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“Per ser efi caços en la 
nostra feina, també cal ser-
ho en la cura integral dels 
qui ens envolten. A l’agenda 
hi ha d’haver prou espai per 
fer de bons socis, pares i 
amics”.
ANTONIO VALLS, FORMADOR 

ESPECIALITZAT EN HABILITATS 

DIRECTIVES DE HUMAN SUCCES

ENTREVISTA A PAU GUARRO
Director General de la consultora 
tecnològica BETWEEN Technology 
PÀG.12

PUNT DE TROBADA MUNDIAL
El CEW pretén crear una xarxa 
internacional d’enginyers catalans
PÀG.10

NOU GRUP DE TREBALL
Creat el GT Compliance Tècnic dins 
la Comissió de Gestió Empresarial
PÀG.11

 OPINIÓ // PÀG.02

Les xarxes socials, plataformes clau 
per divulgar ciència i la tecnologia
PÀG. 08 // En general, la comunitat científi ca té moltes reticències a l’hora 
d’endinsar-se en aquestes plataformes per difondre-hi coneixement. Moltes 
vegades sorgeixen dubtes i, en altres, pors. També desconfi en perquè en pot 
perillar la imatge o la reputació i pot ser que algú pugui copiar-los els con-
tinguts. Ara bé, la comunicació constant de coneixements a través d’uns ca-
nals tan populars i massius permet mantenir la societat informada i formada. 
Aquest fet ajuda a desenvolupar el sentit crític de les persones. 

 DIVULGACIÓ

“L’expectativa de crear un 
negoci diferent, amb un 
paradigma operacional que 
superi els actuals, passa 
per imprimir moltes de 
les característiques que 
l’acabaran fent possible”. 
RAMON CAMPS, ENGINYER 

INDUSTRIAL - OPERACIONS

 TEMA DEL MES

El tren del futur 
tot just comença a 
sortir del túnel 
PÀG.06 // No són pocs els avenços tecnològics realitzats en el món 
ferroviari en els darrers anys, especialment pel que fa a velocitat. 
No obstant això, són molts més els projectes en marxa que un cop 
siguin una realitat suposaran un abans i un després en el transport 
ferroviari de viatgers i, molt especialment, de mercaderies. Els nous 
combois estaran més automatitzats, tant pel que fa a la conducció com 
al manteniment, seran més efi cients i sostenibles, i també es guanyarà 
en velocitat i experiència de viatge. L’objectiu és que el tren i les noves 
formes d’aquest transport es converteixin en el mitjà de transport de 
referència per als recorreguts inferiors als mil quilòmetres i que jugui 
un paper clau en el transport de mercaderies. El viatge és llarg, però la 
destinació promet. 

 OPINIÓ // PÀG.03

El projecte GEOTECH desplega la 
tecnologia geotèrmica a Barcelona
PÀG. 05 // COMSA Corporación i ARCbcn Enginyers Consultors parti-
cipen en el projecte europeu GEOTECH d’R+D sota el programa marc 
Horizon 2020 juntament amb catorze socis més. Aquest projecte de 
recerca, que va començar el maig del 2015 i està previst que fi nalitzi 
l’abril de 2019, té com a objectiu contribuir al desplegament de la tec-
nologia geotèrmica en edifi cis terciaris per millorar-ne la competitivi-
tat i l’efi ciència i per reduir costos. 

 ENERGIA



OPINIÓ

EDITA: Associació/Col·legi d’Enginyers Industrials 
de Catalunya 

AEIC
President: Jordi Renom
Vicepresident: Ricard Granados
Secretària: Olga Tomàs

COEIC
Degà: Josep Canós
Vicedegà: Pere Palacín
Secretari: Jordi Mas

Demarcacions del AEIC-COEIC
Girona: Joan Juanals i Jaume Masgrau
Lleida: Joaquim Llop

Catalunya Central: Mireia Félix
Tarragona: Lluís Maestre i Fernando Torres
Delegació del Vallès: Francesc Figueras

AEIC - COEIC
Director general: Pere Homs
Consell de redacció: Jordi Renom, Pere Roca, Jordi 
Vericat, Laura Ivern i David Pérezdolz
Responsable de Comunicació: Eva Díaz
Coordinació: Mireia Curto
Col·laboradors: Francesc Soler, Eva Díaz, Mireia 
Curto, Carles Claret, Lorena Farràs i Anna Carrió
Publicitat: Neus Barbosa 
Disseny i maquetació: Anna Carrió
Edició i correcció lingüística: Carles Claret
Impressió: Vanguard Gràfi c S.A.

Dipòsit legal: B 26367-2015
ISSN: 2013-3332
Administració i distribució:
Enginyers Industrials de Catalunya
Via Laietana, 39 - 08003 Barcelona
T: 933 192 300 / F: 933 100 681 
a/e: fulls@mail.eic.cat

Els articles signats no representen l’opinió 
dels Fulls dels Enginyers.

D’acord amb la Política de protecció de dades de caràcter 
personal que tenen implantada el Col·legi i l’Associació 
d’Enginyers Industrials de Catalunya, s’informa que, 
atès que l’anuari és un fitxer que té legalment atribuïda 

la condició de font accessible al públic i vist que s’està 
emprant per a activitats comercials, s’explicitarà en 
el fitxer de manera destacada que dites dades no es 
podran utilitzar per a finalitats de publicitat o prospecció 
comercial.
No obstant això, tenint en compte que aquest és un dret 
al qual els interessats poden renunciar, quan un col·legiat 
i/o associat així ens ho manifesti es farà constar en el 
fitxer que l’interessat ha informat del seu consentiment 
perquè s’usin les seves dades per a publicitat o prospecció 
comercial. Aquest consentiment s’ha de comunicar pels 
mitjans següents: per correu electrònic a lopd@eic.cat, 
per fax amb la referència LOPD al 933 100 681 o per 
escrit adreçat al Col·legi Oficial i l’Associació d’Enginyers 
Industrials de Catalunya amb la referència LOPD a la Via 
Laietana, 39, 08003, de Barcelona.

L es inversions de caràcter infraestructural solen ser tan 
controvertides com essencials en el desenvolupament 
econòmic dels territoris. A Catalunya, el transport de mer-
caderies per ferrocarril és insufi cient, especialment pel li-
toral, amb ramals cap a les zones portuàries o mitjançant 
les, encara pendents, connexions amb el futur corredor 

mediterrani. Una realitat paral·lela a la resta de l’Estat, on els combois 
són massa curts i les xarxes massa precàries en comparació amb les 
vies que s’han construït per a TGV, que han acabat dibuixant una xarxa 
radial d’ocupació força baixa en molts punts. 

Des d’empreses com Ferrocarrils de la Generalitat —i si s’aconse-
gueix pal·liar els excessos de volum i contaminació del transport ro-
dat—, el tren d’alta velocitat és ideal per a desplaçaments inferiors a 
mil quilòmetres i s’apunta que el tren, carregat amb mercaderies, serà 
un mode imbatible per recórrer distàncies superiors a 1.000 quilòme-
tres. Si la distància és superior, sobretot pel que fa al desplaçament de 
viatgers, l’avió continuarà sent el mitjà de transport preferit, tot i que la 
millora de les prestacions i comoditats dels trens del futur aportaran 
diversos valors afegits: més espai per al passatger, connexió wifi  i 4G i, 
al capdavall, potser menys durada de viatge. 

De fet, els assajos amb trens de propulsió magnètica, que estalviarien, 
alhora, l’electrifi cació i la construcció de rails, també tracen bones perspec-
tives que conviden a imaginar combois més ràpids i efi cients amb una au-
tomatització i gestió integrades per circular en xarxes molt més efi cients. 
Algunes proves han aconseguit propulsar-los per damunt dels 600 quilòme-
tres per hora, el doble de velocitat amb què circula l’Alta Velocitat Espanyola.

L’aposta pel transport ferroviari, ja sigui de passatgers o de mercade-
ries, no és només una dèria dels experts i professionals relacionats amb 
les empreses de l’àmbit logístic, sinó que porta associada una millora ele-
vadíssima en el camp de la sostenibilitat i la reducció d’emissions i residus. 
Actualment, ja és el mitjà més net del món i, amb la construcció de locomo-
tores i vagons amb materials més reutilitzables, encara pot sumar un grau 
més en l’objectiu de reduir al mínim l’impacte mediambiental. 

El tren, ideal per desplaçaments 
inferiors a mil quilòmetres

La implementació de xarxes ferroviàries per 
a viatgers i mercaderies esdevindrà clau a 
la Catalunya del futur.
 

 Editorial

 Sonòmetre

El Parlament Europeu legisla en sentit con-
trari a l’impost del sol espanyol. L’Eurocam-
bra va aprovar una directiva en què proposa 
que, de cara al 2030, un 35% del consum 
energètic de la unió s’obtingui a partir de 
tecnologies verdes. L’articulat, a més, dedica 
un apartat explícit a l’autoconsum, en el qual 
s’especifi ca que els consumidors tenen dret 
a gastar l’electricitat que ells mateixos pro-
dueixen i, a més, emmagatzermar-la sense 
que se’ls hi pugui aplicar cap càrrec, impost o 
tarifa. Per tant, la UE exigeix a tots els estats 
membres no gravar l’autoconsum, tal com 
fa actualment l’anomenat impost al sol que 
s’aplica a Espanya.  

Foment  presenta un pla per promoure el 
transport de mercaderies en ferrocarril. Se-
gons va anunciar el ministre Íñigo de la Serna, 
Renfe té previst adquirir locomotores  per a 
la seva divisió de mercaderies. La licitació 
ha començat aquest 2018 i pot suposar una 
inversió superior a 100 milions d’euros. Per 
aconseguir-ho, també cal trobar un soci estra-
tègic que aporti valor. L’acció forma part d’un 
pla d’ajuts per incentivar l’ús del ferrocarril 
com a mitjà de transport de mercaderies que 
també inclou una dotació de 25 milions d’eu-
ros anuals en el proper quinquenni. El minis-
teri també ha anunciat la posada en funciona-
ment de diferents actuacions d’incentiu de la 
quota modal de transport en tren a l’Estat.

Hisenda investigarà l’ús de criptomonedes 
per lluitar contra el frau. L’Agència Tributària 
posarà el focus en els bitcoins amb noves 
fons d’informació destinades a controlar el 
patrimoni exterior dels ciutadans. Paral·le-
lament, també controlarà tecnologies com la 
cadena de blocs o els moneders electrònics. 
Tot plegat dins del Pla de Control Tributa-
ri 2018, que l’agència es justifi ca per l’ús, 
per part del crim organitzat, de la internet 
profunda per al tràfi c i comerç de tot tipus de 
béns il·lícits. Hisenda apunta que el rastreig 
en l’ús de criptomonedas com a mitjans de 
pagament és un dels desafi aments més exi-
gents actualment com a potencial amenaça 
del frau fi scal.

 Altaveu

Sovint, en el transcurs de la quotidiani-
tat, ens sorgeix la necessitat de ges-
tionar millor el nostre temps. I si ens 
plantegem como fer-ho, trobem mol-
tes receptes per ser superefectius. 
Però els hospitals n’estan plens, de 

gent superefectiva. El secret de la bona gestió de 
temps no és en la manera d’assestar una acarnis-
sada lluita contra el rellotge. Això condueix a l’es-
très i la dispersió. El primer que cal descobrir és el 
que, de veritat, vull assolir en la vida professional 
(o personal).

Què vull aconseguir? Revelar-ho suposa un esforç 
introspectiu considerable per descobrir les nostres 
veritables necessitats, i carències personals i pro-
fessionals. Després, puc establir objectius i plans 
per abastar el nord. Com diria Covey (1995), “poso 
la brúixola per davant del rellotge”. Només així, 
després, em puc organitzar i resoldré la dicotomia 
entre l’important i el que no ho és, l’urgent i el no 
urgent. Una activitat important és aquella que, de 
manera directa o indirecta, ens condueix a portar a 
terme els plans que tenim, a aconseguir els nostres 
objectius i a assolir els reptes personals i professi-
onals que ens hem marcat. Acte seguit, puc orga-
nitzar-me “amb els altres”... Gestionar bé el temps, 
implica, en bona part, interaccionar adequadament 
amb altres persones. 

Els que saben el que volen, no hi ha qui els pari. 
No obstant això, el soroll i els afanys diaris ens im-
pedeixen veure-hi clar: “Els arbres no ens deixen 
veure la resta del bosc”. Un cop tinc clar el meu 
nord, els meus reptes i els meus plans, gestionar bé 
el temps implica tres coses:

DELEGACIÓ
Quan tenim alguna cosa per fer, disposem de dues 
alternatives fonamentals: delegar-la al temps o de-
legar-la a altres persones.

Delegar el nostre temps suposa no fer coses que 
no serveixin per a res. En quasi qualsevol ofi cina es 
viuen contínues interrupcions i trucades telefòni-
ques amb una relació “energia invertida/resultats 
obtinguts” deplorable. Es remenen molts papers, 
correspondència de tot tipus i informes volumino-
sos que mai tenen ni tindran cap utilitat pràctica 
per la tasca que tenim assignada. Moltes reunions 
són inútils i no treuen cap a res perquè estan mal 
plantejades o s’allarguen massa, o hi assisteixen 
persones que no les poden aprofi tar. Una bona pila 
d’esmorzars, àpats, cafès, i altres esdeveniments 
socials de llarga durada no ens deixen res. La vida 
en molts despatxos transcorre de manera superfi ci-
al: s’inicien moltes activitats que després no s’aca-
ben o amb l’únic objectiu de fugir de les autèntiques 
responsabilitats de qui les ha manat ordena o les 
executa (de vegades, nosaltres mateixos).

La delegació al temps d’altres persones és un 
tema que depassa l’espai disponible en aquest arti-
cle, tot i que val la pena recordar que és una de les 
claus que permet distingir el bon líder del que no 
ho és. En tot cas, cal puntualitzar que delegar no és 
utilitzar els subordinats de nois/es dels encàrrecs. 
La bona delegació transforma el subordinat o col-
laborador en un individu capaç d’entomar tasques 
complexes amb autonomia. Aquest tipus de delega-
ció incrementa el rendiment d’un directiu i, sobretot, 
la capacitat que té per generar-lo.

 Opinió
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PAU GUARRO
Director general de 
BETWEEN Technology

“A BETWEEN 
portem mesos 
treballant i invertint 
en tecnologia 
blockchain perquè 
tot fa pensar que 
propiciarà un canvi 
disruptiu tant en el 
B2B com en el B2C”.

Puc gestionar-me millor el temps?

ANTONIO VALLS
Formador especialitzat en Habilitats Directives de HUMAN SUCCES®
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Els EIC han obert el termini de 
presentació de propostes per a 
l’edició d’aquest 2018. Un any 
més, es posa en marxa el procés 
d’avaluació de projectes, profes-
sionals i  trajectòries. Les bases 
de participació i les propostes es-
tan disponibles i la convocatòria 
estarà oberta fi ns al 27 de març 
de 2018. Quant a les modalitats, 
el Premi Creativitat reconeixerà 
aquells projectes d’enginyers as-
sociats/col·legiats que durant el 
2017 hagin destacat en qualsevol 
àmbit. També es convoquen els 
Premis Creativitat Joves-Projec-
tes Final de Màster que han d’ha-
ver estat seleccionats i proposats 
als òrgans directius de les esco-
les on actualment s’estudien els 
màsters d’enginyeria i haver estat 
defensats durant el darrer curs 
acadèmic (2016-2017). 

S’obre el termini 
de presentació de 
projectes per la 
Diada de l’Enginyer

 Notícies
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La preparació operacional és un 
camp de l’enginyeria i la gestió de 
projectes relativament nou que 
s’enfoca a assegurar una transi-
ció correcta cap a la fase opera-
tiva d’un projecte. Ho fa mirant 

d’assegurar, d’una banda, que la intenció 
dels dissenyadors arribi a l’operació i, d’altra 
banda, que les necessitats dels operadors 
estiguin presents durant totes les fases del 
projecte d’inversió per optimitzar la gestió 
dels actius durant tot el cicle de vida. Aquests 
conceptes han anat prenent força arran d’al-
guns grans fracassos en el camp empresarial 
en els quals els projectes que es van gestar 
mai no es van fer realitat. Sovint, la pressió a 
la qual els agents del projecte estan sotmesos 
per fer-lo viable fa que, per excés d’optimis-
me, desconeixement o mala execució s’esti-
min rendiments operatius irrealitzables per a 
unes condicions en particular. 

En una línia més constructiva, l’expectati-
va de crear un negoci diferent, amb un pa-
radigma operacional que superi els actuals, 
passa per imprimir, des de la fase inicial del 
projecte, moltes de les característiques que 
l’acabaran fent possible. És a dir, es poden 
integrar nocions en el cos central de desen-
volupament del projecte com la planifi cació 
integrada d’operacions, l’eliminació de de-
fectes, els equips autònoms de treball, la 

gestió d’actius, lean, etc. i/o valors com el 
treball en equip, la corresponsabilitat... i/o el 
compliment de normes ISO com la 55000 o la 
9000, entre d’altres.

El desenvolupament d’una bona preparació 
operacional té quatre etapes força delimita-
des: una d’estratègica, una altra de planifi ca-
ció, una tercera d’implementació i, fi nalment, 
una de tancament i transferència de respon-
sabilitats. Les dues primeres són determi-
nants per a l’èxit de la tercera i s’han de portar 
a terme durant les fases inicials del projecte.  

Sens dubte, l’esforç i l’enfocament de la 
preparació operacional han de modular-se 
d’acord amb el tipus d’empresa (considerant 
maduresa operacional, visió, recursos, pa-
trocini, etc.) i les característiques del projec-
te (complexitat, mida, si és una ampliació o la 
posada en marxa d’una planta que ha estat 
parada, etc.), però els conceptes, en essèn-
cia, cal aplicar-los de la mateixa manera. 

Per això, a l’hora de fer un projecte, és bo 
recórrer a l’experiència acumulada en aquest 
camp enlloc d’aventurar-se a haver de patir 
disfuncions que d’altres ja han viscut. En 
aquest sentit, dins del projecte es pot inclou-
re una persona o un equip amb contrastada 
experiència, contractar-los per fer un servei 
de consultoria o designar una persona del 
negoci perquè es formi en aquest camp i vagi 
més enllà de la seva pròpia experiència.

Un bon gerent de preparació operacional ha 
d’haver estat en una planta, però també en-
tendre l’entorn i les dinàmiques que s’esta-
bleixen al voltant del projecte. Ha de ser molt 
bon comunicador, amb un tarannà facilitador 
i constructiu, i tenir la confi ança dels promo-
tors del negoci que estan d’acord amb el con-
cepte de fons de la preparació operacional. 

El COEIC ofereix, el pròxim 8 de març, el curs
de preparació operacional: Com assegurar
l’èxit de la posada en marxa d’un nou projec-
te operatiu o d’una modifi cació de planta?
L’impartirà l’autor d’aquest article i s’apro-
fundiràen aquest àmbit de coneixement amb
perspectives, lliçons apreses i factors clau
adaptats al context de cada participant.

Com assegurar l’èxit de la posada en marxa d’un nou projecte operatiu 
o d’una modifi cació de planta?

 Opinió

RAMON CAMPS
Enginyer Industrial - Operacions

La capital catalana s’enfi la fi ns 
al cinquè lloc en el rànquing de 
ciutats més innovadores d’Euro-
pa i tretzena de tot el món. Tam-
bé continua en cinquena posició 
en producció acadèmica cientí-
fi ca entre les zones urbanes del 
continent. Aquesta dada indica 
la potencialitat barcelonina per 
captar projectes d’inversió es-
trangera al període 2013-2017 en 
què va col·locar-se en la quinzena 
ciutat amb més perspectiva em-
presarial i exportacions de cara 
al 2018. L’any passat, Barcelo-
na també va escalar a la vuitena 
posició en el rànquing de ciutats 
amb millor reputació i segueix 
entre les 25 principals metròpolis 
mundials amb millor competitivi-
tat global. Les conclusions s’ex-
treuen de l’Observatori Barcelona 
2017, realitzat per l’Ajuntament la 
Cambra de Comerç de Barcelona. 

Barcelona destaca 
com a referent 
d’innovació i 
emprenedoria 
digital

La recollida de deixalles es va 
dur a terme al llarg de 100 me-
tres propers a la platja del Serra-
llo (Sant Jaume d’Enveja), dins 
de l’àmbit del parc. Es reciclaran 
els materials que es puguin, com 
ara el plàstic, i la resta s’enviarà a 
l’abocador. L’objectiu d’aquesta ac-
tuació, més enllà de la recollida de 
deixalles, és conèixer la composició 
de la brossa marina per actuar en 
les activitats humanes que la pro-
dueixen. Els tècnics elaboraran un 
mostreig, classifi cació i anàlisi de 
la brossa marina dins del projecte 
ACT4LITTER, que pretén sumar es-
forços entre diverses àrees mari-
nes protegides per a la lluita contra 
la contaminació dels ecosistemes 
al mar Mediterrani. 

El Delta de l’Ebre 
analitzarà la brossa 
marina de 3.000 
metres quadrats de 
platja

ORGANITZACIÓ
Com més complex i variat és el nostre tracte 
amb persones i com a professionals siguem, 
més imprescindible és disposar d’un sistema 
personal de gestió, físic o electrònic. Evita 
memoritzar i facilita planifi car. 

HARMONIA
Per ser efi caços en la nostra feina, també cal 
ser-ho en la cura integral dels qui ens envol-
ten. A l’agenda hi ha d’haver prou espai per 
fer de bons socis, pares i amics. Hi ha d’haver 
temps per descansar i per construir relacions 

productives amb altres persones. L’increment 
de la nostra capacitat per fer coses no s’acon-
segueix dedicant tot el temps disponible a tre-
ballar, sinó aprenent a parar atenció a l’equi-
libri entre tenir cura de nosaltres mateixos 
com a persones i la capacitat que tenim per 
produir. 

Els que saben el que 
volen, no hi ha qui els 
pari. No obstant això, 
el soroll i els afanys 
diaris ens impedeixen 
veure-hi clar.

El desenvolupament 
d’una bona preparació 
operacional té quatre 
etapes: estratégica; 
de planifi cació; 
d’implementació; 
i de tancament i 
transferència de 
responsabilitats.

El COEIC ofereix, el pròxim 15 de març, el 
curs: Gestió efectiva del temps. L’imparti-
rà l’autor d’aquest article i s’aprofundirà 
en aquest àmbit de coneixement.
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GAS NATURAL FENO-
SA, en línia amb la 
seva ferma apos-
ta per la innovació, 
ha desenvolupat 
un sistema únic al 

món per a la transferència de 
GNL (gas natural liquat). Aquesta 
infraestructura és un sistema fl o-
tant, reconegut amb diferents pa-
tents i en exclusivitat, consistent 
en una plataforma que disposa 
d’un sistema d’unió compatible 
amb qualsevol tipus de vaixell 
metaner. Una vegada connectat 
al vaixell, el GNL és transferit a 
terra, de manera segura i efi cient, 
a través d’unes mànegues crio-
gèniques fl otants. Tant el sistema 
d’unió que s’ha aplicat de manera 
deslocalitzada per primera vega-
da al món com les mànegues cri-
ogèniques fl otants constitueixen 
dues fi tes que evidencien l’aspec-
te innovador de la plataforma.

La infraestructura, implemen-
tada en col·laboració amb el 
tecnòleg noruec Connect LNG, 
ha estat dissenyada i fabricada 
en un temps rècord, a penes sis 

mesos, a una drassana de Brevik 
(Noruega) des d’on ha estat re-
molcada fi ns a la localitat norue-
ga d’Herøya, on es va realitzar la 
primera operació de descàrrega 

amb èxit absolut, la qual cosa ha 
demostrat la seva funcionalitat, 
versatilitat i ràpida posada en 
servei.

Aquest sistema, denominat Di-

rectLink LNG, fruit de l’anàlisi de 
les necessitats del mercat, per-
met la descàrrega de gas natural 
liquat de vaixell a terra sense que 
hi calguin costoses infraestruc-

tures fi xes (port i pantalà, per 
exemple) i amb un impacte me-
diambiental mínim. Així doncs, 
es dona resposta a la necessitat 
d’aquells clients que requereixen 
subministrament de gas natural 
en ubicacions on avui dia no és 
econòmica o mediambientalment 
viable, fent possible que aquesta 
energia arribi a llocs remots o 
de difícil accés i facilitant l’ober-
tura de nous mercats. Aquesta 
solució no requereix cap tipus de 
modifi cació en els vaixells meta-
ners existents i permet reduir els 
temps d’accés a l’energia en el 
mercat i per als destinataris.

Aquesta aposta de GAS NATU-
RAL FENOSA és pionera al món 
i suposa disposar d’un element 
únic i diferenciador al sector, que 
permetrà un ràpid desenvolupa-
ment en el subministrament de 
GNL a petita i mitjana escala, ja 
que proporciona als usuaris fi -
nals l’accés a una font d’energia 
econòmica, segura i respectuosa 
amb el medi ambient. El sistema 
fl otant, en combinació amb les 
infraestructures en sòl (que com-
pleten la solució DirectLink LNG), 
és una solució fl exible, escalable i 
que permetrà satisfer les deman-
des presents i futures de clients.

“Comencem amb una idea inno-
vadora, convertida en una reali-
tat en temps rècord. Avui és una 
solució única que ens permetrà 
revolucionar el mercat de petita i 
mitjana escala del gas natural li-
quat els propers anys i en l’àmbit 
mundial, una solució integral im-
pulsada en exclusiva per Gas Na-
tural Fenosa amb una infi nitat de 
possibilitats”, afi rma José Miguel 
Moreno Blanes, director del pro-
jecte a Gas Natural Fenosa.

SOBRE GAS NATURAL FENOSA
GAS NATURAL FENOSA és una 
multinacional líder en el sector 
de l’energia, pionera en la in-
tegració del gas i l’electricitat i 
present a més de 30 països. El 
grup presta serveis a prop de 
22 milions de clients a cinc con-
tinents i opera una capacitat ins-
tal·lada de generació d’electri-
citat de 15,5 GW amb un mix de 
tecnologies diversifi cat. 

L’ENGINYERIA ENS PARLA

Es tracta del projecte DirectLink LNG, el primer sistema fl otant de transferència de GNL (gas natural liquat) Ship to Shore del món.
La companyia revoluciona amb aquesta iniciativa el sector del GNL de petita i mitjana escala en el món responent a les necessitats del mercat.

Gas Natural Fenosa llança el 
primer sistema de transferència 
de GNL fl otant universal del món

 Recerca i innovació

L’ENGINYERIA 
ENS PARLA

FONT: SALA DE PREMSA DE GAS NATURAL FENOSA
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 Energia

COMSA Corporación i ARCbcn Enginyers Consultors participen en el projecte europeu GEOTECH d’R+D sota el programa marc Horizon 2020 junta-
ment amb catorze socis més. Aquest projecte de recerca, que va començar el maig del 2015 i està previst que fi nalitzi l’abril de 2019, té com a objec-
tiu contribuir al desplegament de la tecnologia geotèrmica en edifi cis terciaris per millorar-ne la competitivitat, l’efi ciència i la reducció de costos. 

El projecte GEOTECH impulsa l’ús de 
l’energia geotèrmica a Barcelona

El projecte contempla la 
cimentació termoacti-
vada de les pantalles 
i estructures de diver-
sos edifi cis d’ofi cines 
del barri del Poblenou 

de Barcelona. L’aplicació geotèr-
mica consisteix a utilitzar l’ener-
gia calorífi ca continguda a l’es-
corça terrestre, en aquest cas a 
baixa profunditat. El bescanvi tèr-
mic obtingut, l’aprofi ta una bomba 
de calor per transferir l’energia 
del subsol a l’aplicació objecte 
de l’estudi. L’efi ciència energètica 
d’aquest sistema de climatització, 

és a dir, la relació entre l’energia 
consumida i la lliurada, s’espera 
que arribi al voltant del 400%, tant 
escalfant com refredant. En altres 
paraules, es preveu  que l’energia 
lliurada pugui arribar a ser fi ns a 
quatre vegades superior a la con-
sumida. Val a dir que quan escal-
fa només existeix una aportació 

d’energia elèctrica del 25% del 
total de la requerida. 

El col·lector geotèrmic està for-
mat per un camp de 18 zapilotes i 
25 pantalles. Això ha implicat coordi-
nar, des de bon principi, l’execució de 
l’obra civil de cimentacions de l’edifi ci 
concebent les instal·lacions de sub-
ministrament energètic per a poder 
instal·lar el sistema de climatització. 
La bomba de calor geotèrmica està 
connectada, en paral·lel, a un circuit 
d’aigua calenta i un altre de freda 
provinent de la xarxa del districte del 
22@ de la ciutat. En tractar-se d’una 
instal·lació amb un sistema de distri-
bució amb quatre tubs, cada circuit 
disposa del seu dipòsit d’inèrcia. La 
bomba de calor controla la tempera-
tura de tots dos dipòsits, fi xant-la en-
tre 45º C i 55º C al circuit calent i entre 
7º C i 14,5º C al fred.

El dimensionament de la bomba 
de calor s’ha efectuat en base a la 
capacitat de dissipació del bes-
canviador geotèrmic. Per conèi-
xer-ne la capacitat, s’ha realitzat, 
durant diverses setmanes, un test 
de resposta tèrmica (TRT) sobre 
algunes de les pantalles. Conside-
rant la superfície total d’intercanvi 
entre els 18 zapilotes i les 25 pan-
talles, la potència nominal previs-
ta per a la bomba serà de 100 kW.

La geotèrmia en cimentacions 
termoactivades en edifi cis ha de 
permetre que ens acostem al con-
cepte de Nearly Zero Energy Buil-
dings, és a dir, als edifi cis de baix 
consum energètic que aprofi ten al 
màxim el seu potencial mitjançant 
l’ús d’energies renovables. Un cop 
desenvolupades totes les fases 
del projecte, s’espera aconse-
guir la certifi cació Leed Platinum 
d’edifi cis sostenibles (Leadership 
in Energy&Environmental Design) 
que expedeix l’US Green Building 
Council.  

Un cop 
desenvolupades 
totes les fases del 
projecte, s’espera 
aconseguir la 
certifi cació Leed 
Platinum d’edifi cis 
sostenibles 
(Leadership in 
Energy&Environ-
mental Design) 
que expedeix l’US 
Green Building 
Council.

Fotos: Sistema de cimentacions termoactivades instal·lat en els edifi cis del barri del Poblenou de Barcelona.

ALBERT COT
Responsable d’R+D Energia i Sistemes de COMSA Corporación
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Més automatitzat, més ràpid i encara més efi cient i sostenible. Així serà aquest mitjà de transport cridat a guanyar pes a Catalunya, especialment 
en l’àmbit de les mercaderies, on té un llarg recorregut per endavant.

A 
falta d’una bola de 
cristall per predir 
el futur, els experts 
asseguren que el 
tren guanyarà pes 
en el mix de la mo-

bilitat, sobretot en el transport de 
mercaderies. Però com seran els 
trens? “Per respondre aquesta 
pregunta cal saber primer com 
serà la mobilitat del futur, com 
ens desplaçarem”, sosté Enric 
Ticó, president de Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya (FGC) 
i del clúster ferroviari Railgrup.

La frontera és a mil quilòme-
tres, segons Ticó. “Per a distàn-
cies superiors, el mitjà de trans-
port de preferència serà l’avió, 
que és més ràpid. En canvi, per a 
desplaçar-se menys de mil quilò-
metres s’optarà pel tren mitjan-
çant un sistema ferroviari més 
evolucionat i veloç”, assenyala 
el president d’FGC i de Railgrup. 
“En l’àmbit urbà, es continuarà 
apostant pel metro i el tramvia, 
tant per la necessitat de descon-
gestionar el trànsit com per la ur-
gència de reduir les emissions de 
CO2”, assegura l’expert.

Així doncs, el tren guanyarà en 
velocitat per competir amb l’avió 
en distàncies inferiors a mil quilò-
metres, però també en “experièn-
cia del viatge”, apunta Jesús Na-

varro, responsable d’Enginyeria 
de Manteniment de Material Mòbil 
de Transports Metropolitans de 
Barcelona (TMB). “Les pantalles 
per entretenir els usuaris, el wifi  
o el 4G són un valor afegit per al 
client i en milloren l’experiència 
de viatge”, explica Navarro.

El tren del futur també busca 
ser més efi cient, tot i que, actu-
alment, ja és el mitjà de transport 
terrestre que ho és més. En l’opi-
nió del tècnic de TMB, l’efi ciència 
vindrà de la mà de millores tec-
nològiques com l’automatització 
de la conducció, el manteniment 
i la reducció del pes. 

“Cada cop n’hi ha més conduits 
automàticament o semiautomàti-
cament, fet que suposa un menor 
consum d’electricitat”, assegura 

l’expert. Navarro explica que hi 
ha diversos projectes en marxa 
per introduir millores en l’àmbit 
del manteniment o automatit-
zant-lo aplicant la telediagnosi i 
la telegestió a través de la instal-
lació de sensors a les portes per 
detectar i preveure avaries. L’ob-
jectiu és fer-ne un manteniment 
més preventiu i personalitzat i, 
sempre que es pugui, de mane-
ra remota. Pel que fa a la reduc-
ció del pes del combois, “la gran 
aposta actual és l’alumini, però 
també s’estan fent proves amb 
grafè i plàstics que puguin ser 
estructurals”, comenta el porta-
veu de TMB.

Tot sembla indicar que el tren 
del futur seguirà funcionant amb 

 Transport

Pròxima parada: el tren del futur
El ferroviari vol ser el transport de preferència per als desplaçaments de menys de mil 
quilòmetres, tant de passatgers com de mercaderies.

TEXT: LORENA FARRÀS PÉREZ

El tren guanyarà 
velocitat i 
millorarà 
l’experiència 
del viatger per 
competir amb 
l’avió en distàncies 
inferiors a mil 
quilòmetres.

Tren de levitació magnètica.
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La gran aposta 
actual són els 
trens construïts 
amb alumini, però 
també s’estan 
fent proves amb 
grafè i plàstics 
que puguin ser 
estructurals. 

EL TRANSPORT DE MERCADERIES, LA GRAN 
ASSIGNATURA PENDENT
Enlloc d’apostar pel transport de mercaderies, “a Espanya s’han 
construït moltes línies d’AVE, no sempre necessàries ni rendibles”, 
denuncia Enric Ticó. Aquesta realitat ha portat l’Estat a situar-se a 
l’últim vagó en el rànquing de transport de mercaderies amb tren. 
Segons l’Eurostat, la quota de ferrocarril és del 5% a Espanya, davant 
d’una mitjana europea del 18%. 

El transport de mercaderies és la gran assignatura pendent del sector 
ferroviari espanyol, però també tecnològicament. “S’està utilitzant 
tecnologia que, pràcticament, és del segle XIX. Cal buscar solucions 
i sistemes més efi cients”, opina Josep Maria Rovira. El portaveu dels 
EIC explica que s’està treballant en la creació de locomotores més 
potents i capaces d’estirar trens més llargs, de més de 1.000 metres 
de longitud, el doble de llargs dels que ara circulen pel territori de 
l’estat espanyol. Encara molt lluny dels 3.000 metres dels combois de 
països com els Estats Units.

També es treballen fórmules per millorar els vagons. “En el món 
ferroviari, si fem el símil amb el transport marítim, som encara a l’era 
precontenidor”, exemplifi ca Ticó. “Els vagons no estan prou preparats 
per transportar tot tipus de mercaderies. Alhora, tampoc tenim 
les infraestructures adequades ni mecanismes efi cients de carga i 
descàrrega”, afegeix el president d’FGC i de Railgrup.
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electricitat, però s’estan estudi-
ant alternatives com l’hidrogen 
i el gas natural liquat, especi-
alment per a aquelles zones on 
no és viable l’electrifi cació de la 
via. El mes de desembre passat, 
Renfe, en col·laboració amb Gas 
Natural Fenosa i Enagás, va ini-
ciar a Astúries la primera prova 
pilot de tracció ferroviària amb 
gas natural liquat d’Europa i pri-
mera del món en l’àmbit de trens 
de passatgers. D’altra banda, 
a Alemanya també s’estan fent 
tests amb un tren de passatgers 
que usa l’hidrogen com a com-
bustible.

Els trens de levitació magnè-
tica seguiran sent una “opció 
molt cara, només a l’abast de 
d’un grup reduït de països rics”, 

assegura Josep Maria Rovira, 
president de la Comissió de Mo-
bilitat dels Enginyers Industrials 
de Catalunya. Gràcies a l’absèn-
cia de contacte entre el vehicle 
i la via, es redueixen les fricci-
ons i s’aconsegueixen veloci-
tats superiors. De fet, el rècord 
de velocitat ferroviària, el té un 
tren japonès de levitació que, en 
fase de proves, va assolir els 603 
km/h durant gairebé 11 segons. 
La velocitat màxima del TGV és 
de 310 km/h.

Per últim i no pas perquè sigui 
menys important, cal parlar de 
seguretat. S’han fet grans aven-
ços en la matèria i se’n conti-
nuaran fent. Rovira explica que, 
avui en dia, s’està treballant per 
implantar el Sistema Europeu de 
Gestió del Trànsit (ERTMS). Es 
tracta d’un mecanisme adoptat 
per la Unió Europea per equipa-
rar les noves línies ferroviàries 
que es construeixin. L’objectiu és 
que la senyalització i les comu-
nicacions entre la via i els equips 
del tren siguin compatibles a tot 
Europa i s’asseguri la interope-
rabilitat de les circulacions amb 
tren entre els diversos països.

LA SOSTENIBILITAT 
VIATJA SOBRE VIES
El ferrocarril representa el 8% del transport mundial, 
però només genera el 3,5% dels gasos d’efecte 
hivernacle. Aquest percentatge és fruit d’anys de 
millores tecnològiques. Les emissions de CO2 del 
tren s’han reduït un 63% en el cas dels combois de 
passatgers i un 48% en els de mercaderies entre 1975 i 
2013. D’altra banda, també té un menor cost energètic: 
es calcula que la mateixa mercaderia transportada en 
tren consumeix entre tres i cinc vegades menys energia 
que transportada per carretera.

Com a mitjà de transport menys contaminant i de menor 
consum energètic, el ferrocarril tindrà un pes creixent 
en la nova economia baixa en carboni i s’ha fi xat com a 
objectiu ser un sector neutral en carboni a l’any 2050. 

Imatge del projecte Hyperloop - FOTO: HTT/JumpStarfFund - Omegabyte 3D

HYPERLOOP, EL CONCORDE FERROVIARI
Després de revolucionar el vehicle elèctric, el 
cofundador de Tesla, Elon Musk, es proposa marcar 
un punt d’infl exió en el transport ferroviari amb 
el projecte Hyperloop. L’empresari està treballant 
en el desenvolupament d’una tecnologia capaç de 
propulsar vagons en forma de càpsula dins d’un tub 
de metall pressuritzat amb un sistema de levitació 
magnètica. L’invent permetria viatjar a més de 1.100 
km/h, el doble de la velocitat màxima actual, i seria 
el mitjà de transport menys contaminant del mercat, 
amb zero emissions. Els impulsors asseguren que 
viatjar en Hyperloop costarà entre 8 i 17 euros, ja que 
el manteniment que necessitarà serà mínim i podrà 
funcionar 24 hores al dia transportant passatgers de dia 
i mercaderies, de nit.  

L’electricitat 
seguirà sent la 
font energètica 
de preferència. 
Quan no es puguin 
electrifi car les 
vies, s’optarà per 
l’hidrogen o el gas 
natural liquat.



Un cop tenim les con-
clusions o els resul-
tats d’una mostra 
o experiment amb 
dades reveladores, 
quina és la millor 

manera de transmetre-les de 
manera adaptada perquè arribin 
efi cientment a tothom sense que 
perdin el rigor científi c en què es 
basen? 

Clàssicament, existeixen molts 
canals de difusió de les temàti-
ques tècniques i científi ques: la 
premsa escrita, els mitjans en 
línia, la publicació de llibres... 
Però, d’uns anys ençà, quan es 
pregunta a algú com s’ho fa per 
mantenir-se informat, la respos-
ta més habitual sol ser a través 
de les xarxes socials. Una part 
amplíssima de la societat dispo-
sa d’un compte a Twitter, Face-
book, Linkedin o Instagram, les 
plataformes amb més seguidors i 
adeptes. Tenint en compte aques-
ta realitat, seria molt descabellat 
pensar que les xarxes socials són 
un bon canal per difondre contin-
guts d’aquest àmbit? 

En general, la comunitat cientí-
fi ca té moltes reticències a l’hora 
d’endinsar-se en aquestes pla-
taformes per difondre-hi conei-
xement. Moltes vegades sorgei-
xen dubtes i, en altres, pors. Per 
exemple, explica Javi Polinario, 
periodista científi c especialitzat 
en xarxes socials i autor de Cómo 
divulgar ciencia a través de las re-
des sociales, molts investigadors i 
estudiosos “no estan convençuts 
que realment sigui benefi ciós in-
vertir temps i esforços a les xar-
xes socials perquè no hi veuen un 
rendiment immediat i directe”.

Jordi Pereyra, divulgador ci-
entífi c a cienciadesofa.com, afe-
geix que “difondre coneixement 
científi c és un treball poc agraït, 
sobretot al principi, perquè costa 
molt que el teu projecte creixi”. 
Una altra reticència a les comu-
nitats científi ca i tecnològica es 
basa en el fet que es considera 
innecessari divulgar a través de 
les xarxes socials perquè, de mo-
ment, “no hi ha una recompensa 
institucional, és a dir, no s’atorga 
fi nançament ni punts al currí-
culum per publicar a la xarxa o 
en un blog”, comenta Polinario. 
I afegeix que també desconfi en 
“perquè en pot perillar la imatge 
o la reputació i pot ser que algú 
pugui copiar-los els continguts”.

LA DIVULGACIÓ ÉS MOLT POSITIVA
“Divulgar ciència i tecnologia a 
les xarxes socials és molt positiu. 
La comunicació constant de co-
neixements a través d’uns canals 
tan populars i massius permet 
mantenir la societat informada i 
formada. Aquest fet ajuda a de-
senvolupar el sentit crític de les 
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La comunicació 
de coneixements 
cientifi cotècnics 
per uns canals 
d’ús tan massiu 
permet mantenir 
la societat 
informada i 
formada.

 Comunicació científi ca i tecnològica

Les xarxes socials posen 
la ciència i la tecnologia a 
l’abast de tothom
Després de molt temps treballant en un projecte o una recerca, arriba el moment que s’obtenen els resultats, sovint molt útils per a la 
societat. Si els coneixements han de tenir ressò, esdevé essencial que es planifiqui una difusió amb l’objectiu que arribin a tanta audiència 
com sigui possible. 
TEXT:  MIREIA CURTO
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SEGONS EL PERIODISTA CIENTÍFIC JAVI 
POLINARIO, HI HA QUATRE CLAUS PER FER 
UNA BONA DIVULGACIÓ DE LA RECERCA I LA 
INNOVACIÓ A LES XARXES SOCIALS:

Establir una estratègia mínima que ens permeti defi nir quin tipus 
de gestió s’ha de fer: objectius, públic, missatges, llenguatge, 
valors, etc. Això determinarà què es dirà i com es dirà. 

Adequar els continguts. Divulgar implica fer comprensibles 
els continguts per al públic general, presumiblement no 
expert. Adaptació a missatges i formats comunicativament 
efectius. 

Gestionar constantment noves 
informacions: buscar continguts, 
adequar-los i compartir-los; planifi car 
la diversitat de missatges; gestionar 
bé el temps; tractar adequadament la 
comunitat en línia, etc.

Tenir una actitud adequada. La 
conducta a les xarxes socials 
implica predisposició per 
conversar, interactuar, rebre 
crítiques, etc. Qui entri en aquests 
canals ha d’adoptar aquest rol si 
vol comunicar-s’hi amb èxit.

DIVULGACIÓ

1
2
3

4
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Per als 
investigadors, 
l’ús de les 
xarxes socials és 
bàsic per donar 
visibilitat a la 
seva feina entre 
els ciutadans i els 
polítics, i obtenir 
contactes arreu.

“A Sant Andreu, 

paguen menys 
d’aigua per ser 
més de 3 a casa”  

7.035 famílies

Descobreix el que no saps de
la teva aigua a barriabarri.cat 
o parlem-ne al  900 710 710 

 

Montserrat Bote, presidenta
de l’Associació de comerciants
de Bon Pastor.   

Potser no ho sabies, però si a casa 
sou més de 3, per cada persona 
addicional teniu bonificació
en el preu de l’aigua.

persones”, exposa el periodista 
especialitzat en xarxes socials. 
Pereyra coincideix amb Polina-
rio i en complementa l’opinió tot 
dient que “la clau per saber fer 
una bona difusió mitjançant les 
xarxes socials és aconseguir 
que tecnologia i ciència siguin 
tan amenes i entretingudes com 
sigui possible”. Per tant, la fei-
na dels que elaboren continguts 
d’aquests àmbits perquè siguin 
consultats en línia és convertir 
conceptes i dades que acostumen 
a ser feixugues i difícils de com-
prendre, en un contingut fàcil de 
digerir, que distregui i que captivi 
com una forma d’oci més.

DESPERTAR TALENT JOVE
Un altre avantatge de la divul-
gació d’aquest tipus de contin-

guts mitjançant les xarxes soci-
als se centra en l’aprofi tament 
d’aquests espais d’ús massiu per 
captar l’atenció dels més joves i 
“despertar-ne l’interès per la ci-
ència i la tecnologia, i, possible-
ment, ajudar-los a defi nir cap on 
encaminaran el futur”, argumen-
ta Polinario. 

Segons recull el VIII Estudi Xar-
xes Socials IAB Spain, associació 
que representa el sector publi-
citari en mitjans digitals a nivell 
estatal, el 86% dels internautes 
d’entre 16 i 65 anys són usuaris 
freqüents de les xarxes socials. A 
Espanya, cada dia les utilitzen 19,2 
milions de persones. Si ens fi xem 
en l’edat dels usuaris, el 30% dels 
joves d’entre 16 i 30 anys en són 
usuaris diàriament. Així doncs, 
queda corroborat que si s’utilit-
zen aquestes plataformes per 
difondre continguts als joves, les 
probabilitats perquè hi entrin en 
contacte són molt elevades.

D’altra banda, Polinario asse-
gura que la llarga trajectòria com 
a periodista científi c li ha permès 
comprovar que, per als investiga-
dors, l’ús d’aquestes eines és bà-
sic per donar visibilitat a la seva 
feina entre els ciutadans i els 
polítics, així com per aconseguir 
contactes amb altres col·legues 
de l’àmbit internacional.

“Conèixer millor l’univers en 

què vivim sempre és una con-
seqüència positiva derivada de 
llegir sobre ciència”, assevera 
Pereyra. Però, des d’una perspec-
tiva més pràctica, estem rodejats 
de tecnologies cada vegada més 
complexes que afecten tots els 
àmbits de la nostra vida. Si una 
persona no té els coneixements 
necessaris per saber com funci-
onen, no només no podrà prendre 
decisions amb prou criteri, “sinó 
que és probable que sigui víctima 
de certs grups que es dediquen 
a alarmar la població parlant de 
perills tecnològics inexistents per 
treure’n un benefi ci propi. I aquest 
és només un dels benefi cis que 

aporta a la societat fer una bona 
difusió de temàtiques científi ques 
i tècniques”.

EINES TRANSMISSORES 
D’INFORMACIÓ
Ara bé, les xarxes socials també 
s’han convertit en una eina clau 
perquè els seus usuaris hi recorrin 
com a eina per recopilar informa-
ció sobre un tema. Facebook és la 
primera font de consulta de notí-
cies (39%) a tot el món, per sobre 
dels formats convencionals (32%) 

i, a gran distància, d’altres xarxes 
socials, com Google (15%) i Twit-
ter (4%), segons els resultats d’una 
enquesta realitzada per Ogilvy Mit-
jana Infl uence entre més de 250 
periodistes de tot el món. 

Aquesta nova forma de comu-
nicació s’ha convertit en una de 
les vies més importants en què 
el món es comunica. Les xarxes 
socials ens donen una accessibi-
litat que mai abans havíem tingut 
i amb el pas del temps seguiran 
evolucionant.  

Entre els principals 
entrebancs per 
divulgar continguts 
científi cs i 
tecnològics 
destaca no ser 
capaç d’adaptar el 
llenguatge científi c 
a un discurs 
divulgatiu més 
accessible al lector 
convencional.
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El CEW, punt de trobada mundial dels enginyers catalans 

E 
l CEW (les sigles en 
anglès de Catalan 
Engineers Worldwi-
de) és un punt de tro-
bada on els professi-
onals repartits pels 

cinc continents poden compar-
tir experiències i coneixements 
amb l’objectiu de promoure el 
desenvolupament professional, 
personal i familiar. En la seva 
etapa com a degà, Jordi Guix, 
va entreveure la importància de 
crear aquesta xarxa internacio-
nal de professionals. Un dels va-
lors més importants és establir i 
encoratjar la creació d’un espai 
de referència de treball en xarxa 
a nivell internacional que millori 
la formació professional, fomen-
ti les relacions entre empreses, 
trobi noves oportunitats labo-
rals i informi sobre l’estat de la 
professió, no només a Catalunya, 
sinó també arreu del món. 

Actualment, el CEW està pre-
sent a països com Xile, el Canadà, 
Bèlgica, la Xina, el Brasil,  l’Aràbia 
Saudita o Sud-àfrica a través de 
diversos representants. For-
mar part d’aquesta plataforma 
facilita l’accés a un directori de 
professionals per promoure i ac-

celerar el networking entre tots 
els membres i, alhora, gaudir de 
promocions i descomptes exclu-
sius en hotels, lloguer de cotxes, 
tecnologia, atenció sanitària, res-
taurants, etc. 

L’espai virtual proporciona una 
pòlissa de responsabilitat civil 
del COEIC amb una àmplia cober-
tura geogràfi ca i la possibilitat de 
contractar límits addicionals, així 
com el certifi cat PEQ (Professio-
nal Engineer), emès per l’AQPE. 
Es tracta d’un segell professional 

que garanteix el nivell de compe-
tència en un àmbit determinat, 
en contraposició i com a comple-
ment de títols universitaris que 
demostren la formació adquirida 
i que permeten exercir a qualse-
vol part del món. 

Tanmateix, tots els associats 
al CEW disposen d’un certifi cat 
emès i signat per la governan-
ça de la Comissió Internacional 
dels EIC que permet demanar 
assistència a qualsevol associa-
ció internacional d’enginyers que 

col·labori amb la plataforma. El 
CEW obre les portes a un horit-
zó professional internacional en 
tots els vessants de l’enginyeria: 
aeroespacial i aviació, agricultu-
ra i forestal, educació, electròni-
ca, fi nances, alimentació, atenció 
sanitària, IT, logística, maqui-
nària i fabricació, tecnologia de 
materials, packaging i robòtica, 
entre d’altres.  

SENTIR-SE COM A CASA
Un dels aspectes més impor-
tants quan es decideix traspas-

sar fronteres per emprendre un 
nou camí professional és sen-
tir-se com a casa. En aquest sen-
tit, el CEW també és un company 
de viatge, un lloc per sentir-se 
com a la pròpia llar i poder aju-
dar altres enginyers a que vis-
quin i treballin amb una vocació 
compartida.

Perquè la missió del CEW no 
és tan sols fomentar la creació 
de xarxes entre empreses locals 
i internacionals a través dels en-
ginyers que hi treballen, sinó que 
també pretén crear un teixit soci-
al i una estructura de suport fami-
liar. L’objectiu no és cap altre que 
reforçar els llaços comunitaris i el 
sentit de pertinença entre els ex-
patriats que es troben a cada país.

Paral·lelament, pertànyer al 
CEW dona accés a una àmplia 
xarxa arreu del món i proporcio-
na una persona de contacte per-
manentment relacionada amb 
associacions internacionals. Po-
deu trobar tota la informació so-
bre aquesta iniciativa promogu-
da per Carles Palomo, president 
de la Comissió Internacional dels 
EIC, a www.cew.cat. 

Més info.: cbermudo@cew.cat

 COEIC/AEIC: Aquesta secció recull la veu dels instruments a disposició dels enginyers industrials i de les institucions i entitats que vetllen pels professionals. 

Amb la idea de crear una xarxa internacional de professionals del nostre país, a través de totes les branques de la professió per conèixer-se i op-
timitzar les sinèrgies personals, professionals i empresarials que puguin sorgir, s’ha creat una plataforma que pretén augmentar la visibilitat i el 
prestigi de l’enginyeria catalana a tot el món. 

El Catalan 
Engineers 
Worldwide 
està present 
a països com 
Xile, el Canadà, 
Bèlgica, la Xina, 
el Brasil, l’Aràbia 
Saudita o Sud-
àfrica a través 
de diversos 
representants.
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UPDATE FORMACIÓ CONTÍNUA

Tota la informació sobre 
formació dels EIC a 

http://formacio.eic.cat 
i l’agenda d’actes a 

www.eic.cat

Curs de certifi cació energètica amb 
l’eina unifi cada Lider i Calener
12/03/18 · Presencial · Energia

Sistemes d’informació geogràfi ca 
13/03/18 · Presencial · 
Telecomunicacions

Gestió efectiva del temps
15/03/18 · Presencial · Gestió i 
habilitats directives 

Seguretat de màquines i eines
15/03/18 · Presencial · Seguretat 
i medi ambient 

Adequació de màquines en ús a 
les normes de marcatge CE per a 
l’acompliment del RD 1215/1997 
19/03/18 · Presencial · Seguretat 
i medi ambient 

Direcció de projectes d’enginyeria
20/03/18 · Presencial · Enginyeria

Obligacions legals del manteniment 
d’instal·lacions 
21/03/18 · Presencial · Enginyeria

Noves tendències en la gestió 
comercial. B2B 
22/03/18 · Presencial · Gestió 
i habilitats directives 

Nou Reglament d’emmagatzematge 
de productes químics
5/04/18 · Presencial · Seguretat i 
medi ambient

Direcció estratègica per valors 
5/04/18 · Presencial · Gestió i 
habilitats directives

Seguretat i autoprotecció en 
esdeveniments i actes extraordinaris
9/04/18 · Presencial · Seguretat i 
medi ambient

Enginyer comercial. Tècniques de 
venda
12/04/18 · Presencial · Gestió i 
habilitats directives

Compliance per a enginyers
12/04/18 · Presencial · Gestió i 
habilitats directives

Elaboració de projectes elèctrics de 
baixa tensió
16/04/18 · Presencial · Enginyeria

Gestor energètic. Especialista en 
contractació elèctrica
17/04/18 · Presencial · Energia

Curs pràctic de mindfulness o 
atenció plena
19/04/18 · Presencial · Gestió i 
habilitats directives

Marcatge CE. Nou marc legislatiu 
23/04/18 · Presencial · Seguretat i 
medi ambient

Desenvolupament directiu: Com 
créixer com a professional
26/04/18. Presencial · Gestió i 
habilitats directives

Neix el Grup de Treball Compliance 
Tècnic dins la Comissió de Gestió 
Empresarial

Q Comissions

La resta de serveis i 
tractaments, tenen tots els 
avantatges d’una pòlissa 
Dental Familiar tant per als 
Col·legiats/des, com per 
als familiars que convis-
quin amb ells/es. Acredita-
ció: carnet col·legial de 
l’EIC.  

E0
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Muntaner 239, 1C 
08021 Barcelona

T. 93 200 93 39

Indústria 7, Principal 
08037 Barcelona

T. 93 458 45 99

info@mirave.es

www.mirave.es
ESPECIALISTES EN TOTES LES BRANQUES ODONTOLÒGIQUES.
PIONERS EN IMPLANTS DE ZIRCONI 
I ODONTOLOGIA HOLÍSTICA I KINESIOLÒGICA. 

TOTES LES ESPECIALITATS

• Neteja dental anual
• Visites
• Revisions
• Visites d'urgències
• Rx intraorals

SERVEIS INCLOSOS 
PER COL·LEGIATS/DES 
I FAMILIARS 
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L’any 2010, el Codi 
Penal (art. 31 bis) 
va incloure el con-
cepte de la “res-
ponsabilitat penal 
de les persones 

jurídiques”, que, en el Codi Penal 
de l’any 2015 (Llei 1/2015), va 
patir modifi cacions rellevants. 
Dins d’aquesta responsabilitat es 
va establir un catàleg de delictes 
atribuïbles a les persones jurí-
diques, alguns amb component 
tècnic o tecnològic. És important, 
doncs, que el sector industrial 
conegui els riscos penals, tant 
per als enginyers com per a les 
empreses, ja que “l’empresa serà 
penalment responsable dels de-
lictes comesos per part de di-
rectius o empleats que suposin 
un benefi ci directe o indirecte a 
l’empresa”, ens explica Gian-Llu-
ís Ribechini, president de la Co-
missió de Gestió Empresarial 
de l’Associació/Col·legi d’Engi-
nyers Industrials de Catalunya i 
responsable del Grup de Treball 
Compliance Tècnic. 

En aquest context, neix el grup 
de treball en aquest àmbit, amb 
l’objectiu de conscienciar els pro-
fessionals i les empreses de la 
importància d’aquesta respon-
sabilitat penal i “per promoure, 
debatre, desenvolupar i difondre 
coneixements sobre compliance, 

en especial del compliance tèc-
nic”, afegeix Ribechini. 

COMPLIANCE OFFICER
Un dels efectes és la presa de 
protagonisme de la fi gura del 
compliance offi  cer en les empre-
ses, amb l’objectiu de garantir el 
compliment d’aquesta normati-
va. Tanmateix, “l’establiment d’un 
sistema de gestió, supervisió, vi-
gilància i control del compliment 
normatiu hauria de fer-se, no 
només per permetre l’exempció 
de responsabilitat penal, sinó per 
dotar a l’empresa d’una cultura 

de prevenció del delicte”, pun-
tualitza Ribechini. Ara bé, la im-
portància de tenir un sistema de 
compliance no serà tant per evi-
tar la imputació, sinó perquè es-
devingui un requeriment per als 
contractes amb les administraci-
ons públiques, que obliguin tant 
al proveïdor com a la seva cade-
na de proveïdors. “És per això que 
creiem que és important donar a 
conèixer aquest tema al col·lectiu 
d’enginyers, i començar a treba-
llar per poder-los donar suport 
des de les nostres institucions”, 
afi rma Gian-Lluís Ribechini.

En la primera jornada organit-
zada per aquest grup de treball, 
diversos experts van ampliar tots 
els aspectes relacionats amb 
les responsabilitats penals de 
les persones jurídiques. Des del 
Grup de Treball es preveu l’orga-
nització de jornades per divulgar 
els diversos delictes inclosos en 
el Codi Penal que tenen compo-
nent tècnic o tecnològic, a més 
del desenvolupament d’un pro-
grama formatiu enfocat al col-
lectiu dels Enginyers Industrials 
de Catalunya. O
Les persones que estiguin interes-
sades a participar-hi poden enviar 
un correu electrònic a 
comissions@coneixement.eic.cat
indicant el nom i número de 
col·legiat. 

Gian-Lluís 
Ribechini: 
“Creiem que és 
important donar 
a conèixer aquest 
tema al col·lectiu 
d’enginyers, 
i començar a 
treballar per 
poder-los donar 
suport des de 
les nostres 
institucions”.

Pròximament 
al Col·legi 
d’Enginyers 
Industrials de 
Catalunya

FUSION 
FOR 
ENERGY
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La seva carrera profes-
sional comença com 
a enginyer de projec-
tes i després passa a 
vendes com a màxim 
responsable d’aquesta 

divisió fi ns que, l’any passat, as-
sumeix la direcció general.  Fins a 
quin punt s’ha hagut de reinventar, 
com a enginyer, per desenvolupar 
aquestes diferents tasques?

En primer lloc, m’agradaria dir 
que, quan era estudiant, no m’hau-
ria imaginat mai que acabaria 
desenvolupant un rol de gestió o 
vendes perquè, en la meva època 
d’universitari, m’interessava so-
bretot el vessant més tècnic de 
l’enginyeria industrial, relacionat 
amb la mecànica o el càlcul. La 
vida, però, t’acaba portant per ca-
mins insospitats i, ara, vist en pers-
pectiva, estic molt satisfet de com 
he anat evolucionant com a profes-
sional. És cert que com a enginyer 
m’he de reinventar constantment 
i, en aquest sentit, he tingut la sort 
de seguir-me formant tant en as-
pectes tècnics com de gestió. Els 
estudis d’enginyeria industrial et 
donen una visió molt transversal i, 
per tant, un enfocament generalis-
ta. A partir d’aquí, cada enginyer ha 
de seguir-se formant en funció de 
com vulgui orientar la carrera pro-
fessional. Personalment, estic molt 
content d’haver-me decantat per 
l’enginyeria perquè crec que són 

uns estudis que, fonamentalment, 
t’ensenyen a pensar. Et donen una 
base sobre la qual assentar els 
coneixements que després vas ad-
quirint en l’exercici de la professió i 
que espero seguir acumulant! 

En la vida professional d’un en-
ginyer, és evident que l’empresa 
i la universitat són dos eixos im-
portants. El tercer seria el Col·legi. 
Què li demana, en primer lloc com 
a col·legiat, però també com a di-
rectiu d’una empresa amb un fort 
component d’enginyeria?

La pertinença al Col·legi és molt 
valuosa per donar continuïtat a 
l’etapa universitària dels enginyers 
ja com a professionals. Per mi, és 
el garant de la professió i un actor 
molt important que representa el 
col·lectiu dels enginyers davant 
de la societat. Com a col·legiat, per 
tant, li demanaria que s’obrís més a 
la societat i, des de l’empresa, que 
sigui conscient que necessitem re-
sultats concrets i a curt termini. Per 
BETWEEN, per exemple, són molt 
valuosos els estudis sectorials que 
promou, la formació continuada i la 
borsa de treball. 

BETWEEN ofereix, avui en dia, 
serveis de consultoria tecno-
lògica en els camps de l’engi-
nyeria mecànica i electrònica, IT i 
desenvolupament de programari, 
operacions i processos continus 
(químic i petroquímic). Quina és 
la clau per a l’èxit d’una empresa 
com aquesta, l’especialització o 
la transversalitat?

Abans que res, cal deixar clar 
que la clau de l’èxit és fer una bona 
feina i ser perseverant. També que 
t’agradi el que fas. En el nostre cas, 
hem optat per la transversalitat per 
guanyar pes específi c. Des del nos-
tre naixement, a Catalunya, vam 
veure que la transversalitat ens 
donava molt més recorregut que 
no pas focalitzar-nos en un àmbit 
concret. Malgrat tot, la nostra es-
tratègia també passa per identi-

fi car vetes de mercat (impressió, 
packaging, processos continus...) i, 
aquí sí, posar el focus i especialit-
zar-nos-hi.

En els darrers temps, també 
han ampliat el camp d’acció cap a 
sectors molt lligats a la innovació 
com poden ser les tecnologies de 
digitalització i la indústria 4.0, el 
big data o el blockchain. Per què?

Gran part d’aquests 20 anys 
d’activitat havíem estat centrats, 
pràcticament en exclusiva, en te-
mes directament relacionats amb 
l’enginyeria. Però, fa tres anys, 
amb la incorporació d’una em-
presa que venia del món de l’IT, 
se’ns va obrir tot un ventall de no-
ves possibilitats. El nostre creixe-
ment també ha estat un procés de 
diversifi cació cap a altres camps 
que, pel fet d’estar presents en 
els projectes que executem amb 
els nostres clients, també hem de 
poder dominar. Per exemple, por-
tem mesos treballant i invertint en 
tecnologia blockchain perquè tot 
fa pensar que propiciarà un canvi 
disruptiu tant en el B2B com en el 
B2C i l’hem de poder incorporar a 
la nostra cartera de serveis. 

Un dels serveis que proporcio-
nen a les empreses és la selecció 
especialitzada de personal. En 
base al coneixement que tenen de 
les necessitats empresarials, quin 
diria que és el perfi l d’enginyer 
més demandat actualment?

L’enginyer electrònic i el d’auto-
matització, juntament amb el perfi l 
més clàssic d’enginyer mecànic. 
Ara mateix són els perfi ls que més 
busquem. En l’àmbit de l’IT, ja seria 
un perfi l més de programador en 
diferents llenguatges: .net, PHP, 
java... O també consultors SAP.

I en un horitzó d’entre cinc i deu 
anys?

Crec que aniran tenint molt més 
pes els enginyers que treballin en 
business intelligence, big data o in-
tel·ligència artifi cial.

Per acabar, parlem de la im-
plantació de BETWEEN a l’exterior. 
La companyia té una important 
presència a l’Àsia (Xina, Singapur, 
Malàisia i Sri Lanka). A què es deu 
la concentració en aquesta àrea?

Quan surts a l’exterior, és con-
venient fer-ho de la mà d’un client, 
d’un projecte llançadora o dispo-
sar d’un soci local. En el nostre 
cas, vam començar per Sri Lanka 
perquè teníem un soci local de 
confi ança que ens va permetre 
implantar-nos-hi i oferir serveis 
off shore d’enginyeria in situ. En la 
resta de casos, hem anat de la mà 
d’un client amb qui ja treballàvem 
aquí i necessitava que també l’aju-
déssim a les fàbriques que tenia 
en altres punts del món. Ara ma-
teix, tenim més de 25 enginyers 
treballant a les nostres seus a 
l’Àsia, on anem ampliant la nostra 
cartera de clients. O

TEXT: FRANCESC SOLER 

“La clau de l’èxit és fer una bona feina, ser 
perseverant i que t’agradi el que fas”

“L’enginyer 
electrònic i el 
d’automatització, 
juntament amb 
el perfi l més 
clàssic d’enginyer 
mecànic, són ara 
mateix els perfi ls 
que més busquem. 
Mentre que en 
la part d’IT són 
desenvolupadors 
de diferents 
tecnologies (.net, 
java, PHP...)”.

PAU GUARRO és llicenciat en Enginyeria Mecànica 
a l’ETSEIB i en Enginyeria Aeronàutica a l’ENAC 
(Tolosa). Ha desenvolupat la major part de la 
carrera professional a Solid Engineering, empresa 
que fa tres anys va fusionar-se amb Adiciona 
Serveis Informàtics i va donar lloc a l’actual 
BETWEEN Technology (www.between.tech). Des de 
2017, és el director general d’aquesta consultora 
tecnològica. Actualment, BETWEEN compta amb 
una plantilla de més de 400 persones i disposa 
d’ofi cines a Barcelona, Madrid i Bilbao. A nivell 
internacional, té fi lials al Regne Unit, la Xina, 
Singapur, Malàisia i Sri Lanka. La companyia 
va tancar l’any passat amb una xifra de negoci 
pròxima als 19 milions d’euros. 

Treballem en condicions 
molt estrictes d’espai

FONAMENTS 
ESPECIALS EN 

PETITS
ESPAIS 

93 763 26 99 / 660 484 072.
2pe@2pe.biz / Av. Maresme 9. 
08396 Sant Cebrià de Vallalta. 

Màxima classificació com a contractista d’obra 
per l’administració amb categoria K02E de
“Sondeos inyecciones y pilotajes”, i la categoria 
K01D de “Cimentaciones especiales”.

Membre protector de l'associació
de consultors d'estructures.

Empresa adherida al
Col·legi d’Enginyers
Industrials de Catalunya

Membre de l'Associació d'Amics de la UPC

Associació d’Amics de la UPC
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