals esteu subscrits
les trobareu a la segona
pestanya (vegeu la imatge 3). Marqueu-les com
a favorites i us apareixeran a la pàgina principal.
Trobareu l’opció d’ins-

cripció a les comunitats al
desplegable “Inscriu-te” de
la part superior de la home.
Una eina ben interessant
és el cercador d’usuaris. Podeu buscar, per exemple,
algú especialitzat en baixa
tensió, o un graduat en Bioenginyeria. Un cop trobat,
teniu la possibilitat d’obrir un xat privat amb aquest professional. Qui sap
quantes relacions de treball poden
sorgir gràcies a aquesta eina (vegeu la
imatge 4).
A la dreta hi ha l’agenda, amb les
activitats de les comunitats a les
quals esteu subscrits, perquè no us
perdeu cap esdeveniment.
Com podeu veure, la pàgina principal conté diverses funcionalitats, i
això que encara no hem acabat. També hi ha l’agenda de formació del Col·
legi, notícies destacades i enllaços
als principals serveis del Col·legi.
Setembre-octubre 2019 Theknos
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ACTIVITATS

4. LES COMUNITATS
Dins de cadascun dels nostres grups
podeu realitzar diverses accions.
D’entrada trobareu un mur amb les
novetats específiques de la comunitat
(vegeu la imatge 5).
A la següent pestanya hi ha la documentació, on podreu consultar i
penjar la informació que considereu
amb l’opció de distribuir-la per carpetes. Actes de reunions, convocatòries o fotografies (per exemple), aquí
ho trobareu tot (vegeu la imatge 6).
A continuació hi ha les notícies relacionades amb la comunitat. Aquí
podreu llegir informació que afecti el

7

Fins aquí la presentació de la
XARXA. L’element clau, però,
sou
vosaltres.
Comenceu
a
fer-la servir i
descobriu per
vosaltres mateixos els avantatges de disposar
d’una gran plataforma exclusiva
per a col·legiats i precol·legiats. l
xarxa.enginyersbcn.cat

5

vostre grup o compartir-la vosaltres
mateixos (vegeu la imatge 7).
Finalment, l’agenda, amb totes
les activitats d’aquella comunitat en
concret (vegeu la imatge 8).

6

També disponible una app d’avisos
El complement perfecte de la XARXA
e-BCN és l’app uTalk Comunidades.
Aquesta aplicació per a mòbils i tauletes
iOS i Android està sincronitzada amb
la plataforma i us avisarà de qualsevol
novetat que hi hagi a la XARXA. El
primer cop que hi entreu us demanarà
un usuari i contrasenya (també el
número de col·legiat i la contrasenya
de l’àrea privada del web). A més,
haureu d’escriure a “domini” la paraula
“enginyersbcn”. Consta de tres apartats:
• Activitats: hi apareixen les novetats

10
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de les vostres comunitats.
• Xat: inclou les converses que heu
iniciat amb altres usuaris de la xarxa,
i també podeu iniciar-ne de noves.
• Directori: En aquesta secció hi ha
tots els usuaris que formen part de la
XARXA e-BCN. En podeu veure el perfil
i posar-vos en contacte amb ells.
A més, a la part superior esquerra
teniu el menú, amb el vostre perfil,
les subscripcions i un recull d’enllaços
directes.

8

El portal Torna-la a Veure s’apropa a les
10.000 visites en el seu segon aniversari
El portal audiovisual
del Col·legi va néixer
l’estiu de 2017 amb la
intenció que els col·legiats
poguéssiu reviure totes
les conferències que feia
el Col·legi. Al cap de dos
anys, les dades confirmen
l’èxit de Torna-la a
Veure, una iniciativa que
multiplica l’abast de les
formacions d’ENGINYERS
BCN: 9.817 visites, 5.027
usuaris i 124 vídeos
allotjats.
Aquesta “televisió”
del Col·legi conté les
conferències, les jornades
i les activitats socials que
se celebren a ENGINYERS
BCN de forma sencera,
amb una descripció de
l’activitat i adaptats a
qualsevol dispositiu. Els
vídeos estan ordenats
cronològicament i per
temàtiques. A més, un
cercador us facilita que
trobeu el que esteu
buscant.
Torna-la a Veure celebra
dos anys de vida en plena
forma i en actualització
constant. Visiteu-lo
periòdicament i descobriu
una nova manera
d’aprendre. l

EL MÉS VIST

I durant aquest temps, què és el que més ha mirat, la gent? Aquests són els
vídeos que han rebut més visites:
• Jornada “L’Enginyeria és un grau”: 1.650.
• PVingPARK: Marquesina fotovoltaica i recàrrega del vehicle elèctric: 1.507.
• El Facility Manager. Coneixes les teves responsabilitats?: 1.292.
• Any de l’Enginyeria 4.0: 1.074.
• Resum del 2017 al Col·legi: 968.
• Tertúlies d’economia 4.2.2019: 879.

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

TRANSPORT PROPI I
ENVIAMENT A TOTA EUROPA

ENGINYERIA PER LA IGUALTAT

El percentatge de noves col·legiades iguala
el seu màxim històric a ENGINYERS BCN
En el moment de tancar aquest número, les dones representen l’11% del total de col·legiats, una mostra de la
falta d’igualtat a la professió. En aquest article, però, volem mirar la situació amb perspectiva. Les dades ens
diuen que la tendència és a l’alça. A la dècada dels 80, les altes de noves col·legiades no superaven el 2%,
mentre que aquest any parlem de gairebé un 15% respecte del total.
Sabíem que el nombre de dones en
comparació amb el d’homes col·
legiats era petit. Per això, en aquesta
ocasió, hem volgut aprofundir-hi una
mica més i mirar com han evolucionat les dades.
EL CONTEXT MARCA EL RITME
Fins als anys 80 el gènere de gairebé tots els nous col·legiats era masculí. Per això començarem parlant
d’aquesta etapa. Aleshores els valors
es mouen entre el 0 i el 2%. És a dir,
és molt estrany veure una dona creuar la porta del Col·legi per sol·licitar
ingressar-hi. Hi ha un any en què
la presència femenina és lleugerament major i des de llavors no torna
a baixar: 1991, amb un 5% de noves
col·legiades. Una de cada vint altes és
d’una dona. És en aquesta dècada, la
dels 90, que s’observa un creixement
més agosarat, quan les primeres enginyeres nascudes a les acaballes del
franquisme o ja en democràcia surten
de la universitat.
Amb el nou mil·lenni ja és una de
cada deu altes de col·legiació la que
correspon a dones enginyeres. Els valors continuen augmentant lleugera-

NOMBRE DE COL·LEGIATS
PER GÈNERE
(DATA: SETEMBRE DE 2019)

89%
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12
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% DE DONES QUE ES COL·LEGIEN
CADA ANY
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6,40%
1,80%

1,60%
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ment fins l’any 2006, quan arriben al
seu màxim: 14,6%. L’any següent, coincidint amb l’inici de la crisi econòmica,
baixen i es queden en gairebé la meitat
el 2010. Per què? No ho sabem, però
potser aquesta dada hi té alguna cosa
a veure: segons l’Enquesta de població
activa de 2011 l’atur era d’un 23,3% per
a les dones i d’un 22,4% per als homes.
La situació, però, es torna a recuperar
quan l’economia millora, i en el que
portem d’any, el percentatge de noves
col·legiades respecte als homes iguala
el seu màxim històric: 14,6%.
EL PAPER DEL COL·LEGI
Sens dubte, les accions del Col·legi
han determinat d’alguna manera
les xifres que acabem de comentar.
Aprofitem per mencionar el que fem
a ENGINYERS BCN per aconseguir
una major igualtat:
— La Comissió per la Igualtat treballa per la dona enginyera, per donar-li visibilitat, proporcionar-li eines i ajudar-la en la conciliació i en

2000 2005

2010

2015

2019

la corresponsabilitat. Però també
per l’home enginyer, còmplice necessari per assolir la paritat. Oberta
a totes les col·legiades i col·legiats,
organitza activitats i informa de notícies d’interès des del Butlletí per la
igualtat.
— El Col·legi s’ha compromès amb el
“Decàleg per l’equitat de gènere
en l’àmbit dels col·legis professionals de Catalunya”, elaborat per
la Comissió de dones de la Intercol·
legial de Catalunya. Es tracta d’un
document que mostra la fermesa
del nostre compromís envers la
igualtat de gènere amb accions
concretes: es garanteix l’equitat de
tracte a tots els àmbits i es fomenta
la sensibilització en equitat, entre
d’altres.
— Un cop l’any, des del 2016, el Col·
legi organitza el Dia de la Dona
Enginyera, un esdeveniment per
conscienciar els professionals i la
societat sobre la falta d’igualtat a
l’enginyeria de l’àmbit industrial. l

COL·LEGI JOVE

Busqueu pràctiques o una primera feina? Us ajudem!
Entre les 1.200 ofertes que l’any passat va publicar el Servei d’Ocupació i Promoció Professional
(SOPP) del Col·legi, n’hi havia per a una àmplia varietat d’edats i perfils, també per a estudiants i
enginyers sense experiència. Sobre aquestes ofertes en concret parlem en la pàgina que teniu
davant. Poc conegudes i cada cop més abundants, són de gran importància per a joves i titulats que
busquen la seva primera oportunitat laboral.
Si es busca la paraula ‘júnior’ entre
les ofertes que hi ha publicades a
la Borsa de treball apareixen nou
entrades (en el moment d’escriure
aquest article). Una porta per títol
“Facility Manager júnior”; una altra, “Enginyer/a d’obra júnior”, i una
tercera, “Tècnic/a de suport d’enginyeria”. Si introduïm al cercador la
paraula ‘estudiant’, ara com ara hi ha
set empreses que volen incorporar
a les seves files algú que estudiï enginyeria de l’àmbit industrial; en un
cas, un “Estudiant per a oficina tècnica”, i en un altre, un per a “Projectes de llicències d’activitats”.
Aquest exercici que acabem de
realitzar és una mostra que la Borsa de treball del Col·legi disposa
d’ofertes també per a nous graduats i per a precol·legiats que encara
no han acabat els seus estudis. En el
primer cas, el dels júniors, les ofertes tenen en comú que l’empresa
no demana experiència indispensable. En el segon, a més de considerar “no necessari” haver treballat prèviament, els contractes són
un conveni de cooperació
educativa (pràctiques curriculars del grau).

CADA COP MÉS NOMBROSES
El Col·legi ha dut a terme en els últims mesos un important exercici
de comunicació dirigit a empre-

ses i institucions per tal que coneguin la possibilitat de publicar,
també, pràctiques per a estudiants
d’enginyeria de l’àmbit industrial,
unes ofertes pensades perquè els
precol·legiats les feu servir com
a pont amb el món laboral. A poc
a poc, la Borsa de treball s’omple
de feines, també per a estudiants i
acabats de graduar. l

Si teniu qualsevol
dubte, contacteu
amb el SOPP al 934
961 420 o al correu
ocupacioipromocio@
ebcn.cat.

El primer pas: donar-se d’alta
És important que tots aquells que vulgueu tenir la possibilitat
d’inscriure-us a aquestes ofertes i d’altres us doneu d’alta a la Borsa de
treball del Col·legi a www.enginyersbcn.cat/sopp. A més, rebreu un
correu amb les ofertes que més us interessin, en funció de les vostres
preferències, perquè sigueu dels primers a sol·licitar-les.

Setembre-octubre 2019 Theknos
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PERFILS PROFESSIONALS DE L’ENGINYERIA

L’enginyeria logística, un perfil
amb coneixements integrals
La logística consisteix a aplicar estratègies d’optimització per abreujar temps, reduir costos de transport i
d’emmagatzematge i aconseguir que el producte arribi al destinatari final en el lloc adequat quan el necessita.
El difícil repte d’establir i gestionar les estratègies que intervenen en els processos logístics i obtenir el màxim
rendiment en cada fase és responsabilitat del departament de logística, un dels òrgans vitals de qualsevol
empresa on la demanda de professionals no para de créixer.

Sonsoles Miguel, periodista

Els professionals que actualment requereix el sector avaluen el cicle de
vida d’un producte des de la producció
fins al consum final, el funcionament
amb relació a la compra, l’emmagatzematge, el transport i la distribució, per
tal d’obtenir els millors resultats.
José Fernández és responsable de
logística de la Divisió Industrial de Palau Automativa Manufacturing amb
seu a Palau-solità i Plegamans. En
aquesta planta que forma part de la
xarxa d’empreses del Grupo Sesé, un
gegant del transport i la logística, es
fan muntatges en seqüències per al
sector de l’automoció. “Apliquem
sistemes de producció ajustada (JIT
o just in time) d’eficiència total per a
Volkswagen i per a Seat. Aquests sistemes es basen a fabricar exclusivament els productes necessaris en les
14
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quantitats i en el moment precisos.
Els vehicles es desmunten parcialment a l’Estat espanyol (motor, eixos davanter i posterior, rodes i tubs
d’escapament), les peces s’envien en
contenidors marítims a destinacions com Algèria, on no tenen plantes productives d’automoció, i allà
en fan el muntatge. Nosaltres gestionem la recollida dels components
necessaris per al muntatge arreu del
món, el 80% procedents d’Alemanya,
però també de Turquia i del Marroc,
i ens encarreguem a més de la part de
l’enviament al client final”, explica.

PLANIFICAR I
CONTROLAR ELS ESTOCS
AJUDA LES EMPRESES A
MANTENIR EL NIVELL DE
COMPETITIVITAT

Les responsabilitats d’aquest expert en logística també inclouen
tasques com ara determinar el tipus
d’embalatge per a cada producte,
l’optimització de càrregues i la definició del layout al magatzem, és a dir,
l’organització d’un flux de materials
eficient en funció de les operacions i
els moviments que cal fer per fabricar el que demanen els clients.
En aquest context de “màxima exigència”, afirma que “complir els terminis d’entrega amb els clients és determinant en qualsevol organització
empresarial. Aquest és un món estressant i competitiu. Els processos
logístics estan formats per una sèrie
de fases o etapes que se succeeixen
en cadena, i hi ha molta gent que depèn de la nostra feina”.
EL PROCÉS DE PRODUCCIÓ
La planificació i el control dels estocs
són condicions indispensables per

mantenir els nivells de competitivitat
de qualsevol empresa. Tant és així que
tenir a l’abast els materials requerits
en el moment just per complir amb
els clients sense necessitat de tenir
estoc excessiu és el problema clàssic
de producció que els sistemes MRP
(material requirements planning o
planificació de les necessitats de material) pretenen solucionar.
Com a responsable de logística,
Fernández n’és molt conscient. De fet,
quan explica què pot aportar un perfil
d’enginyer a aquesta feina, diu que la
logística està molt vinculada a la vessant de producció. “Quan es tracta de
definir espais i optimitzar costos de
transports o de rutes, si bé és cert que
si portes temps en el sector tot es pot
aprendre, un enginyer que comença
aporta sobretot coneixements de sistemes MRP; coneixements per coordinar la cadena de subministrament,
des de l’origen fins al seu destí final

com a article de consum. I s’ha de
dir que aquesta és una cadena intensa; com a experts en el tema, cal ser
conscients que immobilitzar components són diners que no aporten res
a l’empresa.” D’altra banda, comenta
que “a Espanya queden poques empreses que es dediquin a la producció
de béns. La tendència és que la seva
activitat empresarial siguin cada cop
més els serveis, i la logística n’és un.
Qualsevol embalum es mou, i fer-ho
implica reduir temps, estocs. Al final,
són diners que estalvies per un costat
i guanyes per un altre. Què aporta la
logística? Una empresa pot guanyar i
perdre milions aplicant aquestes estratègies. És un servei, doncs, que t’ha
de permetre disposar del que necessites quan ho has de tenir sense costos
addicionals”, conclou. l

Clara Soler Pardo, col·legiada 24.737.
Enginyera experta en logística

“És un perfil amb demanda creixent perquè
la logística és present arreu”
extensibles al món laboral. És un perfil
professional, però que no tothom té;
per això ara s’ensenya”, diu.
A l’hora d’explicar com ha de
ser aquest perfil, afegeix que, per
la seva polivalència, “el mercat
demana enginyers, perquè poden
abastar moltes coses, poden fer
moltes tasques dins d’una empresa.
Poden començar com a caps
de torn, coordinant i planificant
feines, aprendre tots els ets i uts
d’un magatzem o d’una empresa i
esdevenir responsables de la cadena
de subministrament, des
que arriba el producte fins
a l’enviament al client final,
el que ara s’anomena supply
chain manager”.
Soler confessa que la
logística és una branca
estressant, “treballes moltes
hores. A mi m’agrada molt,
t’enganxa. Actualment, però,
treballo com a autònoma
fent classes. Explico tot el que
he après al llarg dels anys”.

EN PRIMERA PERSONA

Clara Soler és enginyera electrònica.
En fer memòria de la seva trajectòria
professional explica que quan va
començar a treballar, “el que avui
entenem com a Enginyeria en
Organització Industrial i Logística
encara no s’estudiava. La meva escola
en aquest àmbit va ser el sector de
l’automoció. Em vaig posar a treballar
molt jove i vaig passar per totes
les àrees: coordinació de personal,
organització de tasques i torns de
treball, programari de gestió de
magatzems, control de costos, etc.”.
Segons el seu parer, és un àmbit
professional que ha crescut molt. “Hi
ha una demanda creixent perquè a tot
arreu hi ha logística; quan compres
fas logística: revises la nevera, fas
llistes del que necessites, et trasllades
al supermercat, compres, tornes a
casa i organitzes el que has comprat.
També en fas quan deixes els nens
a l’escola, perquè organitzes la ruta
per arribar a l’hora, o quan els portes
a activitats extraescolars. Són petits
exemples d’activitats diàries que són

SERVEI D’OCUPACIÓ I
PROMOCIÓ PROFESSIONAL

Milloreu
laboralment
amb aquestes
formacions
El Servei d’Ocupació i Promoció
Professional (SOPP) del Col·legi
ha programat per a l’octubre dos
cursos exclusius per a col·legiats
i precol·legiats. Aquestes formacions, com totes les que periòdicament organitza el SOPP,
tenen per objectiu la vostra millora laboral. Us detallem quines
són; si voleu inscriure-us-hi, entreu a enginyersbcn.cat/agenda.
Obrint noves oportunitats amb
el teu CV on i offline actualitzat
L’alumnat aprendrà a aportar
informació segons el tipus de CV
i a adaptar-lo a cada necessitat, a
identificar les vies de difusió del
CV més efectives i a donar pautes per utilitzar LinkedIn.
8 d’octubre, de 10 a 13 h.
Vola millorar en el teu lloc de
treball? Negocia-ho!
El curs servirà per identificar les
àrees d’influència, reconèixer
els valors ocupacionals i posar
en pràctica habilitats com la resolució de conflictes i la negociació a la feina.
28 d’octubre, de 17 a 20 h.

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

Màsters i postgraus a preu exclusiu

Esteu buscant formació sobre màsters i postgraus? Doncs heu
de saber que com a col·legiats teniu un 10% de descompte a:
• Institut de Formació Contínua
de la Universitat de Barcelona
(IL3-UB). Segons el conveni, els
col·legiats podeu gaudir d’una reducció del 10% en la matrícula del
programa de màster i postgrau i
en el de formació continuada. Per
altra banda, els alumnes i exalumnes (des de 2016) del màster en
Eficiència Energètica i Sostenibilitat d’aquesta entitat tindreu una
reducció del 15% en el preu de la
Certificació professional acreditada d’expert en auditories energètiques del Col·legi.

• UPC School, escola de formació
de la Universitat Politècnica de Catalunya. Per a qualsevol programa
formatiu que s’iniciï l’any acadèmic 2019-2020 i que consti al web
www.talent.upc.edu

• Universitat de Vic (UVIC). Per al
curs 2019-2020 al postgrau en
Robòtica Industrial, postgrau
en Robòtica Mòbil, màster en Robòtica i MBA edició Granollers. l

30% de descompte
en cursos... i més
Al portal schneider-electric.es/es/
partners, si us hi registreu prèviament,
els col·legiats tindreu accés gratuït
a documentació tècnica específica
per al vostre perfil professional, com
ara la Guía de diseño de instalaciones
eléctricas. A més, podeu gaudir d’un
descompte del 30% en els cursos que
organitzi i imparteixi Schneider a la seu
col·legial i d’un 25% si s’imparteixen
a l’Institut Schneider de Formació.
També tindreu una rebaixa del 20%
per a grups d’entre 10 i 15 persones
i del 30% per a grups d’entre 16 i 20
persones en la realització dels cursos
no presencials o semipresencials que
Schneider ofereix mitjançant el seu
portal www.isefonline.es. l

Més informació a: www.enginyersbcn.cat/descomptes
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SABÍEU QUE...

La defensa de la professió continua amb
les inspeccions tècniques d’edificis d’habitatges
Un focus en la defensa de les atribucions professionals dels nostres professionals és la inspecció
tècnica d’edificis d’habitatges (ITE), en què ENGINYERS BCN i el Consell de Col·legis d’Enginyers
Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya (CCEGETIC) fa gairebé un decenni que batallen.

Text Jordi Barril, advocat. Servei
d’Assessorament Jurídic d’ENGINYERS BCN

En els números de la revista
Theknos d’abril de 2016 i de maigjuny de 2019, us vam informar
detalladament sobre la normativa
aplicable, les resolucions judicials i
de la Comissió Nacional de Mercats i
la Competència en aquesta matèria,
així com de totes les actuacions
col·legials promogudes.
En quin punt estem
actualment? La
sentència de l’Audiència
Nacional, de 28 de
novembre de 2018 (rec.
757/2015), ha declarat
nul l’article 7.4 del
Decret 67/2015, de 5 de
maig, que establia que
“la inspecció tècnica dels
edificis d’habitatges s’ha
de dur a terme per una
persona amb titulació
habilitant acadèmica
i professional com a
projectista, director/a
d’obra o director/a
d’execució de l’obra en
edificació residencial
d’habitatges, segons
el que estableix la
Llei 38/1999, de 5 de
novembre, d’ordenació
de l’edificació (...)”.
L’Audiència Nacional
afirma que la Llei
18/2007, del dret a
l’habitatge, es refereix
a “tècnic competent” i no queda
justificada la reserva d’activitat
en les ITE a favor d’arquitectes i
arquitectes tècnics.
La sentència afirma que les ITE no
formen part del procés d’edificació
i que són actes professionals
diferents de la projecció i la direcció

facultativa, i que la Llei d’ordenació
de l’edificació no estableix
cap reserva d’activitat a favor
d’arquitectes o arquitectes tècnics en
l’àmbit de les ITE.
L’abril de 2019, el CCEGETIC va
remetre una carta a la directora
de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya en què requeria el
reconeixement de la capacitat
tècnica dels enginyers tècnics
industrials i enginyers graduats de

l’àmbit industrial habilitats per
a la professió d’enginyer tècnic
industrial per a les ITE d’habitatges.
La resposta que es va obtenir va ser
que la Generalitat de Catalunya havia
interposat un recurs de cassació contra
la sentència de l’Audiència Nacional
esmentada i que restarien en espera

de la sentència que el resolgués.
D’altra banda, el CCEGETIC
va mantenir el passat juny una
reunió amb el conseller de Territori
i Sostenibilitat per parlar-ne i el
conseller es va refermar en l’espera
de la resolució de la sentència.
Es va aprofitar la visita per oferir
col·laboració al departament en
el tema de l’organització del sòl
industrial i es va proposar que les naus
industrials també hagin de passar una
inspecció tècnica com els
edificis d’habitatges.
En data 5 de juliol
de 2019, el Tribunal
Suprem va dictar
una resolució que no
admetia a tràmit el
recurs de cassació
de la Generalitat de
Catalunya, tot i que
continuarà endavant
per aspectes formals
respecte als recursos
de les organitzacions
d’arquitectes i
arquitectes tècnics.
Per això, el Consell
ha tornat a remetre
una carta, aquest
cop directament al
conseller, en què posa
de manifest aquesta
darrera circumstància
i reitera l’exigència
del reconeixement de
la capacitat tècnica
dels enginyers tècnics
industrials i enginyers
graduats de l’àmbit industrial
habilitats per a la professió
d’enginyer tècnic industrial
en les ITE, i, específicament,
s’han reclamat les oportunes
modificacions en el portal
Generador d’informes ITE, de manera
que els possibiliti l’accés. l
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Expoelectric se celebrarà els dies
2 i 3 de novembre
No és perquè ho coorganitzi el Col·legi, sinó perquè és cert: Expoelectric és la fira més important del
vehicle elèctric al sud d’Europa. Aquest any tindrà lloc el cap de setmana del 2 i 3 de novembre a l’espai
de sempre, al passeig de Lluís Companys de Barcelona (Arc de Triomf).
ambiental sempre es mira que sigui al
més reduïda possible. De fet, és de les
poques fires que practiquen l’autoconsum i el “vehicle a la xarxa” (V2G). En
aquest sentit, gran part de l’electricitat
de l’esdeveniment és subministrada
per una anella energètica, que es proveeix d’energia elèctrica d’origen renovable generada localment.

Unes 23.000 persones van visitar Expoelectric el 2018.

Això vol dir que tornen els clàssics
e-Col·loquis, uns debats on professionals expliquen i responen dubtes
a la ciutadania sobre “La mobilitat
en la transició energètica”. També,
per descomptat, una zona expositiva
amb els últims models de desenes de
marques i, a més, una àrea de proves.
No faltaran l’e-Concert, una demostració del poc soroll que generen els
vehicles sostenibles a ritme de música, ni l’e-Casa, una llar autosuficient

connectada a un cotxe elèctric.
Expoelectric està dirigida a professionals del sector i a la ciutadania per
igual, amb una gran voluntat didàctica. És, per tant, una bona idea anar-hi
amb la família i gaudir de la zona d’activitats infantils.
La petjada d’aquest esdeveniment
creix cada any. Les xifres ho demostren:
l’edició de 2018 va reunir 23.000 ciutadans i 70 expositors, un 15% més que en
l’edició anterior. Pel que fa a la petjada

L’ESTAND D’ENGINYERS BCN
PROMOCIONARÀ ELS COL·LEGIATS
A través de la Guia de professionals
(enginyersbcn.cat/guia), el Col·legi
donarà a conèixer a Expoelectric els
enginyers col·legiats com a professionals de referència. Posarà especial
èmfasi en aquells que es dediquen a
l’autoconsum. El motiu és la recent
normativa que obliga que els projectes d’autoconsum estiguin signats
per un tècnic competent. El context
d’Expoelectric, amb un bon nombre d’empreses i tècnics dedicats a
aquest sector, és el millor aparador
per promocionar uns professionals
que compten amb el suport d’ENGINYERS BCN.
A més, el Col·legi distribuirà díptics
a diverses revistes professionals que
informaran de l’existència d’aquesta
guia. Amb una imatge renovada del
fullet, aquesta acció incrementarà la
visibilitat dels col·legiats. l

Feu-vos visibles: apunteu-vos a la Guia de Professionals o actualitzeu les vostres dades
Quan algú cerqui un
enginyer a la guia, el
millor és que hi trobi la
informació més acurada
possible. Per això, us recomanem
que reviseu les dades que tenim de
vosaltres, i si encara no sou a la Guia de
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Professionals, us animem a inscriureus-hi o no us trobaran. Ho podeu fer al
caixetí Guia de Professionals que hi ha
a la banda dreta a enginyersbcn.cat.
Arran els últims canvis legislatius, hem
actualitzat la guia afegint el concepte
“Autoconsum” i l’apartat “Instal·lació

de Punts de Recàrrega per Vehicles
Elèctrics (PRVE)”. Aquest darrer el
podeu trobar en el concepte “Projectes
d’instal·lacions”. Com sempre, si
necessiteu algun suport o teniu alguna
pregunta no dubteu a trucar-nos,
estem al vostre servei.”

Mira tot el que tenim per a tu
a l’última versió de la Guia de Serveis
Encartada en aquesta revista deveu haver vist que hi ha
la Guia de Serveis. Es tracta
d’un tríptic amb tot el que us
podem oferir als col·legiats.
L’hem actualitzat i inclou novetats importants:
• XARXA e-BCN. Com us expliquem a les pàgines 8, 9 i
10 d’aquest número, el Col·
legi ha llançat una plataforma en línia de comunicació
i treball per als enginyers
de l’àmbit industrial. Tots
aquells que formeu part
d’una comissió o d’un grup
territorial (inscripcions a
enginyersbcn.cat/comissions) podeu accedir al web
xarxa.enginyersb cn.cat.
Properament, en una segona fase, estarà oberta a
cs4-Anunci-tecnologia2.pdf

5

23/4/18

tots els col·legiats i precol·
legiats.
• Comissions i Grups Territorials. A més del canvi de nom
de les comissions de Cultura
i Oci i d’Enginyers Sèniors,
s’incorpora a la llista Joves
Enginyers, que des de fa mesos treballa amb aquest col·
lectiu de col·legiats.
•
Digitalització a visats. El
Servei de Visat del Col·legi
ha fet un gran esforç en la
seva posada al dia tecnològica. La digitalització en la
intervenció en obres es destaca ara a la Guia.
No oblideu donar un cop
d’ull a la Guia de Serveis, ja
que potser descobriu algun
avantatge de ser col·legiat
que no coneixíeu! l
10:38

ENGINYERS BCN DIGITAL

La tecnologia ens apropa a tu
BLOG.ENGINYERSBCN.CAT
L’ESPAI DE REFERÈNCIA DE L’ENGINYERIA DE L’ÀMBIT INDUSTRIAL

L’APP DE NOTÍCIES DEL COL·LEGI

L’APP DE LA BORSA DE TREBALL DEL COL·LEGI

TORNA-LA A VEURE LA PLATAFORMA
DE VIDEO DEL COL·LEGI

COMPARTIU

GRUP TERRITORIAL DEL VALLÈS
OCCIDENTAL – SABADELL/
TERRASSA

Connectant
els enginyers
més pròxims
Ciutats amb una gran tradició industrial, Sabadell i Terrassa tenen, des de
fa un parell d’anys, un motiu més per
ostentar aquest títol: compta amb un
Grup Territorial d’ENGINYERS BCN.
Un cop cada dos mesos col·legiats de
la zona es reuneixen a l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) per establir relacions de feina,
resoldre dubtes i aprendre d’altres
professionals.
Alberto Sánchez és el coordinador
de la part de Terrassa i en conversa
telefònica ens explica en què consisteixen les trobades: “Sempre hi ha una
petita formació, on algú expert en un
tema ens explica la seva experiència.
Per exemple, hem fet xerrades sobre
l’autoconsum i el Reglament d’Instal·
lacions de Protecció contra Incendis”.
Durant la reunió els companys plantegen preguntes, donen els seus punts

Les reunions són un cop cada dos mesos a l’Escola Superior d’Enginyeries
Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT).

de vista i comenten l’actualitat des de
diversos punts de vista. És l’avantatge
de comptar amb enginyers de l’àmbit
industrial que provenen de perfils diferents. A la universitat de Terrassa els
cedeixen pàrquing gratuït i les trobades es programen a partir de les 19 h,
per tal que hi puguin assistir el major
número de persones.
Per als pròxims mesos s’està estudiant la manera de dinamitzar el Grup

amb la realització de visites tècniques, entre altres iniciatives. El que no
canviarà és el seu esperit: un punt de
connexió entre enginyers. l
Si us voleu inscriure a un Grup
Territorial o Comissió, entreu
a www.enginyersbcn.cat/
comissions

COMISSIÓ DE PLANS D’AUTOPROTECCIÓ I PROTECCIÓ CIVIL

Els Mossos d’Esquadra van neutralitzar
al maig un atemptat terrorista. No us
alarmeu, només es tractava d’un simulacre.
La Comissió de Plans d’Autoprotecció i
Protecció Civil va ser testimoni d’aquesta
actuació a l’Escola Industrial de Barcelona.
El Grup Especial d’Intervenció dels Mossos
va ensenyar el protocol d’actuació en casos
de perill extrem com aquest.
Bombers de Barcelona també va
protagonitzar un simulacre: el d’una
explosió de gas. Les simulacions,
organitzades per l’Institut d’Estudis Mèdics
amb el suport de la Diputació de Barcelona
i l’empresa especialitzada RED CIVIL, van
servir per donar una nova visió als membres
de la comissió sobre els anomenats IMV
(incidents de múltiples víctimes). l
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Actuació dels Mossos d’Esquadra durant un simulacre d’atemptat terrorista.

Fotografia cedida per la Diputació de Barcelona.

Com s’ha d’actuar durant un atemptat terrorista?

RETRAT PROFESSIONAL

TONI CUEVAS

ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL ESPECIALITZAT EN QUÍMICA INDUSTRIAL.
CEO DE LA COMPANYIA WATEROLOGIES

Col·legiat 15.114
Text: Jordi Garriga

“L’ENGINYERIA ÉS EL MARC DE
REFERÈNCIA DE TOT EL QUE ENS ENVOLTA”

T

ot sovint parlem de l’enginyeria com aquella
pràctica
professional
que permet, entre altres
coses, facilitar la vida
mitjançant solucions tècniques als
diversos problemes que se’ns presenten. I així és. Però en el cas de
Toni Cuevas, aquesta afirmació va
un pas enllà. Com ell mateix ens explica, la seva carrera professional es
desenvolupava com a cap de compres
d’una gran empresa, fins que el 1998
va rebre una oferta molt especial.
“Aquell any vaig rebre una oferta per
dirigir una enginyeria especialitzada
en reutilització d’aigua per a processos industrials. Aleshores no es parlava d’economia circular. No m’ho
vaig pensar i des de llavors em dedico
al tractament i el condicionament de
l’aigua. Ara soc consultor tecnològic
del grup de Nacions Unides en sistemes per potabilitzar aigua en emergències humanitàries.”

La seva feina està directament relacionada amb temes humanitaris,
i demostra fins a quin punt l’enginyeria té la capacitat no només de
millorar el món, sinó de canviar-lo.
Per això, Cuevas no dubta a expressar que “el que més m’agrada és poder ajudar persones en el moment en

La seva feina
demostra fins
a quin punt
l’enginyeria té
la capacitat de
canviar el món
què són més vulnerables, com són les
emergències humanitàries, i el més
complicat és la impossibilitat d’arribar a tothom. És frustrant la buro-

cràcia que posa fre al fet que arribi a
tothom amb un preu just.”
A través de Waterologies, relata
Toni Cuevas, “treballem bàsicament
en potabilització, dessalinització i
reutilització d’aigua, tant en plantes
portàtils i per a emergències, com per
recuperar pous contaminats o per reutilitzar aigua en processos industrials.
També amb la Diputació de Barcelona, en projectes de recerca europeus
i en tractaments d’economia circular
en algunes indústries privades. Col·
laborem amb ACC1Ó en projectes
RIS3CAT en la comunitat d’aigües
i participem en fòrums i fires com
el 4YFN (la secció per a startups del
Mobile World Congress) i la Fira
d’Electrònica de Consum (CES) de
Las Vegas; i tenim personal investigador a la UAB per desenvolupar
sensors que detecten la legionel·la
en temps real”. A la web www.waterologies.com es pot ampliar aquesta
informació. l

POTABILITZAR AIGUA DES DEL MÒBIL
L’objectiu de Toni Cuevas, com a líder de Waterologies, és un: facilitar a tothom que l’aigua
sigui bona. “Hem creat el primer sistema portàtil, el Pure Water Box (600 g) de desinfecció
d’aigua, que permet eliminar una part important de microorganismes i reduir en gran part la
terbolesa, fins a 4.000 litres al dia” ens explica. “Funciona connectant-se al port de càrrega de la
bateria d’un smartphone. Tenim patents a diversos països, inclús als Estats Units. Amb un equip
d’aquests podem donar aigua de boca durant dos anys a una població de 200 persones de
manera gratuïta, un cop l’equip (de 200 $) està amortitzat”. Només a l’Índia, explica, hi
ha més de mig milió de poblacions amb menys de 1.000 habitants on almenys hi ha
algú que té telèfon mòbil, però no tenen aigua en condicions, i la gent emmalalteix i
mor. Cada minut moren sis persones al món per beure o tenir contacte amb aigua en
males condicions. El 80% són nens menors de cinc anys”.
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MANEL TORRENT
DIRECTOR DE L’INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA (ICAEN)

“Els governs poden
canviar, però el canvi
climàtic no s’atura”
El sector de l’energia està d’enhorabona. Després de molts anys d’incertesa a l’Estat espanyol —per
dificultats legals i administratives i l’Impost del sol—, el sector de les renovables i de l’autoconsum
veu una nova escletxa d’oportunitat. Gràcies al nou Decret d’autoconsum, sembla que les coses
seran més senzilles i s’espera un nou impuls en aquest àmbit. D’altra banda, la mobilitat elèctrica
també es va obrint pas, i l’Expoelectric, saló del qual el Col·legi ha estat un dels primers promotors i
que aquest novembre celebra la 9a edició, es consolida com a punt de referència del vehicle elèctric
del sud d’Europa. Amb tot, hi ha encara molts reptes per assolir. En parlem amb Manel Torrent, el
nou director de l’ICAEN.
Text Jordi Garriga l Fotografia Marta Torrent

Quina és actualment la situació de
l’entitat i amb quins objectius va agafar l’Institut ara fa un any?
Soc un bon coneixedor de l’Institut,
ja que del 2000 al 2007 hi vaig treballar com a tècnic en diferents càrrecs. Després, mai no he deixat d’estar vinculat al sector de l’energia. He
anat seguint l’activitat de l’ICAEN i
ha fet molt bona feina. S’ha tingut la
capacitat de mantenir viva la flama en
moments molt difícils en àmbits com
la mobilitat elèctrica i l’autoconsum,
i això ha estat molt important per al
país. Però jo agafo la direcció plantejant-me nous objectius. La meva
idea és assumir un reposicionament
de la institució en molts àmbits en
què érem forts i que per diversos factors vam abandonar. Em refereixo al
sector industrial i edificis, que representen un 30 % del consum. El meu
objectiu és activar romanents per
un import total de 14 M€ per destinar-los a potenciar la nova economia
22
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de la transició energètica i a les noves
formes de relacionar-nos amb l’energia, tot fent accessibles les renovables
a la gent.
La certa paràlisi existent tant en el
govern espanyol com en el català, us
afecta a l’hora de tirar endavant noves iniciatives?
Jo treballo perquè no ens afectin o
perquè ens afectin el mínim possible.
Els governs poden canviar, però el
canvi climàtic no s’atura. Hem d’estar
sempre amatents i no oblidar que ens
trobem en emergència climàtica. Si no
canvien les coses de manera radical,
entre el 2030 i el 2050 ja no hi haurà
res a fer.
Quines seran les actuacions concretes
de l’ICAEN?
Pel que fa a la indústria, cal descarbonitzar els processos industrials, però
això no és gens fàcil. Per mi, cal fixar-se
en el que han fet els anglesos, que

PERFIL
Manel Torrent,
enginyer industrial i
expert en energia i
mobilitat. Ha treballat
com a tècnic a l’ICAEN
del 2000 al 2007.
Anteriorment, va ser
director i gerent de la
zona nord-est de
l’Àrea de Tecnologia i
Processos Industrials
d’Applus-Norcontrol i
director tècnic de
l’Agència d’Energia de
Barcelona. Compagina
la seva activitat amb la
docència: és professor
de diversos màsters i
postgraus en l’àmbit
de l’eficiència
energética (a la UB);
en l’àmbit de les
Smartcity (a La Salle) i
col·labora amb l’UPC
en estudis de recursos
energètics.

“Vull activar
romanents per un
import de 14M€
i destinar-los a
potenciar la nova
economia de la
transició energètica,
tot posant les
renovables a l’abast
de la gent”
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han agafat els diferents sectors
industrials i han decidit com fer-ho
amb cadascun d’ells. Això requereix
un gran pacte d’Estat per decidir com
descarbonitzar els propers vint o trenta anys. A canvi, l’Estat es compromet
que l’electricitat sigui renovable. Això
darrer, evidentment, és el que és realment complicat. Avui, la regulació eòlica és un gran barrera per a nosaltres
en aquest sentit, però precisament per
això se n’està tramitant la derogació.
Cal tenir en compte que a causa de les
complicacions que implicava el Decret
147 del 2009, des d’aleshores no s’ha
fet cap subhasta pública ni hi ha hagut cap proposta del sector privat. Jo
penso que Catalunya, com a territori,
té capacitat per complir el compromís
amb la indústria. També cal tenir en
compte que la Llei del canvi climàtic

“Cal descarbonitzar
els processos
industrials, però
això no és gens
fàcil. Per mi, cal
fixar-se en el
que han fet els
anglesos”

LA PREGUNTA
DEL DEGÀ
En la propera edició
d’Expoelectric, el Col·legi
vol posar l’accent en la
importància de recórrer a
professionals enginyers
per fer les instal·lacions
dels punt de recàrrega en
els edificis d’habitatges.
Com ho veu?
Doncs això em fa pensar en un
altre aspecte que demostra la gran
visió estratègica del Col·legi, en
aquest cas pel que fa a la
certificació professional en l’àmbit
de l’energia. Avui que existeixen
tantes enginyeries, és molt
important que els enginyers es
puguin acreditar professionalment.
Per això, és evident que els
enginyers tècnics industrials estan
molt ben posicionats a l’hora
d’assumir aquest tipus
d’instal·lacions. D’una banda,
tenen ja un molt bon bagatge en
l’àmbit del cotxe elèctric i, a més,
no hi ha dubte que són del millors
professionals instal·ladors.
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ens compromet a una producció de
36.000 MW fotovoltaics i que això es
tradueix en el fet de disposar d’unes
40.000 hectàrees amb instal·lacions
d’aquesta mena. Això el territori ho
admet, però per això cal que, precisament, es busquin fórmules de participació del territori en els projectes
per tal de superar el clàssic “not in my
backyard” [‘no al meu pati’].
I en quins altres àmbits l’ICAEN durà
a terme accions concretes?
Com li deia, el meu objectiu és tornar
a ser forts en àmbits que havien quedat una mica al marge. Em refereixo
a la gran renovable, com són l’eòlica
i gran fotovoltaica, que també estan

molt relacionades amb el que li deia
anteriorment.
I pel que fa a l’autoconsum?
L’autoconsum és una qüestió de primer ordre, però per mi ja és el moment
d’afrontar-lo d’una altra manera. Es
tracta de concentrar-se en la ciutadania i el seu empoderament. Cal formar, informar i posar a l’abast de les
persones tota la informació disponible. Amb el nou Decret d’autoconsum
s’ha aconseguit, per fi, donar la volta
al mitjó. És com haver passat de l’edat
mitjana al Renaixement. Però hi ha
molta gent que encara no ho sap i que
encara està amb la idea de l’“impost
al sol”. Però també hi ha gent que n’és

LA CERTIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
D’EDIFICIS A CATALUNYA
Nombre de certificats inscrits al registre de certificació d’eficiència energètica
d’edificis a Catalunya.
Data d’actualització: 30/06/2019. Font: Institut Català d’Energia

A
B
C
D
E
F
G

3.090
4.599
9.955
10.962

Certificats per consum
d’energia primària
Certificats per emissions de CO2
* Els certificats per a edificis de nova
construcció realitzats a partir del 2007
no contenen la qualificació G ni F

39.122
47.713
97.089
119.258
497.373
503.472
116.632*
127.089*

979.239
certificats a
Catalunya

215.978*
166.146*

conscient, i prova d’això és que en només tres mesos ja hem augmentat les
instal·lacions en unes tres-centes,
que ja sumen uns 5 MW. Amb tot, davant d’una situació que canvia molt
ràpidament, nosaltres abandonarem
les ajudes a les bateries, ja que, si no,
estarem distorsionant el mercat de
la fotovoltaica. De totes maneres, la
nostra activitat en aquest àmbit no
s’atura, sinó que canvia. Hem ajudat
en la redacció de la nova ordenança
municipal, també hem invertit uns
18 milions d’euros en els edificis de
la Generalitat i, el que potser és més
important, destinarem bona part dels
nostres esforços a aixecar inversions
que es puguin orientar a ajudar l’emprenedoria en aquest àmbit. De fet, ja
hem aixecat 6 milions d’€ en concepte d’ESCO (contractes amb empreses
de serveis energètics) i 12 milions en
inversió directa.

“El 2010, quan amb
prou feines ningú
no parlava del
cotxe elèctric, els
enginyers tècnics
industrials ja vau
demostrar una gran
visió de futur”

Quins ajuts promou avui l’ICAEN?
Els nostres ajuts es mouen en diferents àmbits i projectes. En mobilitat,
tenim els ajuts MOVES, i són de prop
de 7,3 milions d’euros. A la indústria
estem destinant 49,5 milions, a més
de diferents cupons. Pel que fa al
PIRVEC, o Pla per al desplegament

Ja tenim ben a prop la nova edició de
l’Expoelectric, de la qual el Col·legi
d’Enginyers Tècnics Industrials és un
dels promotors. Quina importància
té per a vostè aquest esdeveniment?
Es tracta d’un esdeveniment que tots
els que treballem en l’energia ja esperem cada any. El saló ha anat tenint

d’infraestructures per a la recàrrega de vehicles elèctrics, traurem una
ajuda de 864.000 euros per a abans
de final d’any. Pel que fa al projecte
SOLARCAT, l’ICAEN hi destinarà 5,6
milions d’euros del 2020 al 2022. A
més, també treballem en el PAREER
o programa d’ajut per a la rehabilitació d’edificis.

un creixement exponencial, fins al
punt que per a aquesta edició es va
arribar a plantejar un canvi d’ubicació. En aquest sentit, és important
remarcar la gran visió estratègica
que van tenir els enginyers tècnics
industrials. El 2010, quan amb prou
feines ningú no parlava del cotxe
elèctric, vosaltres ja vau demostrar
una gran visió de futur. Quan es parla de mobilitat elèctrica, a mi el que
m’agradaria és que la gent tingui clar
que el seu pròxim cotxe serà elèctric
100%, si més no la gent que viu a la
ciutat. El camí no és fàcil. La implantació del vehicle elèctric té tres fases
importants. En un primer moment,
trobem la dificultat d’un bon mapa
de punts de càrrega i del desenvolupament tecnològic i de prestacions
del vehicle mateix. En segon lloc, hi
ha d’haver un salt en la comercialització, que la gent estigui convençuda,
i ara estem aquí. Després, hi haurà un
següent salt molt important, que és el
de la digitalització, moment en què el
vehicle no només es mourà, sinó que
a més guardarà i gestionarà energia. I
aquí, tan important serà el paper del
fabricant com de la propietat de la
bateria, o, fins i tot, dels agregadors.
Quin és l’estat actual pel que fa a la
certificació energètica dels edificis
segons el Reial deccret 235/2013 i
quin és el paper dels enginyers tècnics en aquest sentit segons el seu
punt de vista?
Hem arribat al milió de certificacions i ens n’arriben prop d’unes cinccentes al dia. Realment, això s’ha disparat, però el problema és que no ha
augmentat la qualitat de l’obra nova.
Hi ha poques A i B. Però hem treballat
fort en el nou decret, que aviat sortirà publicat, i a Madrid s’han acceptat moltes de les nostres propostes.
Per exemple, el fet que cal anar a les
obres. A patir d’ara, les certificacions
no es faran a distància. Cal millorar
en el sentit que la certificació energètica no sigui un mer passar l’expedient. A més a més, per part nostra estem treballant en una nova etiqueta
que donarà encara més dades i que,
per tant, ajudarà a millorar la qualitat
energètica dels edificis. Cal treballar
de valent en aquest àmbit i els col·
legis professionals implicats ens hi
ha d’ajudar. l
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Ciutats
accessibles:
benvinguts
Les ciutats i les llars encara no són espais agradables i de fàcil
accés per a tothom. Sovint es converteixen en presons per a
aquelles persones que tenen alguna discapacitat física o una
mobilitat reduïda. Fer que l’espai públic, però també el privat,
sigui accessible, és millorar la qualitat de vida de tots, no només
dels que pateixen la discapacitat; millorar la qualitat física i
mental de les persones. I en aquest punt, l’enginyeria és una
eina imprescindible.

Q

uè és l’accessibilitat? Què
vol dir que una zona, un
edifici, un aparell, un mitjà
de transport són accessibles? Les definicions oficials i acadèmiques són clares: parlem
del concepte de “fàcil accés”, però, sobretot, de la “qualitat de l’urbanisme,
l’edificació, el transport o els mitjans
de comunicació de poder ser utilitzats
per tothom sense cap mena de limitació”, independentment de les discapacitats o dels problemes per moure’s.
LA PICA S’OMPLE
MOLT DE MICA EN MICA
I són accessibles, les ciutats? Han
millorat poc des del 2011, segons un
estudi recent del Reial Patronat sobre
Discapacitat espanyol quant a l’espai
públic, les construccions, el transport
i la gestió municipal de l’accessibili-
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tat: “Tot i que, en alguns aspectes, s’ha
aconseguit avançar, en general, les
persones amb discapacitat continuen
trobant barreres als itineraris urbans
que els dificulten desplaçar-se de
manera còmoda i segura”. L’informe
destaca l’increment de les actuacions
de millora de l’accessibilitat sensorial
i cognitiva en els serveis posats a disposició del ciutadà, però revela que
es fan a un ritme molt més pausat les
actuacions associades a les persones
amb mobilitat reduïda.
Això, a nivell estatal. Al Principat
i només en l’àmbit de l’habitatge, un
estudi —també recent— de la Fundació Mútua de Propietaris, fet en col·
laboració amb la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat
Física i Orgànica (COCEMFE), revela
que un 75% dels 350.000 catalans amb
mobilitat reduïda necessiten aju-

Getty images

Text Marc Serrano i Òssul

L’accessibilitat no és un
tema d’equitat, sinó de
garantir el dret fonamental
a la llibertat de moviment
de totes les persones.

da per sortir de casa, i que més de
7.000 no en surten mai. La fundació
que ha promogut la investigació recorda que fa quatre anys que la llei catalana de propietat horitzontal, inclosa
al llibre cinquè del Codi civil, estableix
que els majors de setanta anys i les persones amb discapacitat poden demanar
a un jutge que obligui una comunitat de
veïns a fer les obres necessàries per esdevenir accessible.
LA MILLOR ACCESSIBILITAT ÉS
LA QUE NO ES NOTA
Referent indiscutible en accessibilitat,
pioner de la que “passa desapercebuda”, l’arquitecte Enrique Rovira-Beleta
és soci fundador i director de la consultoria Rovira-Beleta Accesibilidad,
amb més de tres dècades d’experiència,
i dirigeix el postgrau en línia de la Universitat Internacional de Catalunya
(UIC), adreçat, entre altres perfils, a enginyers. Ho té clar: les ciutats encara no
28

Theknos Setembre-octubre 2019

Fotos: Rovira-Beleta Accesibilidad

ASCENSOR
ACCESSIBLE INCLINAT.
Exemple d’actuació
emblemàtica, a
Puigcerdà: col·lcoació
d’un ascensor que
millora l’accessibilitat
urbanística dins de la
població, que té un gran
desnivell entre els
carrers i l’estació del
tren. La cabina
transparent permet
veure l’entorn durant el
seu recorregut; en cas
d’avaria, s’habilita una
plataforma
suplementaria
provisional a sobre de
les escales de servei
laterals, per evacuar els
usuaris.

estan fetes per a tothom. “Quan es van
fer, la majoria dels ciutadans eren joves,
i, quan arribaven a grans..., es morien
als seixanta o setanta anys”. Per tant,
conclou, “avui en dia, les ciutats s’han
de transformar per poder respondre a
les necessitats dels ciutadans del segle
xxi, en què la gent sí que arriba als vuitanta o noranta anys o més, i, també, per
a les persones amb discapacitats.”
La cap de l’Àrea de Promoció de
l’Accessibilitat de la Direcció General
d’Igualtat del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Gemma Pifarré, i el responsable
tècnic d’Accessibilitat, Jordi Oliva,
afirmen que “les ciutats, teòricament,
han d’estar fetes per a tothom, però no
sempre ha estat així”. Coincideixen en
el fet que el problema és que la ciutat
és un espai nuclear i global en transformació permanent, que es va adaptant a les necessitats i la forma de vida
de cada moment o època, però aquesta

transformació és més lenta que l’evolució social, i això genera diferències i
mancances importants entre les zones
més noves i les més antigues, o entre
unes ciutats i altres”.
OBSTACLES EN 994 DE
CADA 1.000 IMMOBLES
“Malauradament, els edificis no estan
fets per a tothom”, constata Laura
López Demarbre, directora de la Fundació Mútua de Propietaris i vocal de
la Junta d’ENGINYERS BCN. Lamenta que, al conjunt de l’estat espanyol,
només sis de cada mil són del tot accessibles segons l’estudi recent de la
fundació (a Alemanya, només quinze;
a Suècia, 25). I hi afegeix: “Disposar
d’un edifici universalment accessible és un benefici per a totes les persones que hi viuen, ja que garanteix
que tots els seus espais són adients
per a qualsevol mena de limitació de
mobilitat temporal o permanent, i no

Les persones
de més de
70 anys amb
discapacitat
poden
demanar a
un jutge que
obligui una
comunitat
de veïns a
fer les obres
necessàries
per esdevenir
accessible

necessàriament vinculada
a la discapacitat. D’altra
banda, en una societat on
les persones centenàries
passaran a ser 220.000
en un horitzó de quaranta
anys, es preveuen moltes
dificultats vinculades a la
mobilitat. Per tant, no es
tracta d’un tema d’equitat,
sinó de garantir el dret fonamental a la llibertat de
moviments”.
Rampes i ascensors són
elements imprescindibles per fer-ho possible.
El parc d’elevadors existent a Catalunya és de
196.086, la gran majoria
dels quals, 145.140, són,
és clar, a la demarcació de
Barcelona. Són dades del
Gremi Empresarial d’Ascensors de Catalunya (GEDAC), que
rep l’assessorament de l’enginyer
tècnic industrial, i col·legiat, Joan
Carles Fernández. Es remunta fins
a les migracions de mitjan segle xx:
“Aquest creixement de les ciutats —
en molts casos, desordenat— va tenir
lloc en zones apartades del centre
o nucli urbà i va donar pas a barris
perifèrics fàcilment identificables.
Aquesta diversitat ha comportat,
durant molt temps, una clara

EN SEGONS

Laura López
Demarbre
Directora de la Fundació Mútua
de Propietaris i vocal de
la Junta d’ENGINYERS BCN

LOGÍSTICA SOSTENIBLE
EN L’ERA DIGITAL
Entendre l’accessibilitat universal com el
“disseny per a tothom” és la clau de volta per
incorporar aquest concepte a les nostres vides, a
la nostra manera de pensar, dissenyar, projectar
i construir. En una societat en què l’esperança
de vida augmenta a un ritme vertiginós i amb
una població centenària creixent, les necessitats
de mobilitat i oci aniran confegint com seran les
ciutats del futur. Ciutats que avui disposen d’un
parc d’edificis envellit, que no es van construir
sota uns criteris d’accessibilitat, s’hauran d’anar
rehabilitant i al mateix temps adaptant a les
noves formes de mobilitat amb rodes que
van apareixent. Per tant, l’accessibilitat ja no
només tracta de garantir un dret fonamental
per a les persones amb discapacitat, sinó que
ens interpel·la a tots els ciutadans com un
dels reptes generadors d’oportunitats més
importants que tenim al segle xxi.

QUE LA LLAR NO SIGUI UNA PRESÓ

A Catalunya, més de
350.000 persones
tenen problemes de
mobilitat.
Les escales i les porteries
veïnals són els espais on
troben més dificultats
per moure’s.

73%

L’ajuda d’amics
i familiars és el
principal recurs
utilitzat per
poder sortir de
casa seva.

Existeix una clara relació
entre la manca
d’autonomia i l’estat
d’ànim:
un 60% dels catalans
amb mobilitat reduïda
se senten malament amb
ells mateixos.

Font: Fundació Mútua de Propietaris (any 2019).
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ENGINYERIA PENSADA
PER ALS SIS SENTITS
Els domicilis són només una petita
part d’una ciutat plenament accessible. En aquesta urb, cal que “no hi hagi
barreres físiques, sensorials o actitudinals; que garanteixi el desplaçament
autònom, que l’accés als serveis sigui
per a totes les persones independentment de les seves circumstàncies personals”, afirma Pifarré i Oliva. RoviraBeleta hi afegeix que, a més, ha de ser
“còmoda, segura i confortable per a
tothom, tant si té les capacitats limi-

LA PROVA DEFINITIVA
DE L’ACCESSIBILITAT
“Hi ha tot un món de sistemes,
aparells, etc., orientats als
habitatges, als vehicles i a les
mateixes persones, per fer que un
discapacitat pugui fer una vida
bastant ‘normal’”, indica el
secretari d’ENGINYERS BCN, Jordi
Artiga. Quin marc el regula? Les
principals referències, asseguren
Gemma Pifarré i Jordi Oliva, del
departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat,
les estableixen “les normatives
d’accessibilitat, que determinen
les condicions mínimes que ha de
complir cada element i en cada
situació, que han anat
evolucionant. No obstant això, hi
ha unes pautes i mesures, que, tot
i ser una mica diferents entre
territoris, tenen un mateix objectiu
i coincideixen bastant; sobretot,
als països més avançats”. Enrique
Rovira-Beleta remet a la Llei
13/2014, d’accessibilitat, i al
Decret 135/1995, del Codi
d’accessibilitat —i, també, al
d’habitabilitat, el 141/2012—, i, en
l’àmbit estatal, a l’Ordre VIV
561/2010 i al Codi Tècnic de
l’Edificació i annexos. La UE va
aprovar el passat març la nova llei
europea d’accessibilitat.
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tades per l’edat, la mobilitat, la falta
de visió, d’audició, de comprensió de
missatges, com si no”. I remarca que
tothom ho ha de poder fer servir tot.
“Tot” vol dir “tot allò que ofereix la
ciutat: edificis, habitatges, carrers,
mitjans de transport, sistemes de
comunicació i informació, documentació, màrqueting, publicitat, productes, serveis, eines... Tot!”.
Quina peça és crucial, però? Els
responsables tècnics governamentals
assenyalen la continuïtat dels itineraris de vianants accessibles: “Encara
hi ha molts graons que impedeixen el
pas a persones amb dificultats de mobilitat, amb cadira de rodes o amb cotxets de nens. Sovint, trobem carrers
amb voreres estretes, sense passos de
vianants accessibles o amb obstacles
al mig que són un perill per a les persones cegues o amb baixa visió. També és important com s’hi disposen els
paviments, els semàfors i les identificacions de les interseccions amb
vies vehiculars”. El veterà arquitecte
sosté, en canvi, que la clau de volta
depèn de les dificultats de cadascú:
“En el disseny de les nostres ciutats,
l’arquitectura i l’enginyeria del segle
xxi han d’incloure tots els sentits de
l’ésser humà: vista, oïda, olfacte, tacte... i sentit comú!”.
ESTAT DE LA QÜESTIÓ
I REPTES PENDENTS
On som i d’on venim pel que fa a accessibilitat? “Barcelona i altres ciutats importants estan bastant ben posicionades i són referents en alguns

A l’Estat espanyol,
només sis de cada
mil edificis són
100% accessibles
aspectes. La Catalunya interior i rural, pitjor”, responen Gemma Pifarré i
Jordi Oliva. Enrique Rovira-Beleta és
optimista: “Catalunya és, actualment,
un dels territoris més accessibles del
món; sobretot Barcelona i els municipis del seu voltant”. Recorda que
com a responsable de l’accessibilitat
al COOB’92, va entrar a treballar el
gener de l’any 90 a la Divisió de Paralímpics, “que estava situada al primer
pis d’un edifici que no tenia ascensor
i al qual solament s’accedia per unes
escales!”. Feia vuit anys que anva amb
cadira de rodes. Gràcies a tres anys de
feina, els equipaments, habitatges i
mitjans de transport per a l’esdeveniment van ser aptes per a tothom. “Tot
això”, afirma, “s’està estandarditzant
com una marca de qualitat de Barcelona.”
Què els falta, a les ciutats catalanes, i què els impedeix assolir-ho?
Responen Pifarré i Oliva: “Les limitacions degudes a l’entorn construït
antic, que és de gran abast arreu. Pel
que fa a urbanisme, trobem carrers
estrets, amb forts pendents, o, fins i
tot, escales. Quant a edificacions, són
freqüents els graons a l’entrada, els
desnivells interiors amb escales, més
Transformar qualsevol espai
en accessible és sempre més
difícil i costós que si es
dissenya des de l’inici amb
els criteris d’accessibilitat.

Foto: Fundació Mútua de Propietaris

diferenciació en la qualitat de
vida dels habitants de les ciutats depenent del lloc; ara bé, afortunadament, els últims anys, s’han impulsat
mesures per aconseguir una major
igualtat.

CIUTATS ACCESSIBLES
PER A UNA SOCIETAT VELLA
Cap on anem? Quines tendències
en accessibilitat cal tenir presents?
A l’agenda de l’executiu, “l’activitat
principal se centra a adequar l’entorn
existent edificat i les vies públiques.
Les reduïdes amplades de molts carreres antics i la perspectiva de recuperar la ciutat per als vianants han
facilitat l’aparició de les plataformes
úniques. Però aquí també cal ser prudents”, adverteixen Pifarré i Oliva:
“un mal plantejament o disseny pot
ser perjudicial per a les persones amb
baixa visió o cegues”.
Laura López ho veu així: “Cada vegada tenim una societat més conscienciada en comparació amb altres països europeus. També veiem que les
universitats d’arquitectura comencen
a parlar d’accessibilitat com una nova
manera de concebre els edificis i no
com la seva adaptació funcional. En
l’àmbit de l’enginyeria, van apareixent
dispositius i aparells que milloren
l’accessibilitat dels edificis i que, per
tant, ajudaran a assolir aquest repte”.
I Rovira-Beleta col·loca el focus sobre
l’envelliment: “Segons l’OMS, l’Estat
espanyol tindrà l’any 2050 la societat
més envellida del món, però aquests

Al segle xxi
l’accessibilitat és
un gran negoci
per descobrir i una
font d’oportunitats
per als enginyers

El sector dels ascensors
té problemes greus per
trobar personal
qualificat, ja sigui per a
l’àrea de manteniment
com per a l’àrea tècnica.

ciutadans voldran continuar fent activitats. La societat del segle xxi és la
de la gent gran i també de les persones que es desplacen cada vegada més
sobre rodes, i algunes, amb cadira de
rodes. També aquest segle xxi és el de
l’accessibilitat digital. L’accessibilitat
és un gran negoci per descobrir”.
L’ACCESSIBILITAT, FÀBRICA
D’OPORTUNITATS
Per tant, és una font d’oportunitats
empresarials i professionals per als
enginyers: “Cada vegada es necessiten més especialistes que en dominin els detalls”. A tall d’exemple: el
que passa al món dels ascensors. La
secretària executiva del GEDAC, Beatriu de la Fragua, es lamenta que el
sector té problemes greus per trobar
personal qualificat tant per a l’àrea de
manteniment d’ascensors (operaris)
com per a l’àrea tècnica. “Un tècnic
competent per treballar en empreses
instal·ladores i conservadores serà un
enginyer tècnic industrial amb independència de la seva especialitat”, diu.

Foto: Gremi Empresarial d’Ascensors de Catalunya

habituals com més antic és l’edifici, i
serveis sense reformar”. També observen que la transformació de qualsevol cosa en accessible “és sempre
més difícil i costós que si es dissenya
des de l’inici amb els criteris d’accessibilitat ben aplicats”.
Per a Rovira-Beleta, la mancança
principal és una altra: “S’ha de millorar la formació i la informació a les
universitats i als col·legis professionals sobre el contingut de les diferents normatives d’accessibilitat i la
seva aplicació” i ensenyar que un entorn accessible millora la qualitat de
vida de tothom.

Els professionals de la Generalitat
també destaquen l’accessibilitat com
a filó laboral de primer ordre: “La
transformació i adequació de l’entorn
existent adquirirà rellevància, i, probablement, comportarà una demanda d’especialistes en accessibilitat
cada cop més gran en tots els àmbits”.
Rovira-Beleta s’adreça directament
als enginyers graduats i enginyers
tècnics industrials: “Us puc assegurar
que teniu moltíssimes possibilitats
de treballar l’accessibilitat en tot allò
que feu, qualsevol cosa. Com a tècnics,
heu de pensar en les capacitats de totes les persones i dissenyar per aconseguir que les discapacitats siguin
mínimes. El món de l’accessibilitat té
una sortida professional molt àmplia,
ja que aquest sector està en alça, i cada
professional, dins la seva especialitat,
es podrà dedicar a fer allò que ara fa,
però incorporant-la-hi”.
A l’horitzó, ciutats que xiuxiuegen
a cau d’orella a habitants i visitants,
sense excepció: “Oh, benvinguts. Passeu, passeu”. l
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“La nostra idea és universalitzar
la robòtica de precisió”
L’empresa derivada Rob Surgical ha creat Bitrack, un robot quirúrgic especialitzat en cirurgia
laparoscòpica abdominal.

Josep Amat, cap científic de Rob Surgical,
Jaume Amat, CEO, i Alícia Casals,
presidenta, amb el robot Bitrack.

Pilar Maurell, periodista

La cirurgia robòtica no ha de substituir el cirurgià sinó que li ha de facilitar
la feina i aportar-li més coneixement.
Amb aquesta premissa, l’equip de Rob
Surgical fa més d’una dècada que treballa en el Bitrack, un robot quirúrgic
especialitzat en cirurgia laparoscòpica
abdominal que té com a màxima l’eficiència. Així ho explica el CEO de Rob
Surgical i president de Cataloniabio &
Health Tech, Jaume Amat, que el juny
passat va oferir la conferència “Robòtica aplicada a cirurgia laparoscòpica”,
32
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dins el II Fòrum: Intel·ligència artificial i big data. La innovació que arriba de
la mà de les noves tecnologies, celebrat
en el marc de l’Any de l’Enginyeria Biomèdica, organitzat pel Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics
Industrials de Barcelona, amb la col·
laboració d’ACCIÓ de la Generalitat
de Catalunya.
“Qualsevol sistema robòtic pensat
per a la cirurgia té el robot, la consola
de control i els instruments quirúrgics,
que nosaltres dissenyem específicament per al Bitrack”, explica Amat, però
la diferència de la solució de Rob Surgi-

cal respecte a d’altres és que “l’hem dissenyat per fer específicament cirurgia
laparoscòpica abdominal” amb l’objectiu de buscar la màxima eficiència
en l’especialització. I aquest és el gran
avantatge que té el Bitrack. “Entenem
que l’eficiència es dona quan tens alta
tecnologia, i, per tant, un sistema eficaç; però també, una alta usabilitat i
un baix cost. Fins ara, s’ha posat molt
el focus en l’eficàcia, però la nostra proposta de valor és que incorporem els
altres dos components.”
Un camp ampli per recórrer perquè,
segons explica Amat, “el sector, els

cirurgians i els gestors hospitalaris i
de sistemes de salut reconeixen que
l’eficiència és una de les mancances
actuals de la robòtica quirúrgica. Ningú no li discuteix l’alta precisió i la tecnologia, però és cert que encara no són
prou eficients, i pels sistemes de salut
públics és difícil justificar aquestes
tecnologies de forma universal”.
UN GRAN CANVI
I MOLTS AVANTATGES
Segons aquest expert, la cirurgia robòtica pot aportar un gran canvi i molts
avantatges, com el canvi d’escala, el
filtratge de la tremolor i els dos graus
de mobilitat que els cirurgians havien
perdut quan van passar de la cirurgia
oberta a la laparoscòpica, tot i que hi
ha altres avantatges que no són específics de la robòtica quirúrgica, com el
3D, “però que per a nosaltres és imprescindible, perquè, com que no tenim tacte, necessitem tenir una profunditat de camp perfecte”. Tot i això,
des de Rob Surgical “intentem que no
sigui un canvi radical pels cirurgians
sinó una ajuda. Com a salt tecnològic,
és una gran eina però tampoc no ens
podem atribuir el que no és perquè
la telemanipulació fa temps que funciona en altres camps. Una altra cosa
és que sigui molt exigent des del punt
de vista de la precisió, la seguretat i
la força. En aquest sentit, nosaltres
diem que fem una màquina precisa i
que funciona bé”.
Els altres dos responsables de Rob
Surgical, Alícia Casals, actualment
presidenta, i Josep Amat, cap científic de la companyia, ja fa anys que
treballen en sistemes mínimament
invasius de robòtica quirúrgica, en
equips d’investigació de la Universitat
Politècnica de Catalunya i de l’Insti-

COL·LABORA:

tut de Bioenginyeria de Catalunya.
El 2008, en el marc d’un congrés de
robòtica quirúrgica que es va fer a
l’Hospital Vall d’Hebron, es va convidar el doctor Javier Magriñá, de la
Clínica Mayo (EUA) i un dels pioners
d’aquesta tècnica, i “en les converses
posteriors al congrés, es va parlar
dels propers passos que havia de fer
la cirurgia robòtica”, recorda Jaume
Amat. “Segons Magriñá, un dels reptes era, precisament, aconseguir que
l’alta precisió fos més eficient.”

LA CIRURGIA ROBÒTICA
HA DE FACILITAR LA
FEINA DEL CIRURGIÀ,
NO SUBSTITUIR-LA
Alícia Casals i Josep Amat van començar a treballar en aquest concepte
amb el seu grup de recerca de la UPC,
dissenyant un sistema, conscients de
les opcions de mercat, les patents que
hi havia... Fins que el 2012 ja tenien
una solució teòrica sobre el paper, i
van decidir crear la spin-off Rob Surgical. “Ara tenim un prototip del robot
complet que té totes les funcionalitats
que volem i amb el qual ja hem fet proves en col·laboració amb cirurgians de
la Vall d’Hebron, de Can Ruti i del Clínic, que han vingut a testar el sistema.
Hem fet proves amb models clàssics i
experimentals i hem completat cirurgies reals. Des del punt de vista tècnic,
està validat”, explica el CEO de Rob
Surgical. “Ara estem a les portes de
fer una ampliació de capital perquè el
camí que ens queda és portar el prototip al mercat. Si tenim èxit a aixecar
capital, comptem que d’aquí a 24 o 30
mesos ho podrem fer, perquè el repte

tecnològic del projecte ja està superat
i ara queda certificar-lo, passar totes les validacions i començar la part
d’industrialització del sistema. Per
això necessitem aquests 24 mesos i el
finançament”, explica.
Per arribar fins aquí, l’equip de Rob
Surgical ha rebut ajuts públics, però
sobretot el suport d’inversors particulars locals, rondes de familiars i
amics, “i un parell de business angels
i un family office que coneixien el sector i que van apostar pel projecte”. En
total han aixecat 3,7 milions euros.
Amat assegura que l’ecosistema està
madurant i que “cada vegada tenim
inversors que hi creuen més i nous
fons i vehicles especialitzats. També
hi ha business angels i family offices
que volen diversificar les inversions
i que creuen en aquest tipus de projectes de llarg recorregut i que requereixen bastant finançament. Els
inversors ja estan veient que el risc té
premi, gràcies a casos d’èxit recents”.
I sobre els reptes de futur de la robòtica quirúrgica, Amat explica: “Quan
parlem amb els experts, ens diuen
que el repte no és que la robòtica adquireixi o faci funcions automàtiques
sinó que sigui una eina a disposició del
cirurgià, còmoda des de tots els punts
de vista: de temps per posar-la a punt,
d’adquisició de la tecnologia, del preu...
La nostra idea és universalitzar la robòtica de precisió. No hem de ser pretensiosos, el robot no ha de ser central,
sinó que ha de ser allà per ajudar i que
sigui una eina a disposició del cirurgià.
Tenim clar que la digitalització arriba
a tot arreu, també al quiròfan, amb tecnologies com el big data o el Machine
Learning. Tot plegat seran eines perquè el cirurgià faci millor la seva feina i
prengui millors decisions”. l

AMB EL SUPORT INSTITUCIONAL DE:

AMB EL SUPORT EMPRESARIAL DE:
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La presa de Susqueda

50 anys de gestió hidroelèctrica
La presa i la central hidroelèctrica de Susqueda van complir el 2018 el 50è aniversari de la seva existència
(1968-2018). Aquesta gran obra de l’enginyeria es va desenvolupar tenint molt ben definits els objectius
que la societat de l’època requeria, de cara al futur desenvolupament demogràfic, geogràfic i de gestió de
recursos primaris de Catalunya. La vigència dels objectius de la infraestructura, així com l’increment de
moltes més funcionalitats, fan d’aquesta obra una infraestructura en plena vigència quant als seus
beneficis. Repassem en aquest reportatge la peculiaritat dels diferents aspectes desenvolupats pel seu
autor (Arturo Rebollo) i l’actualitat de la instal·lació pel que fa a la seva estratègia de gestió.
Francisco Javier Martínez,
Col·legiat 12.649. Membre de la Comissió
d’Energia. Responsable tècnic de
manteniment a Enel Green Power

LA CONSTRUCCIÓ (1963-1968)
L’enginyer Arturo Rebollo va rebre
l’ordre del projecte de la presa de Susqueda amb només vint-i-sis anys. Per
al càlcul i el disseny de l’estructura
va utilitzar la primera computadora
d’IBM de Catalunya i va fer diversos
models a escala. La presa resultant va
ser de doble curvatura, amb una alçària de 135 m i una longitud de corona
de 357 m. La instal·lació va entrar en
funcionament el 5 d’octubre de 1967.
El pantà de Susqueda s’ha d’entendre
funcionalment dins el sistema SauSusqueda-El Pasteral, amb el qual
es pretenia assegurar el subministrament d’aigua potable a la creixent
àrea metropolitana de Barcelona,
fomentar el regadiu en les planícies
que s’estenen de Girona cap al mar i
produir energia elèctrica de tipus renovable. El Salt de Susqueda és l’intermedi i el més important dels tres
que componen el complex. A més de
la funció de generació d’electricitat
d’origen hidràulic, l’embassament de
Susqueda regula els recursos hídrics
del tram inferior del riu Ter i satisfà
els plans de regadiu de les comarques
de Girona.
ASPECTES ARQUITECTÒNICS
Més enllà de xifres i dades, Susqueda és
un embassament singular. La construcció aposta per una tipologia de presa
molt singular: rodona amb una doble
curvatura, però també elements que no
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El pantà de Susqueda és singular, té elements més propis de l’arquitectura que no pas de
l’enginyeria hidràulica. La coberta d’una de les sales interiors se sustenta mitjançant dues
fileres de pilars de geometria hiperbòlica de revolució truncada, i incorpora la il·luminació.

són específics de l’enginyeria hidràulica, com dues grans sales en els extrems
de la presa, on destaquen diferents
elements arquitectònics únics en una
instal·lació d’aquest tipus.
A l’interior dels estreps laterals de
la presa queden configurades dues sales triangulars de grans dimensions.
La del marge dret és completament
diàfana a causa de la llosa nervada de
cobriment que té. A la sala situada en
l’estrep esquerre s’accedeix des de coronació a través d’una escala helicoïdal
molt ampla. La seva coberta se sustenta mitjançant dues fileres de pilars de
geometria hiperbòlica de revolució
truncada, i incorpora la il·luminació.
Cal també destacar que la central està
excavada a la muntanya (tipus caverna)
i per accedir-hi es construeix una galeria il·luminada espectacular, de 200 m,
de colors verd i taronja, un element que
Rebollo va dissenyar amb tubs fluorescents. La sala de la central també està

plena de detalls arquitectònics sorprenents com flors metàl·liques, una il·
luminació de la sala central que simula
una posta de sol, o un relleu que imita
els dibuixos prehistòrics.
UNA INFRAESTRUCTURA
EN PLENA VIGÈNCIA
Per posar en context els objectius en
què es va basar la construcció de Susqueda, cal analitzar la societat de l’Espanya dels seixanta. La clara aposta de
desenvolupament del país es basava a
fomentar les indústries en els nuclis
urbans principals, fet que provocava un
gran increment de treball en el sector
industrial. En el cas específic de Catalunya, es produïa un increment demogràfic en la zona metropolitana de Barcelona per l’augment de mà d’obra. Això
va provocar un creixement exponencial de les necessitats energètiques, així
com del proveïment d’aigua. Susqueda
constituïa una solució.

AVUI, EL MANTENIMENT I
EXPLOTACIÓ DEL PANTÀ
ES FA DE MANERA
TELEMÀTICA DES D’UN
CENTRE DE CONTROL
QUE ESTÀ PENDENT DE
TOTS ELS PARÀMETRES
Un altre dels aspectes importants
dins dels objectius de la creació de
Susqueda és la regulació de les avingudes periòdiques del riu Ter que provoquen catàstrofes en les poblacions
situades a prop. Mitjançant el sistema
Sau-Susqueda-El Pasteral, es poden
esmorteir i regular aquestes aportacions de cabal. En cinquanta anys s’han
regulat un gran nombre d’avingudes
del riu, minimitzant les possibles catàstrofes que aquestes avingudes podrien haver provocat. Aquest sistema
també contribueix a poder realitzar
moviments de cabals d’aigua a causa
de la proliferació d’algunes espècies
aqüíferes invasores.
D’altra banda, si als anys seixanta
existia una clara necessitat en generar electricitat per al sector industrial, en el segle XXI la prioritat en la
generació elèctrica s’incrementa. En
aquest sentit, la central hidroelèctrica de Susqueda continua constituint
una font important de generació en el
perímetre pròxim dels nuclis industrials de Catalunya.
LA INSTAL·LACIÓ AVUI
La central i la presa de Susqueda tenien torn de manteniment i explotació
24 hores fins als anys 80. Des de llavors, es realitza de manera telemàtica
des d’un centre de control que està
pendent de tots els paràmetres de
control del sistema: nivells de presa,
cabals de consigna de funcionament,
restriccions de funcionament de conques i del sistema elèctric, alarmes,
monitoratge en línia de paràmetres i
gestió dels procediments de seguretat.
Aquest centre de control està situat
a Lleida. Des d’allà es gestionen totes
les instal·lacions hidroelèctriques
de Catalunya (62 centrals hidroelèctriques, 126 grups hidroelèctrics, 48
grans preses i 109 petites preses, amb
450 km de canals i galeries hidràuliques). l

L’energia hidràulica, clau
Tal com s’ha
comentat, tenir una
central d’energia
renovable consolidada
en el sistema elèctric
espanyol, com és el
cas de Susqueda, és
molt important. Si els
objectius energètics
a nivell mundial es
basen a prioritzar les
energies renovables,
avui dia encara estem
molt lluny del que
segurament seria
recomanable. A
l’Estat espanyol, per
al 2018, les dades de
la generació elèctrica
són les següents
(Font: Informe anual
REE del 2018):
- La generació
d’energia renovable
en el sistema
elèctric espanyol és
aproximadament

(Gwh) en el cas de la
hidràulica ha estat
de 34.103 Gwh el
2018 (18.447 Gwh el
2017), sent l’energia
que més aporta al
mercat l’energia
nuclear amb 53.198
Gwh (55.539 Gwh el
2017).
- En el cas de
Catalunya, la
generació d’energies
renovables ha
representat
el 20% del
total d’energia
generada
(energia total
generada
42.468 Gwh),
amb una ràtio
de generació/
demanda
energètica
negativa del
89,7%.

d’un 40,1%, sobretot
el mix energètic
generat.
- En el cas de l’energia
hidroelèctrica, és
el 13,8% del total
d’energia elèctrica
generada (l’any
2018 va ser un any
hidràulic bo).
- L’evolució anual de
la cobertura de la
demanda d’energia
elèctrica peninsular

ESTRUCTURA DE LA GENERACIÓ ELÈCTRICA PENINSULAR
Altres renovables

Carbó

1,4%

14,1%

Solar tèrmica

Cicle
combinat

1,8%
Solar fotovoltaica

Informe combinat REE 2018

10,7%

3%
Hidràulica

13,8%
Eòlica

19,8%
Residus
renovables

0,3%
Residus
no renovables

0,9%

Renovable
%
No
Renovable
%

Cogeneració

11,9%
Turbinació bombeig

0,8%
Nuclear

21,5%
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Plàstics: Ni amb ells ni sense ells
El plàstic contamina. Tots ens sabem la teoria, però tots passem a la pràctica a l’hora de minimitzar-ne
l’impacte? L’objecte d’aquest article és fer una reflexió sobre l’ús dels productes de plàstic, la seva
repercussió en el medi ambient i com pensar maneres per fer un consum més responsable.

Algunes marques
denuncien la
contaminació al
mar pels plàstics.

Laura Alonso, Enginyera tècnica industrial.
Responsable de Qualitat, Medi Ambient i
Riscos Laborals d’ENGINYERS BCN

Per començar, des del punt de vista
tècnic, podríem dir que els plàstics
són compostos de la indústria petroquímica, uns polímers formats
per molècules de carboni, hidrogen
i oxigen, que, combinats amb altres
elements (clour, flour, nitrogen, silici, etc.), obtenen les seves propietats
característiques. Els productes de
plàstic són fàcils de fabricar, i, per
tant, el seu cos de producció és baix.
Per les seves qualitats, els plàstics són
fàcils de modelar i així adoptar diferents formes, pesen poc (baixa densitat), són impermeables, bons aïllants
acústics, bons aïllants elèctrics, bons
aïllants tèrmics i resistents a la corrosió. Tot això fa que el seu ús sigui molt
variat des d’usos alimentaris (envasos, ampolles, plats, etc.) a usos industrials (peces, recobriments de cables,

persianes, ordinadors, joguines, etc.).
El problema dels plàstics és com reciclar-los, ja que no són biodegradables i quan cremen produeixen grans
quantitats de diòxid de carboni (CO2).
ÉS POSSIBLE LA REUTILITZACIÓ?
Tenim maneres de reciclar-los sempre que els envasos o els residus industrials es portin al gestor autoritzat
corresponent. De manera molt resumida direm que el reciclatge pot ser,
d’una banda, mecànic/químic (petites molecules o partícules de plàstic
poden tornar a fer plàstic nou), o, de
l’altra, energètic (s’utilitzen els residus de plàstic com a combustible).
Aquest últim tipus té l’inconvenient
que emet contaminants com el CO2.
Per tant, les instal·lacions que ho duguin a terme han de tenir els filtres
corresponents.
Fins aquí podríem anar bé, el problema és l’us i l’abandonament al
medi que fem dels residus de plàstics,

Recursos:
Agència de Residus de Catalunya http://residus.gencat.cat/es/contacte/
Barcelona + Sostenible: http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/cat
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aquells que normalment són ampolles,
gots, bosses... Es fa un ús molt puntual
sense tenir present que, si el deixem al
medi, contamina. Per fer-nos-en una
idea: les bosses de plàstic triguen cinquanta-cinc anys a descompondre’s
en el medi; els gots d’un sol ús, de seixanta-cinc a setanta-cinc anys, i una
ampolla de plàstic, cinc-cents anys.
Per això és imprescindible reciclar i
no deixar residus de plàstic al medi. A
més, la incorporació de petites partícules de plàstic dins la cadena tròfica
pot generar intoxicacions i malalties.
PETITES ACCIONS
Què podem fer, nosaltres? Fer un ús
responsable dels plàstics d’un sol ús
(bosses, gots, ampolles, etc.), utilitzant, per exemple, bosses de roba,
gots de vidre si és possible, dipositant
els residus en el contenidor corresponent, o anant a la deixalleria.
Des de diferents àmbits es fan
campanyes. L’administració i algunes marques denuncien la contaminació al mar pels plàstics. Aquesta
conscienciació també ha tingut lloc
per les imatges de platges plenes
d’aquest material. Encara no és massa tard per revertir la situació; ho
aconseguirem? l

Emprenedoria i salut, la
temàtica del III Fòrum de l’Any
de l’Enginyeria Biomèdica
i David Monrás, Premi ENGINYERS
BCN al millor Treball de Fi de Grau en
la categoria d’Enginyeria Biomèdica. A
continuació, Beatriz Giraldo, secretària
acadèmica de l’EEBE, moderarà una
taula de ponències formada per
Inyaki Galve, director de R&D; Jordi
Antolí, RRHH manager d’Anaconda,
Premi ENGINYERS BCN a l’Empresa
Innovadora 2019; i Jordi Naval,
director general de Biocat.
En acabar, se servirà un refrigeri
de networking. L’objectiu és posar
en contacte enginyers i metges,
emprenedors i talent, professionals i
empreses. Una bona oportunitat per
aprendre, conèixer altres experiències
i contactar amb persones que us
poden ajudar. l

Si el primer tractava de les startups i el
segon de la innovació, el tercer fòrum
de l’Any de l’Enginyeria Biomèdica
se centrarà en l’emprenedoria. El
Col·legi torna així a impulsar un espai
de confluència per a professionals
i empreses interessades en un dels
sectors de l’enginyeria amb més
projecció, la biomedicina.
L’acte tindrà lloc el 17 d’octubre
al Campus Diagonal-Besòs de la
UPC i comptarà amb la benvinguda
d’Adriana Ferran, directora de l’Escola
d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) i
Miquel Darnés, degà del Col·legi. Xavier
Cazorla, president de la Comissió de
Qualitat i Innovació, moderarà una
taula rodona amb emprenedors: Maria
Pau Ginebra, presidenta de MIMETIS,

Aquells meravellosos

III FÒRUM: ENGINYERS
EMPRENEDORS.
L’oportunitat de crear valor
econòmic i social en salut
Data: 17 d’octubre
Horari: De 16.30 a 20 h.
Lloc: Sala d’Actes Edifici A UPC Campus Diagonal-Besòs
(av. d’Eduard Maristany, 16,
Sant Adrià de Besòs).

80!

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

Tot inclòs des de

42,59€*
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* Prima mitjana any 2019 per persona, calculada per
a una família de 5 membres (pare de 50 anys, mare
de 48 anys, fills de 15, 12 i 9 anys), residents
a Barcelona, que té contractada
l’A-S Total i a la qual s’apliquen els
descomptes vigents. Amb descompte
promocional garantit.
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Harmònics: origen i efectes
Els corrents harmònics són factors que influeixen de forma important en la qualitat de xarxa de les
instal·lacions. La presència d’aquest tipus de corrents paràsits (tant en l’àmbit domèstic com en l’industrial) ha
augmentat en els últims anys a causa de càrregues conegudes com a no lineals, que impliquen l’ús de
convertidors electrònics per a transformacions CA-CC i CC-CA .
Text Josep Garcia
Product manager
de l’àrea de qualitat de xarxa

Es tracta, doncs, de pertorbacions
que s’originen a les mateixes instal·
lacions, a diferència d’altres factors de
qualitat de xarxa, que solen ser ocasionats pel subministrador d’energia.
A més dels efectes en la forma d’ona
en corrent, els harmònics en corrent
provoquen també un efecte de distorsió en l’ona de tensió. Aquestes
distorsions es poden mesurar mitjançant analitzadors de xarxes i es quantifiquen principalment en percentatge de distorsió o taxa de distorsió
harmònica (THD). A escala internacional, existeixen normes que estableixen els valors límit de distorsió harmònica, que és important minimitzar
perquè els seus efectes poden repercutir en instal·lacions pròximes d’altres usuaris (vegeu IEC-61000-2-2;
2-4; 3-2; 3-4; 3-12; IEEE-519-2014).
LES CÀRREGUES NO LINEALS MÉS
COMUNES:
• Convertidors estàtics (grups rectificadors, variadors de velocitat,
arrencadors suaus, carregadors
de bateries…).
•
Equips electrònics monofàsics,
com ordinadors, impressores, autòmats programables, etc.
• Instal·lacions d’il·luminació amb
làmpades de descàrrega.
•F
 orns d’arc i equips de soldadura.
Un dels efectes més importants de la
distorsió en corrent causada per les
càrregues llistades és un augment
del corrent eficaç a la xarxa, que pot
comportar

Elements tan comuns com
els ordinadors necessiten
conversions AC-DC

Filtres actius, la solució als efectes provocats per les càrregues no lineals.

• Sobrecàrrega de conductors.
• Desclassificació dels transformadors.
• Disparament de proteccions.
• Ressonància i sobrecàrrega de bateries de condensadors.
• Distorsió en tensió.
• Efecte sobre motors d’inducció.
• Pertorbacions de pas per zero.
FINALITAT DE MINIMITZAR LA
PRESÈNCIA D’HARMÒNICS A LES
NOSTRES INSTAL·LACIONS
Cal evitar disparaments innecessaris a les proteccions, i garantir el bon
funcionament dels equips contribuirà a mantenir continuïtat del servei,
essencial en tota activitat industrial.
Mantenir les taxes de distorsió en
nivells reduïts permet aconseguir es-

talvis en manteniment dels equips,
ja que s’assegura que aquests sempre
treballen en condicions òptimes i
s’eviten avaries prematures que poden afectar tant la continuïtat del
servei com l’impacte econòmic de
reparacions o substitucions.
A més, cal entendre la seguretat
a les instal·lacions elèctriques com
una prioritat, en tenir en compte la
presència de personal en interacció amb maquinària i la prevenció
d’accidents greus com incendis. En
aquest sentit, disposar de cablejat i
equips correctament dimensionats
per a les condicions de treball resulta clau a l’hora de minimitzar fallades d’aïllament i sobreescalfament
de components. l

Més informació: http://circutor.es/es/productos/destacados/4622-armonicos-origen-efectos-y-soluciones
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Arxiu Bios Urn Environement, SL

DISSENY INDUSTRIAL

01

02

L’URNA BIOS I EL BIOS INCUBE

Vida després de la vida

DAVID ROMAN
Col·legiat 17.588
Comunicador

Gerard Moliné (La Seu d’Urgell, 1977) va patentar l’urna
mortuòria Bios el 1997, una
de les creacions més reeixides
d’aquest dissenyador, l’obra del
qual sovint se situa en el territori comú entre l’art i el disseny industrial. L’Urna Bios és
un recipient biodegradable de
paper que conté terra, fibra de
coco i la llavor d’un arbre. Un
cop dipositades les cendres del
difunt a dins, l’urna es planta
literalment a la terra i, mentre
el recipient de paper es dissol,

hi germina una nova vida, en
aquest cas vegetal. El potencial d’aquest producte tan innovador va empènyer Moliné a
fundar, juntament amb el seu
germà Roger, una empresa que
n’integra la producció i comercialització des de 2013.
Fruit de la necessitat d’oferir un espai on plantar l’urna
en entorns urbans, els Moliné
van desenvolupar el test fúnebre batejat com a Bios Incube,
un recipient que funciona alhora com a test i com a dipòsit

d’aigua, equipat amb un sensor que analitza la humitat i
la temperatura de la terra que
permet controlar el rec mitjançant una aplicació per al
telèfon mòbil.
El projecte Bios Incube es
va posar en marxa gràcies a
una campanya de micromecenatge des de la plataforma
Kickstarter, i, des de l’inici de
la producció, usuaris dels cinc
continents han triat la creació
dels Moliné per recordar un
difunt... amb una nova vida. l

PER SABER-NE MÉS
• Web de l’Urna Bios. La web de l’Urna Bios és
essencialment una botiga en línia que permet
conèixer les diferents variants d’aquest producte
que tracta la mort d’una forma del tot innovadora.
https://urnabios.com

03
01. Els germans Moliné. En Gerard (a la dreta) va dissenyar l’Urna
Bios el 1997. En Roger (esquerra) es va afegir al projecte quan es va
constituir l’empresa que produeix i comercialitza l’urna.
02. El Bios Incube s’ha dissenyat per poder compartir espais tant
domèstics com exteriors.
03. En la seqüència es mostra el funcionament de l’Urna Bios
i el recipient Incube. L’urna es planta al recipient, de plàstic
rotomoldejat, en el qual caben fins a 11 litres d’aigua. El reg,
automàtic, es regula mitjançant un dispositiu electrònic.

• Web de l’Estudi Moliné. Des del seu estudi a la
Seu d’Urgell, Gerard Moliné desplega una activitat
heterogènia que abasta des del disseny de producte
fins a accions artístiques passant pel disseny gràfic
i l’interiorisme. Una interessant i variada producció,
documentada amb imatges i vídeos.
https://estudimoline.com
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Fotos: cocoon MEDICAL i David Roman

EMPRESA

Innovació per als centres d’estètica
cocoon MEDICAL
En tan sols nou anys de vida productiva, cocoon MEDICAL s’ha situat com un dels
referents en la tecnologia medicoestètica. Els equips que desenvolupa i dissenya a
la seva central al Poblenou de Barcelona es distribueixen arreu del món.

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

La central del
Poblenou de Barcelona
és un reflex de la
intensa activitat
comercial i productiva
de l’empresa
barcelonina.
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El sector medico-estètic està consolidat a molts països, i, a poc a poc, els
tractaments per millorar l’aspecte exterior i dissimular els senyals que el
pas del temps deixa en les persones
s’han popularitzat. Ja no són un luxe a
l’abast de pocs, i es duen a terme amb
tractaments poc invasius realitzats de
forma cada cop més còmoda i ràpida.
Conscients que el progrés en aquest
camp vindria si s’obtenen equips competitius en preu i rendiment que restin
exclusivitat al sector, cocoon MEDICAL va iniciar el 2010 una aposta empresarial en la qual ha llaurat un camí
ple d’èxits, marcat per la innovació i el
creixement continuat.
DOBLE REPTE TECNOLÒGIC
cocoon MEDICAL ha aconseguit
fer quadrar la difícil equació d’oferir equips tècnicament innovadors i
amb elevades prestacions a un preu
competitiu. Segons Gregorio Viera,

director científic de l’empresa barcelonina, aquesta és una de les claus
de l’èxit: “Millorar el rendiment d’un
equip sense augmentar-ne el preu
suposa invertir molts esforços en recerca. Nosaltres treballem sempre
desenvolupant noves aplicacions de
la tècnica en el nostre camp, i el resultat d’aquest esforç són equips de tecnologia pròpia, i, per tant, exclusius.
El domini d’aquestes tècniques, com
a científics i dissenyadors, i el control de la producció, com a fabricants,
ens permet tenir cura de tot el procés
productiu. Per això, un cop al mercat,
tractem de tu a tu els grans fabricants
del sector, empreses comparativament més potents que nosaltres”.
El gruix del catàleg de cocoon
MEDICAL el formen dues línies de
producte: els equips destinats al modelatge corporal mitjançant el fred
(vegeu el requadre) i el tractament
de la pell mitjançant làser, destinat a
la depilació i al tractament de lesions
dermatològiques. Dins de cada família hi ha dues gammes diferenciades:
la destinada a clíniques, per a l’ús sota
supervisió mèdica, i la dedicada a centres d’estètica, de menors prestacions.

MODELAR AMB EL FRED
La crioadipòlisi o fat freezing és una tècnica que permet reduir
el greix corporal en àrees localitzades aprofitant els diferents
punts de congelació dels teixits del cos humà: mentre els
àcids grassos que conté el teixit adipós es cristal·litzen a
temperatures superiors als –5 °C, l’aigua de la resta de teixits
ho fa per sota d’aquest punt per la presència de sals en
dissolució. Aplicant fred localment mitjançant l’ús
d’aplicadors equipats amb unitats termoelèctriques d’efecte
Peltier, els equips Cooltech de cocoon aconsegueixen
congelar el teixit adipós sense causar danys a la resta: després
d’una sessió de tractament, el cos elimina de manera natural,
en el transcurs d’unes quantes setmanes, les cèl·lules
malmeses pel fred, i s’aconsegueix d’aquesta manera una
reducció del greix localitzat sense cirurgia.

Un equip
Cooltech de
dos aplicadors.

GRUP COCOON MEDICAL
Grup d’empreses dedicat al disseny,
desenvolupament, fabricació i
distribució d’equips per al sector
medico-estètic.
Any de fundació: 2010
Treballadors:140
Enginyers graduats i enginyers
tècnics industrials: 15
Passatge Masoliver 24-28
08005 Barcelona
Tel. +34 934 588 566
info@cocoonmedical.com
www.cocoonmedical.com

Tot i que la fabricació s’ha transferit a
una nova fàbrica a Sofia (Bulgària), a la
central de Barcelona es du a terme el
desenvolupament de tots els equips.

L’encert en l’aposta empresarial ha
convertit, en menys de deu anys, una
petita empresa en un grup que integra
el disseny, fabricació i distribució dels
seus equips, i gestiona tretze centres
d’estètica. Els esforços invertits a donar a conèixer els seus equips en les
fires més importants del sector ha
fet possible que actualment cocoon
MEDICAL estigui present a més de
seixanta països, amb filials al Regne
Unit, Hong-Kong i Colòmbia. Els tràmits per obtenir la certificació FDA
van per bon camí, i aviat s’iniciarà
l’exportació als Estats Units.
A la seu corporativa del Poblenou
de Barcelona es concentra l’activitat
comercial, administrativa i de disseny.
Al centre logístic de Badalona hi ha
el magatzem, el servei de postvenda
i el control de qualitat. Amb l’objectiu de reduir els costos derivats de
la fabricació, cocoon MEDICAL és a
punt d’enllestir la transferència de la

producció a una nova planta establerta a Sofia (Bulgària), que actualment
ja concentra la fabricació de gran part
dels equips.
R+D CIENTIFICOTÈCNIC
Els equips mèdics han de ser clínicament efectius i segurs, i industrialment
viables, per això al departament d’R+D
de l’empresa trobem un ampli espectre de científics i tècnics, un total de
25 persones que treballen coordinades
en tres equips: el format per físics i biomèdics conceptualitza la tecnologia;
l’equip format per enginyers mecànics,
electrònics, informàtics i de telecomunicacions converteix les tècniques
desenvolupades en processos, equips
i softwares funcionals, mentre que
l’equip clínic es dedica a dur a terme la
validació clínica dels tractaments.
El treball de millora dels equips
és continuat, i enguany han entrat
en producció una nova generació de

màquines que reflecteixen la capacitat tècnica de l’empresa barcelonina.
“Fem evolucionar els productes amb
l’objectiu de fer tractaments més còmodes i eficaços, per reduir-ne la durada —explica Viera—. La segona generació del làser Primelase n’utilitza
un de díode polsat que pot treballar
en diferents longituds d’ona i suposa
un salt qualitatiu en prestacions. En la
nova plataforma Cooltech-define hem
implementat una tècnica millorada
de refredament més homogènia. Amb
quatre aplicadors simultanis, i nou
capçals diferents, continuarà sent la
referència en el mercat.”
cocoon MEDICAL preveu triplicar
la facturació en un termini de tres o
quatre anys. Una xifra optimista que
Viera descriu com la conseqüència
lògica de la feina feta: “Els darrers
anys hem concentrat els esforços a
fer créixer l’estructura per augmentar la capacitat de l’empresa, i ara hem
assolit les dimensions apropiades per
fer aquest salt endavant amb èxit. El
nostre creixement estarà basat en dos
pilars: l’aparició dels nous productes
que hem desenvolupat i una millora
en els canals comercials”. l
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SOSTENIBILITAT

A la part baixa de l’Ebre arriben cada
vegada més compostos artificials
dissolts a l’aigua, una bona part
formada per microplàstics.

Fre als microplàstics
La Unió Europea prepara una nova legislació per reduir la
producció i l’abocament de petits polímers al medi ambient
El problema de la contaminació per plàstics, en especial als mars i oceans,
no es limita als envasos i les bosses de plàstic que veiem a l’aigua i a la sorra
de les platges. Els petits fragments de polímers són també motiu de
preocupació, i la Unió Europea prepara mesures per fer-hi front.

JOAQUIM ELCACHO
Periodista
especialitzat en
medi ambient i ciència
comunicaciencia.cat
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El delta de l’Ebre està en procés de
regressió a causa de l’elevació del nivell del mar i la pèrdua de sediments,
agreujada per l’efecte dels grans embassaments a tota la seva conca. A la
desembocadura del nostre gran riu no
arriben prou materials naturals per
mantenir estables la superfície i els
ecosistemes, com bé saben els veïns de
la zona i els científics experts en dinàmica litoral. Per contra, ara a la part
baixa de l’Ebre cada vegada arriben
més compostos artificials dissolts a
l’aigua. I una part important d’aquesta aportació de residus està formada
per microplàstics.

Un estudi portat a terme per experts de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat
Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB)
ha calculat que les aigües del riu Ebre
aboquen cada any al Mediterrani uns
2.200 milions de microplàstics. En
aquest treball publicat a la revista Science of the Total Environment (edició
en línia del mes de juliol) s’explica
que es consideren microplàstics les
partícules o els filaments de polímers
sintètics d’una mida inferior a 5 mm.
Es parla de microplàstic primari
quan es tracta de partícules com les que
s’utilitzen com a matèria primera per
crear envasos, per exemple, i també en
el cas de les petites partícules emprades
en cosmètica i neteja abrasiva o fibres
per a usos tèxtils. Per contra, parlem de
microplàstic secundari quan ens referim als fragments generats de la degradació de plàstics de mida gran.

FOTOS: GETTY IMAGES

En tots dos casos, la presència de
microplàstics al medi natural suposa
una important amenaça ambiental,
i en estudis com el dels experts de
l’ICTA-UAB s’adverteix que fins i tot
poden suposar un perill per a la salut
humana, pel fet que es poden incorporar a la cadena alimentària a través
de la pesca i l’aqüicultura.
Estudis com el de l’ICTA-UAB estan sent analitzats per la Unió Europea per tal de millorar-ne la regulació

ES CONSIDEREN
MICROPLÀSTICS
LES PARTÍCULES DE
POLÍMERS SINTÈTICS
DE 5 MM O MENYS
i reduir els riscos potencials. L’Agència Europea de Substàncies i Mescles
Químiques (ECHA per les sigles en
anglès), en concret, ha rebut l’encàrrec de proposar nous límits en l’ús de
microplàstics primaris, amb l’objectiu de reduir les emissions en 400.000
tones les dues pròximes dècades.
Un dels precedents en aquesta millora legislativa comunitària va sorgir
el setembre de 2018 amb la proposta
del Parlament Europeu de prohibir

TAMBÉ N’HI HA AL PIRINEU
Trobar microplàstics al mar
malauradament ja no ens sorprèn
gaire. Però, i si trobéssim aquests
petits residus al Pirineu? Un
equip liderat per experts del
Laboratori d’Ecologia Funcional
i Mediambiental (Ecolab), a
Castanet Tolosan (França), es van
fer aquesta pregunta i van posar
en marxa un estudi d’anàlisi de
mostres a diferents punts del
vessant nord del Pirineu, amb uns
resultats sorprenents. Després
de cinc mesos d’estudis de camp
la utilització de microplàstics en la
composició de productes com els cosmètics i els detergents, a més de promoure la reducció de microplàstics
secundaris procedents de productes
tèxtils, neumàtics, pintura i filtres o
burilles de cigarrets.
El gener del 2019, l’ECHA va fer
una primera proposta reguladora on,
a més dels sectors suggerits per l’Eurocambra, s’incideix en el controls
del microplàstics en pintures i reves-

van concloure que fins i tot les
zones teòricament verges del
Pirineu reben cada dia importants
quantitats de microplàstics. En
alguns casos es va poder observar
que el vent transporta petits
fragments de plàstics des de
95 quilòmetres de distància. Els
resultats d’aquesta important
recerca van ser publicats el passat
mes d’abril a la revista Nature
Geoscience i demostren que cap
racó de la nostra geografia se salva
de l’amenaça dels microplàstics.
timents, materials de la construcció,
medicaments, productes dels sectors
agroalimentari i dels combustibles
fòssils.
Les eleccions al Parlament Europeu i la formació del nou executiu
comunitari ha alentit la tramitació
de la nova regulació, però bona part
dels estats han expressat ja el seu suport a una nova directiva que posi fre
a aquesta nova amenaça ambiental i
per a la salut. l
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ENGINEERING AROUND THE WORLD

How to reduce the contamination from jet engines

lengthwise through it. The
new design means that the
air will be heated up before
mixing, so that less fuel is
required to heat it and the
amount of contamination
reduced correspondingly.
Source: Stanford University
https://stanford.io/2XsPAPd

Universitat de Cambridge

SERGI ALBET
Consultor digital
Col·legiat 14.416
@sergialbet

A professor of engineering
at Stanford University is
also carrying out research
for NASA on alternative fuels for jet engines. The main
goal of these researchers
is to reduce the nitrogen
oxide that causes so much
damage to the ozone layer,
and to do so in a way that
makes these engines more
efficient. The research has
resulted in the design of a
perforated ceramic matrix
that allows the mixture
of fuel and air to circulate

Universitat de Stanford

1- MECHANICAL ENGINEERING
2- ENGINEERING FOR
SUSTAINABILITY

Slothbot:
environmental
monitoring
Engineers at the Georgia
Institute of Technology
have developed a piece of
equipment, which they call
SlothBot, to monitor the
environment. SlothBot is a
robot designed to make longterm, continuous monitoring
of changes in the environment,
such as the climate and the
presence of chemicals. The
system can be used to watch
over infrastructures or to make
agriculture more efficient.
Source: Georgia Institute of
Technology
https://b.gatech.edu/2XlyoLD

3-EXPERIMENTAL ENGINEERING

Next generation batteries
their recharge times. With this in
mind, the group is working on a range
of next generation batteries: lithiumair batteries, sodium, magnesium and
redox flow batteries.

Institut Tecnològic de Geòrgia

There is clearly a problem with
batteries when it comes to storing
energy. In an attempt to resolve
this issue, a group of researchers
at Cambridge University are
concentrating their work on batteries
in two areas: on enabling them to
store more energy and speeding up

Source: University of Cambridge
https://bit.ly/2xaN2Gw

.CAT
1. ENGINYERIA MECÀNICA
Un nou tipus de cambra de combustió
pot reduir la contaminació dels motors
a reacció. El disseny, de la NASA,
parteix d’una matriu ceràmica perforada
que permet que la barreja entre el
combustible i l’aire pugui circular
longitudinalment. Implica menor consum
de combustible i menys contaminació.
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2. ENGINYERIA SOSTENIBLE
SlothBot és un robot desenvolupat per
enginyers de l’Institut Tecnològic de
Geòrgia que té com a objectiu recollir
dades mediambientals, com ara les
referents al clima o als factors químics.
Aquest robot es mou pel bosc mitjançant
una xarxa de cordes per capturar les
dades necessàries segons l’objectiu pretès.

3. ENGINYERIA ELÈCTRICA
Un grup d’investigadors de la
Universitat de Cambridge pretén
desenvolupar una nova gamma de
bateries (liti-aire, de sodi, de magnesi
i de flux redox). Els estudis se centren
en dues vessants: que es puguin
carregar més ràpidament o que puguin
emmagatzemar més energia.

ENGINYERIA EN EL MÓN DIGITAL

Imatges amb nas de Pinotxo
Com detectar i desemmascarar imatges falses a la xarxa
NEREIDA CARRILLO
Periodista especialitzada
en tecnologia social i
professora de periodisme.
@nereidacarrillo

No ens n’adonem prou, però, sovint, a la butxaca portem un mentider
compulsiu. És el telèfon mòbil. A través de WhatsApp i de les xarxes socials,
fonts amb un determinat interès polític, econòmic o personal distribueixen
mentides que es fan virals i que incideixen en el pensament i el
comportament de les persones.

Detectar una fotografia, un vídeo o
una informació falsos és complicat.
El 68% dels internautes espanyols
està preocupat per discernir què és
cert i què és fals a Internet, segons
el Digital News Report 2019 de
l’Institut Reuters. Per a una empresa, una imatge falsa li pot danyar la
reputació i incidir en les vendes dels
seus productes. La marca personal
dels professionals també es pot ressentir pel mateix motiu. Per això,
aprendre a desemmascarar aquests
fakes esdevé essencial.
TIPUS D’IMATGES FALSES
Les fotografies fal·laces de la xarxa
prenen moltes formes diferents. De
vegades, hi ha una manipulació que
consisteix a afegir o treure algun

WHAT ELSE CAN WE DO?

element que canviï completament
el sentit de la imatge. En altres ocasions, es tracta de posar el logotip de
la nostra empresa en un producte
que no ha existit mai i que ens perjudica. Finalment, també hi ha qui
intenta fer passar fotografies antigues per actuals.
LA PROVA DEL COTÓ
Verificar una fotografia falsa és un
procés en el qual cal plantejar-nos
algunes preguntes:
• Qui ha fet aquella imatge? La
situació ideal és que puguem parlar amb la persona que ha captat la
instantània i que les seves explicacions sobre quan ho ha fet coincideixin amb les metadades.
•
On s’ha captat? Algunes eines

Because we all take, share and look at photographs, we can all do more to
put an end to these fake shots:
• Doubt: We must not believe everything we see. We need to develop a
more critical attitude and question what we see more often.
• Don’t share: If we are not convinced that the photograph is real, we
should not share it and contribute to the viral spread of a potential fake.
• Look for warnings: There are accounts that Police the networks and
media, such as Snopes (or Maldito Bulo in Spanish) detect and warn
about fraudulent news that is circulating.
• You can aslo refer to Snopes, the largest and longest-established fact
checking site, which has been investigating misinformation since 1994.

ens poden ajudar a localitzar l’escenari de la imatge.
• Quan s’ha produït? Cal confirmar-ho amb l’autor/a, amb les metadades o amb altres pistes que ens
pugui donar la imatge.
•
Hi ha alguna cosa sospitosa?
Hem d’observar si hi ha alguna
cosa que no quadra com ara ombres que falten o que no responen
al mateix punt de llum.
EINES PRÀCTIQUES
Diverses aplicacions ens ajuden a
l’hora de caçar una fotografia falsa.
• Google imatges: Si cliquem la
icona de càmera de fotos de Google imatges, podem fer una cerca
inversa de fotografies. Hem d’enganxar l’enllaç de la fotografia sospitosa o bé pujar-la des del nostre
ordinador. En només uns quants
segons, Google imatges escombra
la xarxa a la recerca d’aquella instantània i ens aboca molts resultats
útils per saber si és una fotografia
antiga que ens volen fer passar per
una instantània actual. També ens
ensenya imatges similars, cosa que
ens ajudarà a detectar manipulacions amb Photoshop.
• Google maps: Ens facilitarà comprovar si la foto realment ha estat
captada allà on es diu que ho ha
estat. l
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Museu del Disseny de Barcelona_Victor J Papanek

ESTIGUES AL DIA

EXPOSICIÓ

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

VICTOR PAPANEK
Museu del Disseny
de Barcelona
El proper 31 d’octubre el Museu del Disseny
de Barcelona (ajuntament.barcelona.cat/
museudeldisseny) estrena la primera retrospectiva de Victor J. Papanek (1923-1998).
“Victor Papanek: la política del disseny”
mostra la vida i obra de l’autor, considerat un
dels precursors de l’activisme social i la sos-

tenibilitat en el disseny. Les seves idees són
l’essència del disseny crític, social i inclusiu.
L’exposició invita a reflexionar sobre qüestions vigents com el rol que haurien de tenir
el disseny i el dissenyador per ser útils a la
societat.

FAMÍLIA

ECORAIL | Turisme

Ecorail

L’Ecorail del Cardener (www.
ecorail.cat) és un projecte únic a
Catalunya, una ruta de 7 km pel
Pla de Bages que aprofita les vies
ferroviàries per convertir-les en
un sistema de transport turístic i
sostenible. El transport utilitzat és
el ciclorail, format per dues bicicletes
subjectes a una plataforma que les
uneix i permet circular sobre les vies
del tren. Per fer-les servir no cal saber
anar en bicicleta. Tots els majors de
sis anys es poden aventurar a pedalar
sobre els rails!

Una altra opció per a tots els
públics és el Trenpat, un trenet
portat pels guies de l’activitat. Aquí
ja és qüestió de deixar-se emportar
per l’entorn natural del trajecte
amb vistes a Montserrat, al Pla de
Bages i al paisatge del Cardener.

SOSTENIBILITAT

odegradable. Tan bon punt entra en
contacte amb el sòl, la humitat o els
bacteris, només triga unes quantes
setmanes a desaparèixer.
A més, el procés de producció de
les boles consumeix menys energia
que la producció d’ampolles de plàstic
(www.notpla.com).

OOHO | Packaging
La startup Notpla ha desenvolupat
unes càpsules biodegradables per
substituir les ampolles de plàstic.
S’anomenen Ooho i són uns petits
envasos per contenir líquids: aigua,
refrescs, salses, i fins i tot còctels. Una
bosseta d’Ooho equivaldria a un glop
d’aigua; aquesta la pots punxar i beure o directament menjar-te la càpsula
amb el líquid, ja que tot és comestible.
La membrana, elaborada amb derivats d’alga marina, no té gust de res.
La idea s’inspira en com mengem la
fruita: si no en volem la pell, la podem
tirar al compostatge. Amb el saquet
d’Ooho passa el mateix, ja que és biTheknos Setembre-octubre 2019
Notpla
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EDUCACIÓ

CODE.ORG
Cursos
d’informàtica
L’organització sense ànim de
lucre Code.org treballa per
donar l’oportunitat d’aprendre
informàtica a un major nombre
d’escoles i fer créixer la
participació de les minories en
aquest àmbit. El seu objectiu és
que tots els estudiants puguin
aprendre informàtica igual que
es fa amb els idiomes o les
matemàtiques.
Code.org dissenya els cursos
amb recursos d’ús gratuït i sota
llicència Creative Commons
i ofereix un pla d’estudis
per a primària i secundària.
L’organització, que compta
amb el suport de donacions
d’Amazon, Facebook i Google,
està en recerca contínua de
voluntaris per traduir les lliçons
al seu idioma natiu.

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: Octubre 2019

Compte

Expansió Plus PRO
Bonifiquem la seva
quota de col·legiat

1 /6

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

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

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

10% + 0

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

comissions
d’administració i
manteniment.

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

targetes de crèdit i de dèbit.2

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