MENTORING
Espais de desenvolupament professional per assolir els objectius

JORNADA
Presentació del llibre Economía circular: conversión de residuos en recursos

ENTREVISTA A XAVIER VALLVÉ
Premi a la Creativitat 2018 de la
Diada de l’Enginyer

PÀG.10

PÀG.11

PÀG.12

Visita
www.fullsdelsenginyers.cat i
accedeix a tots els continguts
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TEMA DEL MES

L’enginyeria, un altre
estri per sortir a pescar
PÀG.06 // L’aplicació de la tecnologia en el sector pesquer ha aportat grans beneficis per
aconseguir una activitat més eficient. El muntatge de motors per llançar i arrossegar
xarxes més grans i pesades a cada calada, els sonars per detectar la ubicació del peix
o les embarcacions, els registres de dades climàtiques, o la tecnologia de conservació
del peix un cop pescat són algunes de les aportacions de l’enginyeria a bord dels
vaixells de pesca. Aquestes aplicacions augmenten la precisió per capturar més peix i
en molt menys temps que en el passat. Ara bé, no tot és positiu. L’augment de l’eficàcia
també comporta problemes de sobrepesca. Serà també l’enginyeria una eina per
trobar una solució a la sobreexplotació marina?

OPINIÓ // PÀG.02

“Les instal·lacions de la
indústria 4.0 han de poder
respondre a qualsevol
requeriment de càrrega
de treball sense que se’n
penalitzin les prestacions”.
JOSEP MARIA PIGUILLEM,
DIRECTOR DE PROJECTES CTO. ENGINYER INDUSTRIAL

ANÀLISI // PÀG.03
AVENÇ EN AGRICULTURA

AUTOMOCIÓ

La il·luminació led revoluciona
l’horticultura d’interior

Dos cotxes autònoms trepitgen per
primer cop el Formula Student Spain

PÀG. 08 // La major eficiència, unida a una vida útil més llarga i la possibilitat de discriminar les diferents longituds d’ona, fan que les bombetes
formades per díodes emissors de llum aportin un gran salt qualitatiu i
un important estalvi econòmic en els cultius. També és essencial la possibilitat d’escollir-ne els colors, ja que la regulació de l’espectre de llum
en funció del cicle vital de les plantes afavoreix un creixement més ràpid
i n’augmenta la resistència.

PÀG. 09 // La cursa, celebrada al Circuit de Barcelona-Catalunya,
va reunir 80 equips procedents de divuit països amb monoplaces
elèctrics, de combustible i, per primer cop en els nou anys d’història de la competició, també autònoms. La cita va abaixar el teló
amb xifres rècord d’inscripció amb més de 2.000 participants omplint les instal·lacions del traçat de Montmeló en l’última prova del
campionat.

“Si es vol establir un model
on la internacionalització
sigui un factor estratègic,
no podem permetre que
els exportadors perdin
competitivitat perquè no es
disposa d’una adaptació als
reglaments comunitaris”.
GIAN-LLUÍS RIBECHINI,
COORDINADOR DEL GRUP DE
TREBALL DE COMPLIANCE TÈCNIC
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OPINIÓ

Editorial

Opinió

Com en tots els àmbits de l’economia,
l’impacte tecnològic ha reconfigurat el
sector pesquer convertint-lo amb més
sofisticat i eficient.

El peix... es mossega la cua

P

ujar a bord de les embarcacions les innovacions derivades de l’enginyeria ha transformat la professió de pescador. Llançar les xarxes a alta mar sempre ha comportat
molt d’esforç i resultats incerts. Tot i l’ofici i les bones arts
del patró, la pesca era massa atzarosa per obtenir beneficis regulars. A les costes mediterrànies, tradicionalment,
l’activitat es reservava a vaixells poc tripulats que tornaven a port cada
dia. Les primeres innovacions en el sector van transformar aquest model. L’enginyeria mecànica —com en el cas de l’agricultura— va propiciar la instal·lació de motors destinats a transformar la pesca en una
activitat cada cop menys manual i poder submergir a l’aigua xarxes
més grans i pesades que incrementaven les captures.
Paral·lelament, la innovació en els sistemes de refrigeració va permetre equipar els vaixells amb sistemes que facilitaven la conservació
del peix, i, sobretot, permetien treballar durant dies mar endins sense
necessitat de tornar a terra fins a esgotar la capacitat d’emmagatzemament. L’última onada tecnològica no ha incidit tant amb l’aspecte
tècnic de la captura com en l’estratègia per assegurar l’eficiència. Definitivament, pescar deixa de ser un ofici i es converteix en un engranatge industrial. L’ús de sonars i d’informació climàtica i marina permet
dirigir els bucs cap als indrets on els bancs de peixos són abundosos.
Alhora, les comunicacions sense fils i l’ús de les xarxes teledirigeixen
cada flota pesquera, controlen la ubicació de cada embarcació i avalulen les millors condicions per extreure peix en cada moment.
Però aquests canvis, similars a molts altres sectors de l’economia, fan
aflorar una problemàtica igualment paral·lela: la sobreexplotació del medi.
El mateix fenomen associat a l’esgotament dels hidrocarburs per a l’obtenció d’energia. La pesca ara és més eficient, però, alhora, encara és una
activitat massa contaminant i no del tot sostenible: tant per la generació de
residus com per la sobrepesca, és a dir, la captura encara massa desregularitzada d’espècies i exemplars que haurien de seguir creixent i sembrant
el mar i no arribar mai a terra, on s’acaben bandejant per al mercat.

Altaveu

XAVIER VALLVÉ
Director de Trama
TecnoAmbiental

“Als anys setanta,
arran de la crisi
energètica, va
ressorgir entre
els estudiants
d’enginyeria
un interès especial
per les renovables
com no s’havia
produït des del
segle anterior.“
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JOSEP MARIA PIGUILLEM
Director de projectes - CTO. Enginyer industrial

Instal·lacions industrials 4.0

S

i una revolució industrial es mesurés per l’impacte laboral en la societat, el de la indústria 4.0 podria
arribar a ser històric. Traslladar
tota la gestió de la producció de
diverses plantes industrials a un
sistema integrat, per adaptar-se millor a la demanda i assignar recursos de manera òptima,
obliga cada planta a estar preparada per moure’s al llarg de la seva capacitat productiva de
manera àgil i eficaç en cada règim de treball. I
és en aquesta capacitat d’adaptació que les utilities o instal·lacions industrials juguen un paper clau, ja que inclouen des dels sistemes de
control a les instal·lacions elèctriques, de calor,
fred industrial o aire comprimit.
Així, les instal·lacions de la indústria 4.0 han
de poder respondre a qualsevol requeriment de
càrrega de treball sense que en quedin penalitzades les prestacions, assegurant, en tot moment, el funcionament en aquell punt òptim en
el qual es maximitzi el rendiment i es minimitzi
el consum energètic. Aquest equilibri només
s’obté a partir d’un bon plantejament inicial i un
disseny correcte de tot el conjunt.
Per això, la planificació i la implicació i cooperació de bona part dels equips humans en les primeres fases de disseny de les noves plantes industrials intel·ligents (smart factories) són punts clau
per mantenir les produccions dins dels rangs de
competitivitat al llarg del temps. Tant és així que,
inevitablement, la repercussió d’una planificació

incorrecta dels potencials escenaris productius
futurs perjudicarà la viabilitat de les empreses
d’una forma molt més determinant que en l’actualitat ja que es reduirà enormement el temps de
resposta degut a les operacions de correcció de
qualsevol disfunció o mal funcionament.

La planificació i la
implicació i cooperació
de bona part dels equips
humans en les primeres
fases de disseny de les
noves plantes industrials
intel·ligents (smart
factories) són punts
clau per mantenir les
produccions dins dels
rangs de competitivitat.
La recerca de la flexibilitat productiva no es
pot quedar només en les unitats transformadores d’energia, sinó que cal ampliar el concepte
tant als elements de distribució com als sistemes de control. D’aquesta manera, les instal·lacions industrials de les fàbriques intel·ligents
caldrà que s’adaptin a qualsevol requeriment

Sonòmetre

El motor de vendes de vehicle elèctric encara
funciona al ralentí.
Futurament, la sostenibilitat del trànsit rodat
passarà per fer-lo funcionar amb corrent
elèctric distribuït o emmagatzemat, o bé mitjançant elements com l’hidrogen o el gas. Fa
temps que es comercialitzen vehicles elèctrics, però els compradors potencials encara
han d’afrontar una bona colla d’handicaps
centrats, essencialment, amb l’equiparació
de prestacions amb els cotxes propulsats per
motors d’explosió. L’autonomia, encara massa
limitada; la manca de punts de recàrrega en
aparcaments multipropietat o públics, i el
preu, molt superior al dels cotxes de benzina o
dièsel, s’han convertit en les principals barreres del mercat.

Un projecte europeu liderat per la UPC
implica la ciutadania en el control de la
qualitat de l’aire.
La institució lidera el projecte H2020 CAPTOR, a través del qual s’ha instal·lat una xarxa de sensors de baix cost per mesurar l’ozó
troposfèric –un contaminant present bàsicament a zones rurals– en cases particulars
de voluntaris d’Espanya, Itàlia i Àustria que
proporcionen dades reals de la qualitat de
l’aire. El programa també vol fomentar la collaboració entre comunitats locals, ciutadania,
ONGs i científics per estimular la consciència
ambiental i la responsabilitat social i política
en aquest àmbit. L’ozó troposfèric sovint es
caracteritza per ser un contaminant oblidat,
ja que els contaminadors (la població urbana)
no pateixen els efectes de les emissions de
gasos, mentre que la població rural (que hi
influeix poc) sí que s’hi veu exposada.
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El Vallès Occidental estrena un nou punt
de distribució de biomassa amb estella
de quilòmetre zero.
El Centre Logístic de Biomassa Comarcal
és una peça clau del projecte Boscos del
Vallès de prevenció d’incendis a partir de
la dinamització de la biomassa forestal i
un equipament clau per a l’obtenció d’una
energia neta i de proximitat. El centre té
una capacitat de producció de 6.650 tones
anuals d’estella. La inversió, de mig milió
d’euros, s’ha materialitzat en un recinte de
8.430 m2 que compta, a més, amb un magatzem de 846. A ple rendiment, podrà mobilitzar fins 9.500 tones de fusta. Un 45% de la
biomassa obtinguda s’utilitzarà a dues calderes del Servei d’Activitat Física de la UAB
i al Consorci Sanitari de Terrassa. L’energia
per a l’equipament sanitari equivaldria a
alimentar 735 habitatges.
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Notícies

Henkel construirà un
magatzem automàtic
d’última generació a
Montornès del Vallès
La instal·lació, de 24.000 m2,
disposarà d’una secció totalment robotitzada que es convertirà en el nou centre logístic del
sud d’Europa per a la divisió de
Laundry&Home, dins l’estratègia
2020+ de la firma alemanya que
va de la mà amb la digitalització i
la indústria 4.0. La multinacional
també obrirà una nova línia d’envasat d’alta velocitat i sostenible
per a detergents líquids que ampliarà la capacitat productiva de la
planta de detergents. Al centre de
Montornès del Vallès, amb més de
mig segle d’activitat, hi treballen,
directament i indirectament, més
de 500 persones que gestionen
productes que s’exporten a més
de 60 països.

dins del rang de KPIs exigit.
Per una banda, els dissenys dels sistemes
de distribució han de respondre a necessitats variables en funció del règim de treball
de la planta. Per tant, la dimensió no es pot
reduir a punts de funcionament de màxima
demanda, sinó que han de permetre poder
treballar amb eficàcia en qualsevol nivell
de càrrega o punt de treball fent una lectura
global de tot el sistema.
Per altra banda, l’evolució dels sistemes
de control i la irrupció de l’IoT faciliten que
puguem integrar i unificar tota la gestió de
les plantes, tant la productiva com la industrial, fet que ens permet disposar d’una informació potencial amb un nivell de detall
inimaginable fa pocs anys. Aquesta millora
del control global dels processos també exigeix una bona planificació i disseny de les
instal·lacions, així com un major esforç en
la interpretació i el correcte creuament de
dades per monitorar i optimitzar la gestió
de les fàbriques intel·ligents.
La majoria de projectes que ha liderat
EFIENER Enginyeria estan basats en aquest
concepte disruptiu: adaptar les utilities al
concepte de smart factory. Aquesta conversió es duu a terme amb total flexibilitat, en
diferents graus de profunditat i/o fases, de
manera que esdevingui una evolució natural
que encaixi dins del pla director i les necessitats de cada planta.

La fira audiovisual
ISE, aterrarà a
Barcelona el 2020

Anàlisi

GIAN-LLUÍS RIBECHINI
Coordinador del Grup de Treball de Compliance Tècnic

Cal un sistema per planificar l’adaptació
de les empreses a la legislació comunitària?

E

l seguiment de la legislació comunitària és un dels aspectes cada
cop més importants en la gestió
d’un sistema de compliance tècnic. Les directives i reglaments comunitaris tenen una incidència directa en les empreses i professionals. Encara
que amb una diferencia substancial, mentre
que els reglaments són d’obligat compliment,
les directives han de ser transposades a la
legislació de cada estat. Aquesta última circumstància, planteja una situació preocupant
si els legisladors no fan l’adequació corresponent dins del termini establert.
A algú li podria semblar que el fet que no
es transposi una directiva permet mantenir
una situació avantatjosa dins del mercat nacional. Tanmateix, per contra, la realitat és que
esdevé desavantatjós per aquelles empreses
que basen part del negoci en la internacionalització. Així, les empreses que exporten a països on les directives ja estan transposades es
veuen obligades a comercialitzar productes i
serveis que compleixen el que s’ha establert
a la directiva. Els costos de desenvolupament
i en el mateix producte que suposa l’adaptació a una directiva suposen un cost afegit
que afecta el marge sobre el preu de venda.
D’aquesta manera, si la competència no està
internacionalitzada, mentre no s’adapti la directiva, podrà mantenir uns preus que poden
ser inferiors o iguals, però amb un marge de
benefici més gran. Per tant, si es pretén de-

Si la competència no
està internacionalitzada,
mentre no s’adapti
la directiva, podrà
mantenir uns preus
de venda que poden
ser inferiors o iguals,
però amb un marge
de benefici més gran.

senvolupar un model econòmic on la internacionalització sigui un dels factors estratègics,
aquesta situació no és admissible. No podem
permetre que els exportadors tinguin aquest
factor de pèrdua de competitivitat.
Històricament, l’actuació de la majoria
d’empreses, especialment de les petites i
mitjanes, enfront de l’entrada en vigor d’una
directiva o reglament ha estat reactiva, és a
dir, l’empresa desenvolupa els canvis i les in-

novacions quan es veu obligada a portar-les
a terme. En algun cas no hi hagut capacitat,
ni recursos, ni el temps suficient per donar-hi
resposta, fet que ha comportat la desaparició
d’algunes empreses. Un darrer exemple de
l’efecte de la manca de previsió i planificació
és l’entrada en vigor, el maig passat, del Reglament (UE) 2016/679 conegut com a Reglament General de Protecció de Dades.
Davant d’aquesta situació, caldrien mecanismes efectius i estructurats que facin una
tasca de prevenció i desenvolupament de contramesures per amortir l’impacte que pot suposar l’entrada en vigor d’una nova directiva
o reglament que pugui afectar les empreses
catalanes. La pregunta que cal respondre és,
doncs, cal que tinguem una unitat d’intel·ligència comunitària de país per donar resposta a aquesta situació?

L’Integrated Systems Europe
(ISE), la fira tecnològica líder del
sector audiovisual, espera rebre
prop de 80.000 visitants i 1.200
empreses amb l’objectiu d’exposar
les últimes novetats i innovacions
distribuïdes en set categories tecnològiques, una bona oportunitat
per mostrar al públic i a altres
empreses o professionals del sector productes i sistemes, així com
establir acords comercials amb altres companyies. Aquest esdeveniment convertirà Barcelona en un
lloc clau per al sector audiovisual
en l’àmbit mundial. Fira de Barcelona estima un impacte econòmic
directe sobre la regió que podria
arribar als 470 milions d’euros
anuals i la creació d’uns 13.000
llocs de treball temporals, unes xifres similars a les del Mobile World
Congress.

La UPC, primera
universitat de l’estat
Espanyol en captació
de fons del programa
H2020
No només es tracta de la primera universitat de l’estat, sinó
que també és la tercera institució espanyola en canalització de
subvencions obtingudes a través
del programa europeu de recerca
i innovació Horizon 2020 (H2020),
segons els resultats provisionals
dels darrers informes del Centro
para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI), corresponents
al període 2014-2017. D’acord
amb aquests mateixos informes,
la UPC ha format part d’un total
de 101 projectes de recerca, dels
quals n’ha coordinat 33. L’informe
de resultats per entitats, pilars i
àrees temàtiques del CDTI posa de
manifest que la UPC fa una aposta
decidida en ciència excel·lent, un
element bàsic per esdevenir un
programa que compti amb el suport del H2020.
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L’ENGINYERIA
ENS PARLA
Sostenibilitat

Els tres pilars de la
transició energètica
No és una obligació, sinó una necessitat. Per complir els objectius climàtics, cal anar cap a un model energètic sostenible que potenciï l’ús de fonts
d’energia renovables.
Font: Article publicat originàriament al web de Circutor (http://circutor.es/ca/productes/destacats/4384-els-tres-pilars-de-la-transicio-energetica)

E

ls països industrialitzats generen bona part
de l’electricitat a centrals elèctriques convencionals com les de
carbó, gas o nuclears.
Aquestes plantes proporcionen un
enorme benefici econòmic a les
empreses generadores, a les quals
els usuaris paguen les necessitats energètiques comprant-los-hi
electricitat i combustible mitjançant les companyies de serveis
públics pertinents. Aquest tipus
de subministrament, fàcil d’usar,
sol comportar costos elevats i, des
del punt de vista de l’ús racional
de l’energia, és bastant ineficient.
La transició energètica és difícil,
però no impossible. El primer pas
és canviar la manera de produir
l’energia. Per fer-ho, cal descentralitzar els punts de generació
i canviar al model de generació
distribuïda (GD) basat en produir
l’energia en el mateix punt on es
consumirà. Així, es redueixen directament les pèrdues de xarxa,
un fet que contribueix a preservar el medi ambient mitjançant
l’ús de fonts d’energia renovable.
La GD té múltiples avantatges respecte del sistema convencional i

implica beneficis tant a nivell tècnic
com econòmic i mediambiental.
TÈCNIC
Millora la qualitat del servei elèctric perquè disminueix la probabilitat de fallada per caiguda de línies
d’alta tensió en reduir-se’n el percentatge d’utilització.
Els sistemes GD són modulars i
proporcionen flexibilitat al sistema
de distribució elèctrica. Això implica una instal·lació senzilla en un
temps reduït. També proporciona
un gran avantatge per al sistema
d’operació, mantenint la flexibilitat
de la capacitat total augmentant o
disminuint el número de mòduls.
La GD redueix les pèrdues
d’energia en les xarxes de distribució i transport.
ECONÒMIC
Evita costos d’inversió en transmissió i distribució. El cost en infraestructures elèctriques és menor
i, per tant, s’estalvien despeses
d’operació i manteniment.
Redueix els costos de combustible gràcies a la millora de l’eficiència en el cas de les aplicacions
de cogeneració. Aquests sistemes
reutilitzen la calor residual per a

instal·lacions de calefacció i refrigeració o per augmentar-ne l’eficiència mitjançant la generació
d’electricitat que estalvia despeses
en consum d’energia primària.
AMBIENTAL
Disminueix l’emissió de contaminants. La GD potencia l’autoconsum
a partir de sistemes de generació
in situ. D’aquesta forma, s’aconse-

gueix reduir el consum d’energia
primària de fonts convencionals
substituint-la per energia més neta
com la d’un sistema fotovoltaic. A
banda, s’eviten les emissions causades per les pèrdues de transmissió de les centrals a les ciutats.
La GD aglutina múltiples sistemes de generació i emmagatzemament que permeten desplaçar
els sistemes convencionals per a

l’obtenció d’energia solar o eòlica.
No obstant això, per arribar a aconseguir una transició energètica no
n’hi ha prou amb descentralitzar
els punts de generació i fer ús de
fonts d’energia neta, sinó que també cal canviar la forma de consumir-la. Per tant, l’èxit també rau en
el canvi de la consciència del consumidor i en fer un ús racional dels
recursos energètics.

Podeu llegir l’article complet a www.fullsdelsenginyers.cat

www.fullsdelsenginyers.cat
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Noruega construirà una autopista
que connectarà tots els fiords
Amb una inversió de 40.000 milions d’euros, aquesta infraestructura unirà tota la costa oest del país mitjançant túnels aquàtics i ponts quilomètrics.

C

ada any, milers de
turistes s’embarquen en un creuer
per les aigües congelades escandinaves per admirar els
fiords. Però, per als noruecs, fer
aquests 1.100 quilòmetres, suposen més de vint hores de viatge en cotxe i embarcar en un total de set ferris. Amb l’objectiu
de millorar l’accés a les zones
residencials, comercials i de
treball del sud país, el govern
ha decidit posar fil a l’agulla
per bastir una obra d’enginyeria
sense precedents. Un gran vial
que uneixi totes les porcions
de terra. S’espera que el 2026
el projecte estigui enllestit. De
moment, s’han iniciat les obres
d’un dels túnels, tot i que hi ha
trams que presenten força complicacions a causa de l’amplada
i la profunditat dels fiords.
La futura autopista E39 connectarà les ciutats de Kristiansand, a l’extrem sud del país, i
Trondheim, al nord, i pretén re-

duir les hores de recorregut eliminant els transbordaments en
ferri dels vehicles que transiten
en ambdues direccions.
El terreny, el gruix i la profunditat d’alguns fiords, d’entrada,
obligava a modificar els recorreguts per rodejar-los i el trajecte durava dues o tres hores
més. Davant d’aquest handicap,
l’Administració Noruega de Carreteres ha posat sobre la taula
la proposta de construir túnels
subaquàtics amb doble carril
per banda.
Un dels túnels, batejat com a
Rogfast, farà 27 quilòmetres de
llargada i, en algunes zones, arribarà fins als 390 metres sota
el nivell del mar. Serà el conducte de transport submarí més
profund i més llarg del món.
Es preveu que tingui sortides
d’emergència cada 250 metres,
a més d’espais de descans cada
mig quilòmetre. El túnel, que
connectarà l’illa de Kvitsoy amb
el continent noruec mitjançant
un encreuament de túnels sub-

El 45% de les
empreses catalanes
incrementarà
la facturació gràcies
a la innovació
El creixement de la rendibilitat, que es desprèn del
Baròmetre de la Innovació elaborat per ACCIÓ, també apunta que un 21,5% de les empreses catalanes
crearà nous llocs de treball com a conseqüència
d’aquest mateix procés.

S

egons l’estudi, el
44,9% de les empreses del país incrementarà la facturació i el 21,5%
crearà nous llocs
de treball com a conseqüència
d’innovar. Són les dues principals conclusions del baròmetre
elaborat per l’Agència per a la
Competitivitat de l’Empresa de la
Generalitat de Catalunya depenent del Departament d’Empresa
i Coneixement. En el marc de la
presentació del treball, el conseller delegat d’ACCIÓ, Joan Romero, sostenia que, amb aquestes
dades, “s’evidencia l’impacte de
la innovació en la competitivitat
de les empreses. La innovació
genera eficiència, reducció de
costos, més valor afegit... però
també es tradueix en més facturació i creació de llocs de treball”.
Pel que fa al perfil de les empreses, l’estudi conclou que les de
nova creació són les que concentren més activitat innovadora. En
concret, el 75,2% de les empreses de menys de cinc anys innova, un percentatge superior a

la resta de trams d’antiguitat. El
segon segment més innovador
l’ocupen les companyies de més
de 50 anys (el 59,6% ha innovat
l’any 2017).

Innovar genera
eficiència,
reducció
de costos, més
valor afegit...
però també es
tradueix en
més facturació
i creació de llocs
de treball.
Aquesta ha estat la quarta
edició del baròmetre, que radiografia la situació de la innovació
empresarial a Catalunya a partir
d’enquestes a 1.200 empreses
de més de nou treballadors, una
mostra representativa del conjunt del país.

marins, també estarà equipat
amb cabines telefòniques i càmeres de vigilància.
En aquells punts on l’amplada
i la profunditat dels fiords, com
el Bjornafjord, té cinc quilòmetres d’amplada i 600 metres de
profunditat, s’ha optat per projectar un pont penjant. Els engi-

nyers van plantejar dues solucions per construir-lo: un pont
amb tres torres o un túnel flotant i submergit format per dos
tubs interconnectats mitjançant
cables d’alta resistència. El fiord
Romsdalsfjord, en canvi, necessitarà un túnel submarí de setze
quilòmetres i un pont penjant de

dos que connectarà amb Molde.
El projecte es basa, principalment, en lleis mediambientals i
de seguretat, i està cridat a convertir Noruega en un referent en
capacitats d’enginyeria i en un
exemple per a futurs projectes
d’infraestructures a tot el món.

L’autobús autònom arriba
als carrers de Catalunya
L’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), amb el suport
de la Generalitat, posa en marxa una iniciativa que farà possible que vuit municipis
de Catalunya posin en funcionament, per primera vegada, un autobús autònom en
circulació real.

E

n el marc de la XIV
Jornada
Catalana de la Mobilitat,
organitzada
per
l’entitat, es va presentar la primera
iniciativa que porta el transport
públic autònom als municipis
catalans a partir del setembre.
Gràcies a la col·laboració de
l’empresa francesa Transdev,
l’AMTU ofereix als ajuntaments
catalans la possibilitat de participar en una gira itinerant
mitjançant un carril d’una ruta
de transport reservat per a la
circulació de fins a quatre vehicles autònoms.
Aquest roadshow servirà
per donar a conèixer al conjunt de la població aquest
sistema de transport d’alt
desenvolupament tecnològic
per al desplaçament de viatgers. La iniciativa pretén
conscienciar sobre els canvis econòmics i culturals en
la mobilitat, la planificació
urbanística, el paisatge, etc.
que comportarà l’arribada
d’aquesta innovadora modalitat de transport.
Els professionals de l’àmbit
de la mobilitat preveuen “poder circular de manera automàtica per la ciutat cap al

2020 i arribar a la cinquena
fase d’automatització (sense conductor) entre el 2025

La iniciativa pretén conscienciar
sobre els canvis econòmics i
culturals, en la
mobilitat, en la
planificació urbanística i en el
paisatge.

i el 2030”, segons va exposar
Jordi Xena, president de l’AMTU, en el marc de la jornada
on, justament, també es va
poder veure exposat un autobús autònom per primer cop
a Catalunya.
En el mateix acte, Cristina
Pou, representant del Servei
Català de Trànsit, va destacar
el caràcter innovador de la iniciativa: “És la primera vegada
a tot Europa en què municipis
mitjans i petits tenen accés a
provar el transport públic autònom”. La durada de la gira
de demostració és de dos mesos (del 3 de setembre al 28
d’octubre de 2018). Durant el
recorregut visitarà vuit municipis catalans, futurs usuaris
potencials del vehicle.
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Enginyeria marina

El sector pesquer, que ha estat bàsic en moltes localitats costaneres mediterrànies durant anys i anys,
cada cop depèn més de la tecnologia.

La pesca, d’artesanal
a tecnològica

La pesca a la costa catalana és i ha estat tradicionalment de dia. Excepte els grans tonyinaires i alguns palangrers, les barques tornen a port
cada dia. Tanmateix, d’un temps ençà, des dels grans emplaçaments portuaris, cada cop surten més embarcacions que practiquen la pesca
industrial en profunditats més grans. Una pràctica que es porta a terme amb vaixells de grans dimensions amb l’objectiu d’obtenir un gran
nombre de captures.
TEXT: MIREIA CURTO

“L

’enginyeria
a la pesca
té un paper
molt rellevant
perquè permet
determinar, mitjançant censos
biològics o programes de coneixement del mar, quina és la millor ubicació per tirar les xarxes
i augmentar les captures”, explica Lourdes Reig, professora i
investigadora del Departament
d’Enginyeria Agroalimentària i
Biotecnologia de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC).
Ara bé, els avenços tecnològics
que han permès el desenvolupament d’equipament i instrumentació capaç de copsar informació
que abans no es mesurava han
fet que la pesca ara sigui més
sostenible. “Aquesta instrumentació també ha ajudat als investigadors a avaluar l’estat de la
població de diferents espècies
i, d’aquesta manera, planificar i
regular les captures”, explica Jo-

Lourdes Reig:
“Des que va
posar-se en marxa
la pesca industrial,
cada innovació
en l’àmbit de
l’enginyeria
s’ha aprofitat
per augmentar
l’eficiència d’un
sector en què cada
cop es pot ser més
precís a l’hora
de planificar
les captures”.
aquín del Río, membre del Grup
de Recerca SARTI de la UPC de
Vilanova i la Geltrú.
Com en el cas de la gamba de

Palamós. L’any 2013, els mateixos pescadors d’aquest crustaci,
després de percebre una disminució de les captures i de la mida
dels exemplars, van iniciar un pla
de gestió de la pesca de la gamba vermella. A través d’aquest
paquet de mesures, es capturen
menys gambes, però de major
calibre. Conseqüentment, s’augmenten els beneficis i es redueix
l’impacte ambiental. Després de
l’èxit obtingut, el Ministeri d’Agricultura i Pesca ha decidit prolongar aquest pla cinc anys més.
A més a més, la implantació
tecnològica a bord també ha
possibilitat que els vaixells puguin treballar amb xarxes més
grans i pesades arrossegades
per motors mecànics que permeten recollir molts més quilos
de peix que fent-ho a mà, com en
el passat. Així doncs, en una sola
calada, es poden capturar grans
quantitats.
Així mateix, l’enginyeria també
ha facilitat el disseny de nous

LA GENERALITAT DE CATALUNYA TINDRÀ UN EQUIP PROPI
DE CIENTÍFICS I TÈCNICS PER DONAR SUPORT A UNA GESTIÓ
SOSTENIBLE DE LA PESCA EN AIGÜES DE CATALUNYA
El Govern ha aprovat la
creació del programa temporal de recopilació de dades
en suport de la gestió pesquera en el marc del programa operatiu del Fons Europeu
Marítim i de la Pesca (FEMP)
2014-2020. La iniciativa implicarà la contractació d’un equip
tècnic-científic que, seguint
un pla de mostreig preestablert, recollirà de manera sistemàtica informació biològica,
social i econòmica de pesqueres gestionades per l’administració catalana, així com de
pesca recreativa. Les dades
seran tractades en el marc de
l’Institut Català de Recerca per
la Governança del Mar, ICATMAR, un òrgan de cooperació

entre la Direcció General de
Pesca i Afers Marítims del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
(DARP) i l’Institut de Ciències
del Mar del CSIC.
El seguiment i avaluació
científica regulars de les pesqueres catalanes és clau per
assegurar-ne una gestió sostenible, en la línia dels compromisos internacionals estipulats per la FAO i l’Agenda
2030 de Nacions Unides sobre
desenvolupament sostenible,
i les exigències de la política
pesquera comuna europea.
Aquesta darrera obliga a assolir una gestió sostenible de
la pesca en aigües europees
abans del 2020.

www.fullsdelsenginyers.cat
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Per disminuir la
contaminació caldria
dissenyar vaixells
híbrids, regular la
quantitat que n’hi ha
d’haver al mar i el
què es pot pescar.

La tecnologia
mecànica permet
recollir molts més
quilos de peix que
fent-ho a mà com es
feia en el passat.

1
GEOPOSICIONAMENT

4
TECNOLOGIA PER
A LA RECOLLIDA
DE XARXES

2
REGISTRE DE DADES
CLIMÀTIQUES

3
SONARS PER
DETECTAR LA
UBICACIÓ DEL PEIX

5
TECNOLOGIA DE CONSERVACIÓ
DEL PEIX UN COP PESCAT
(EN VAIXELLS DE PESCA
INDUSTRIAL)

Els avenços
tecnològics que
han permès el
desenvolupament
d’un equipament
i instrumentació
capaç de copsar
informació que
abans no es
mesurava també
han fet que la
pesca ara sigui
més sostenible.
aparells utilitzats a la pesca
d’arrossegament com les portes
que obren les xarxes, que actualment generen un impacte ambiental al fons marí molt menor
que les utilitzades antigament.
“Això incrementa l’eficiència
energètica ja que es redueix el
consum dels motors de les embarcacions”, comenta Del Río.
En el cas de les barques de pesca industrial, que no tornen cada
dia a port, els avenços tecnològics fan possible poder conservar

el peix capturat. Així l’embarcació
pot continuar pescant mar endins
i, per tant, fer més eficient cada
sortida. També cal tenir en compte
els avantatges de la implantació
de les telecomunicacions d’última
generació. En els últims deu anys,
els avenços en aquest sector fan
possible que els tripulants que es
troben en alta mar puguin connectar-se a internet i tenir a l’abast
dades climàtiques de tot el món.
“Els sistemes de posicionament
i comunicacions per satèl·lit que
permeten fer el seguiment de les
embarcacions pesqueres eviten
l’activitat a les zones prohibides o
amb veda”, assegura Del Río.
Actualment, també hi ha implantades les tecnologies d’etiquetatge, que ofereixen una traçabilitat dels productes pesquers
des de l’embarcació fins al consumidor final, una pràctica que n’assegura la qualitat i la procedència.
Al capdavall, doncs, “des que va
posar-se en marxa la pesca industrial, cada innovació en l’àmbit
de l’enginyeria s’ha aprofitat per
augmentar l’eficiència d’un sector
en què cada cop es pot ser més
precís a l’hora de planificar les
captures”, argumenta Reig.
LA SOBREPESCA
No obstant això, l’aplicació de la

tecnologia en aquesta activitat
ha fet accelerar els problemes de
sobrepesca. La capacitat de trobar on és el peix més ràpidament,
l’autonomia de les embarcacions
i la possibilitat de poder conservar al vaixell grans quantitats de
captures ha obligat a haver-se de
plantejar seriosament la regulació del sector.
“La tecnologia existent ens
permet capturar tot el que hi ha
al mar”, apunta la professora i
investigadora del Departament
d’Enginyeria Agroalimentària i
Biotecnologia de la UPC. “Com
més capacitat tecnològica es té a
l’abast, més s’està posant en risc
la capacitat del sistema biològic
marí per mantenir les poblacions.
Per tant, actualment, hi hauria
d’haver regulacions per a cada
espècie i conca”.
Des del grup de recerca SARTI,
s’està treballant en el desenvolupament de nous sistemes de mesura que permetin el monitoratge
i seguiment de diferents espècies
per conèixer més en detall el seu
comportament, estacionalitat i nivells de població. L’avaluació es
porta a terme en sistemes embarcats per recollir informació de
les embarcacions amb l’objectiu
d’augmentar-ne l’eficiència energètica. “Aquest coneixement ha de

facilitar l’aplicació de regles que
facin la pesca sostenible i eficient,
que hauria de ser l’objectiu final
del sector”, afirma Joaquín del Río.
REPTES DE L’ENGINYERIA
Tot i que la pesca ha viscut grans
canvis gràcies als avenços de
l’enginyeria, encara s’espera
que, en els pròxims anys, tingui
un paper important en l’evolució
del sector. Com apuntava Lourdes Reig, “ara el que convindria
és focalitzar-se a dissenyar flotes pesqueres més eficients i
sostenibles, ja que moltes de
les embarcacions que surten a
pescar són sinònim de nivells
elevats de contaminació”.
De fet, el seguiment i l’avaluació per part de científics de les
pesqueres és essencial per assegurar una gestió sostenible.
En aquesta línia, la Generalitat de
Catalunya tindrà un equip propi
de científics i tècnics per donar
suport a una gestió sostenible
de la pesca en aigües catalanes.
Ho farà en el marc del programa
temporal de recopilació de dades
en suport de la gestió pesquera
del programa operatiu del Fons
Europeu Marítim i de la Pesca
(FEMP).
Altres aspectes crucials que
caldrà treballar per disminuir

la contaminació i la sobreexplotació són el disseny de vaixells
híbrids —com en el cas dels vehicles i amb la intenció de reduir
l’ús dels hidrocarburs—, la regulació de la quantitat de vaixells
que hi ha d’haver al mar i, en
últim terme, què es pot pescar
i en quines condicions. “Moltes
vegades, els vaixells agafen peixos que, finalment, no arriben a
terra. Per evitar-ho, s’haurien
de dissenyar arts de pesca més
selectius”, assegura Reig. Així
doncs, el desenvolupament de
tècniques més sostenibles és un
dels principals eixos de recerca
en els quals s’està treballant a
hores d’ara.

Desenvolupar
tècniques de
pesca més
sostenibles és
un dels principals
eixos de recerca
en els quals
s’està treballant.
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AVENÇOS EN IL·LUMINACIÓ

El led arrela en el món
de l’horticultura

Les bombetes formades per díodes emissors de llum estan entrant amb força al sector ja que, a més a més de l’estalvi econòmic que suposen gràcies a la seva major eficiència i llarga vida útil, permeten donar a cada planta només aquelles longituds d’ona que necessita per desenvolupar-se.
TEXT: LORENA FARRÀS PÉREZ

P

er créixer, les plantes
necessiten terra, aigua i sol. La il·luminació, en concret, és un
factor determinant
en el seu creixement
i desenvolupament (forma i floració). Amb l’objectiu d’enganyar les
plantes, els horticultors juguen
amb la llum artificial. D’aquesta
manera, aconsegueixen allargar
les hores de llum i poden cultivar
a l’hivern o bé en espais tancats.
“La il·luminació artificial ja fa molt
temps que s’utilitza en hivernacles i és molt valorada en zones
del nord d’Europa, on la quantitat i
hores de sol no són suficients per
fer créixer determinades plantes
de manera òptima”, explica José
Ignacio Garreta, managing director i CEO d’ETI, fabricant d’equips
associats a la il·luminació que forma part del Clúster d’Il·luminació
(CICAT). Però aquesta il·luminació
artificial suposa un cost afegit a la
producció.
“Fins ara, s’utilitzaven làmpades d’HM (halogenur metàl·lic) o
de fluorescència per a les fases
de germinació (planters) i VSAP
(vapor de sodi d’alta pressió) per
a les de creixement vegetatiu i floració, principalment de 600 watts
com a suport, o inclús substituint

El gran avantatge
del led aplicat
a l’horticultura
és la possibilitat
de discriminar
les diferents
longituds d’ona
per aconseguir
un major estalvi
energètic.
la llum solar”, afegeix Garreta. La
irrupció de les bombetes amb díode emissor de llum, el que es coneix com a led segons les sigles
en anglès (light-emitting diode),
ha revolucionat el món de l’horticultura pel gran estalvi econòmic
que suposa aquesta tecnologia en
comparació a les làmpades d’HM,
de fluorescència i les de VSAP.
Aquest estalvi es basa en tres
grans avantatges, segons la Dra.
Sílvia Burés, degana del Col·legi
Oficial d’Enginyers Agrònoms de
Catalunya (COEAC) i propietària de
Buresinnova, empresa que distribueix els llums per a cultiu finlandesos VALOYA. En primer lloc, la
millora de l’eficiència, amb estal-

vis de fins a un 85% en comparació amb les bombetes halògenes
(d’il·luminació general), i per la
prolongada vida útil dels leds, que
pot superar les 50.000 hores.
En segon lloc, la doctora en Enginyera Agrònoma explica que
“en ser una llum freda, no escalfa (per radiació) l’ambient. Així es
redueix la despesa associada a la
refrigeració dels espais”. Aquesta característica permet que “es
pugui cultivar en qualsevol lloc i
en qualsevol zona, cosa que pot
comportar que l’horticultura es
desplaci a països de més al nord
del continent en detriment del sud
d’Espanya”, alerta.
I, finalment, l’experta destaca
els estalvis derivats de la possibilitat de “crear, exactament,
l’espectre electromagnètic que la
planta necessita”. És a dir, “en optimitzar l’espectre, s’aconsegueixen estalvis energètics”, clarifica.
Els leds blaus i vermells junts, per
exemple, són beneficiosos per a la
fotosíntesi. El blau sol fomenta el
fototropisme i els criptocroms que
participen en la germinació de la
planta, mentre que la llum vermella estimula els fitocroms, encarregats que la planta floreixi en el
moment òptim.
La regulació de l’espectre de

llum en funció del cicle vital de les
plantes afavoreix un creixement
més ràpid i fa que siguin més
resistents i capaces de sobreviure quan es transporten a llargues

S’espera que
la il·luminació
led per a cultiu
de plantes
registri un gran
creixement en els
pròxims anys.
distàncies. Així mateix, també
augmenta la qualitat nutritiva de
les verdures i hortalisses quan

s’exposen a espectres de llum determinats. Això últim representa
un gran avenç, ja que al voltant del
40% de les plantes que s’extreuen
d’un hivernacle moren durant el
transport.
Davant d’aquests avantatges, no
és d’estranyar que, tot i ser una
tecnologia relativament nova en
l’àmbit de l’horticultura, el led sigui cada cop més popular al camp.
De fet, s’espera que la il·luminació
amb làmpades d’aquest tipus per
a cultiu de plantes registri un gran
creixement en els pròxims anys.
L’únic fre és el preu de compra, encara superior a altres opcions, tot i
que Burés assegura que “el retorn
de la inversió inicial és ràpid gràcies als importants estalvis econòmics que s’aconsegueixen”.

www.fullsdelsenginyers.cat
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Dos cotxes autònoms
competeixen per primer cop
a la Formula Student Spain

El Circuit de Barcelona-Catalunya va acollir 80 equips procedents de 18 països amb monoplaces elèctrics, de combustible i autònoms.
TEXT: MIREIA CURTO

L

a competició va abaixar el teló amb xifres
rècord d’inscrits i més
de 2.000 participants
que van omplir les instal·lacions del traçat
de Montmeló per celebrar l’última
prova de la Formula Student de la
temporada. Aquesta edició ha destacat per la presència de vehicles
autònoms, mentre que la participació d’equips amb monoplaces
sense conductor encara és poc
significant. Al circuit, però, ja es va
comptar amb la presència de dos
equips (Tufast Driverless i el Formula Student Team Weingarten
Driverless), ambdós alemanys, que
van participar en la primera Demo
Driverless. Així, la trobada es vol
adaptar a les necessitats de mobilitat que existiran en un futur no
molt llunyà i adaptar el concurs a

les noves idees i formes d’entendre els vehicles. És, doncs, un banc
de proves.
Stanislav Guerassimov, membre de l’equip Tufast Driverless,

Es va comptar
amb la
participació d’un
total de 6 equips
procedents
d’escoles
d’enginyeria
catalanes.
explicava els inconvenients
que van afrontar a l’hora de
dissenyar i construir un vehicle autònom: “Quan un mono-

plaça funciona sense conductor
sorgeixen molts més problemes al programari, als cables
o d’electrònica que no pas si
se’n dissenya un que funcioni
pilotat per una persona”. L’estudiant alemany afegia que en
un vehicle creat per ser conduït sense una persona fa que
tot sigui menys fiable. “Pitges el
botó i no saps com respondrà...”
COMPETICIÓ
La finalitat de la competició
és que els estudiants puguin
presentar els seus prototips i
demostrar les capacitats i característiques que tenen sobre
l’asfalt. Així doncs, es converteix en un aparador del potencial
dels joves perquè les empreses
del sector de l’automoció trobin
talent entre els futurs enginyers.

Durant els quatres dies de
competició, els equips disputen
les proves estàtiques i porten
a terme les presentacions de
business design i cost. També
duen a terme les verificacions
als vehicles per assegurar que
reuneixen els requisits per competir en les proves dinàmiques
com l’Skid Pad, l’Acceleració
(per primera vegada a l’estat es
va celebrar de nit), l’Autocross i
l’Endurance...
Respecte a la participació catalana, hi va haver presència
d’un total de sis equips: UPC
ecoRacing (UPC- ESEIAAT), ETSEIB MOTORSPORT (UPC- ETSEIB), e-Tech Racing (UPCEEBE), Dynamics UPC Manresa
(UPC-EPSEM), EUSS Motorsport
(Escola Universitària Salesiana de Sarrià), Vilanova Formula

Team (UPC-Vilanova).
Cal fer un esment també a
l’excepcionalitat que presentava l’equip sevillà ARUS-e Andalucía Racing de la Universitat de
Sevilla, en el qual, a diferència
de la resta d’equips, la presència de noies era majoritària.
ELS GUANYADORS
Cinc dels sis primers equips en
combustió i elèctrics eren alemanys i només un equip americà va poder pujar al podi: Rennteam Uni Stuttgart (Alemanya),
Global Formula Racing (EUA)
i CAT-Racing (Alemanya). Els
equips que van competir millor
en la categoria d’elèctrics van
ser tots alemanys: el Greenteam Uni Stuttgart, el DHBW Engineering Stuttgart i el Running
Snail Racing Team.
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COEIC/AEIC: Aquesta secció recull la veu dels instruments a disposició dels enginyers industrials i de les institucions i entitats que vetllen pels professionals.

El mentoring, una eina per aconseguir l’èxit
en la teva carrera professional. Vine i aprofita-la

F

acilitar als nostres
associats i col·legiats
eines que els permetin un desenvolupament professional
alineat amb els seus
objectius ha estat una de les inquietuds constats en l’esperit
de les nostres institucions. Amb
aquest propòsit, l’any passat es
van crear els Espais de Desenvolupament Professional. Sota
aquesta denominació, trobem un
conjunt d’activitats de caràcter
mensual, encaminades a proporcionar a l’enginyer instruments i
estratègies per assolir, amb les
millors garanties d’èxit, els objectius que s’ha fixat i poder fer front
als reptes que li pugui plantejar el
seu creixement professional.
Als Espais hem comptat amb ponents de primer nivell que han impartit tallers pràctics en els quals
s’han abordat temes com el lideratge, la comunicació, l’estil relacional, el màrqueting personal, les
xarxes socials professionals, etc.
Unes competències que, en molts
casos, poden ser crítiques a l’hora
d’avançar en el si d’una organització o plantejar-nos un canvi laboral.
En aquesta línia, els EIC volem
donar un pas més per aprofitar la

qualitat humana i professional del
nostre ampli col·lectiu i hem dissenyat un programa de mentoring
professional, que posem en marxa. Una iniciativa que vol ser una
aposta decidida per als serveis
d’alta qualitat i valor afegit, tot
fomentant, alhora, les relacions i
el networking entre els membres
i contribuir al desenvolupament
professional.
Tècnicament, el mentoring (mentoria, si prescindim del terme anglès) és un procés mitjançant el
qual una persona amb experiència
(mentor) ajuda a una altra (mentee)
a assolir els objectius que es fixa i
a cultivar-ne les habilitats a través
d’una sèrie de converses de tipus
personal, confidencials i limitades
de temps, juntament amb altres
activitats d’aprenentatge.
Però no només el mentorat obté
beneficis de la mentoria. El mentor
tindrà l’oportunitat de compartir el
seu coneixement i experiències, al
mateix temps que també millorarà
competències i habilitats pròpies relacionades amb el lideratge,
la capacitat de comunicació i la
d’adaptació del seu estil relacional. Perquè haver de fer una revisió de les experiències passades
li permetrà desenvolupar noves

formes de pensar i obtenir altres
perspectives.
Com el Fòrum Experiències, que
reuneix enginyers que desenvolupen una mateixa funció a l’empresa, aquesta iniciativa, pretén
posar en valor un dels intangibles
més potents del nostre col·lectiu:
el patrimoni relacional. El programa de mentoring dels EIC, exclusiu per a col·legiats i associats,

s’adreça a enginyers en actiu de
qualsevol nivell professional pel
que fa als mentees i a enginyers
en actiu o recentment jubilats en
el cas dels mentors. Les parelles
s’establiran tenint en compte afinitats a nivell de competències a
desenvolupar i l’experiència en
contextos organitzatius similars
o en el mateix camp, ja sigui en el
sector o funció a l’empresa. El tret

diferenciador d’aquest programa
respecte d’altres que es puguin
dur a terme rau en el fet que tots
dos participants són enginyers. I
qui millor que un col·lega per compartir reptes i contrastar alternatives en els moments clau de la
trajectòria professional?
Els interessats a participar al programa com a mentors poden enviar
un correu a mperez@eic.cat

www.fullsdelsenginyers.cat
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Tota la informació sobre
formació dels EIC a
http://formacio.eic.cat
i l’agenda d’actes a
www.eic.cat

UPDATE FORMACIÓ CONTÍNUA
Realitat augmentada. Aplicacions
actuals i expectatives de futur
10/10/2018 · Indústria 4.0 ·
Presencial

Curs de Lean Manufacturing:
Excel·lència en les operacions
19/10/2018 · Operacions ·
Semipresencial

Empowerment o delegació de
responsabilitats
11/10/2018 · Gestió i habilitats
directives · Presencial

Infraestructures de recàrrega de
vehicles elèctrics
22/10/2018 · Enginyeria · Presencial

Curs pràctic d’actualització al càlcul
estructural. Normativa nacional i
europea
15/10/2018 · Enginyeria ·
Semipresencial
Disseny de sistemes solars tèrmics
amb TRANSOL
15/10/2018 · Energia · Presencial

L’

Fonaments bàsics sobre les
tècniques de disseny i gestió RAMS
15/10/2018 · Operacions · Presencial

editorial Suez quals es disposava fa uns anys,
Spain ha editat ja s’han gastat: “Xina acapara
Economía circu- el 63% de matèries primeres
lar: conversión que s’importen a Europa. Amb
de residuos en aquestes dades a la mà, el salrecursos, una vavides que tenim és reciclar”,
col·lecció de 14 volums sobre la va sentenciar Bordas en la prevalorització de residus. Els au- sentació del treball. Per la seva
tors, Xavier Elias i Santiago Bor- banda, Elias va exposar que
das, analitzen la gestió actual “quan parlem de reciclatge, la
dels residus i proposen millores ciència defineix només tres tide tractament per convertir-los pus de materials: ceràmics, poen nous recursos. L’obra gira al límers i metalls”. Els materials
voltant del concepte d’economia ceràmics i metàl·lics provenen
circular, presentat com un mo- de minerals. A partir d’aquests,
del eficaç i sostenible respecte s’elaboren els materials o els
als tradicionals sistemes lineals metalls per fer aliatges.
de producció. Segons Bordas,
Elias també va destacar la imprincipalment, es parla de la
“generació de residus municipals i, en àmbits més tècnics,
dels industrials”. Pel que fa a la
generació a Espanya, les directives europees obliguen a, d’una
banda, fer una declaració anual
de residus, i, d’altra banda, a declarar també les emissions contaminants portades a terme.
Segons dades de l’Eurostat,
la generació de residus a l’estat
espanyol és d’aproximadament
catorze quilos per persona al
dia. A això, cal afegir que moltes
Drmirvae_faldo.pdf
15/1/16
14:26
de les matèries
primeres 1de les

Xavier Elias:
“S’està treballant
perquè tots els
edificis nous a
partir de 2020
(els públics
aquest any)
tinguin consum
energètic nul”.
portància que té una bona estanqueïtat i un bon aïllament. “El
mal aïllament és el responsable

Gestió pràctica dels residus
industrials
16/10/2018 · Seguretat i medi
ambient · Presencial
Formació Superior per a tècnics
competents per elaborar Plans
d’Autoprotecció
17/10/2018 · Seguretat i medi
ambient · Semipresencial
Normativa de seguretat per a robots
col·laboratius
17/10/2018 · Indústria 4.0 · Presencia
Noves tendències en la gestió
comercial. B2B
18/10/2018 - Gestió i habilitats
directives – Presencial

del sobreconsum d’energia als
habitatges”. A Europa, es considera òptim que el consum energètic sigui de 32 kWh/m2 a l’any
(incloent-hi tota mena de consums). Les principals accions a
tenir en compte per millorar l’estanqueïtat i l’aïllament, al marge
de les parets i l’orientació, són
recobrir els murs amb panells de
llana; fer un forjat sanitari unidireccional amb llana de roca entarimat de fusta; realitzar una coberta no transitable i no ventilada

Lean Business Management
22/10/2018 · Gestió i habilitats
directives · Semipresencial
Ruixadors automàtics
22/10/2018 · Seguretat i medi
ambient · Presencial
Fonaments bàsics sobre els
Sistemes d’Informació Geogràfica i
la seva aplicació
24/10/2018 · Enginyeria · Presencial
Direcció de projectes d’enginyeria
25/10/2018 · Enginyeria · Presencial
Motivació i gestió d’equips
25/10/2018 · Gestió i habilitats
directives · Presencial
Curs pràctic de disseny i càlcul de
recipients a pressió
29/10/2018 · Enginyeria · Presencial
Instal·lació de convertidors de
freqüència
30/10/2018 · Enginyeria · Presencial
Arduino i Raspberry Pi.
Microcontroladors d’ús professional
31/10/2018 · Indústria 4.0 ·
Presencial

que sigui vegetal; instal·lar vidres
triples amb dues càmeres de
criptó, i disposar d’una ventilació
forçada amb recuperador de calor (amb rendiment del 95%).
Per últim, Elias va exposar que
a la UE-28 el consum energètic a
l’habitatge representa el 40% del
total, el 36% de les emissions de
CO2 i el 9% del PIB. Actualment,
“s’està treballant perquè tots els
edificis nous a partir de 2020 (els
públics aquest any) tinguin consum energètic nul”.

Muntaner 239, 1C
08021 Barcelona
C

T. 93 200 93 39
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SERVEIS INCLOSOS
PER COL·LEGIATS/DES
I FAMILIARS

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

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

Indústria 7, Principal
08037 Barcelona

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 convisquin amb ells/es. Acreditació: carnet col·legial de
l’EIC.

T. 93 458 45 99
info@mirave.es
www.mirave.es
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L’economia circular, un model eficaç
i sostenible davant dels tradicionals
sistemes lineals de producció
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TEXT: FRANCESC SOLER

“Estem molt a prop de l’habitatge amb un
consum energètic de pràcticament zero”
Enginyer industrial per la Universitat de Waterloo
(Ontario, Canadà), XAVIER VALLVÉ és director
de Trama TecnoAmbiental, una empresa
de consultoria i enginyeria internacional.
L’especialitat principal és la generació d’energia
renovable distribuïda, combinada amb la
gestió i l’eficiència energètica a les regions en
desenvolupament. Justament en la darrera edició
de la Diada de l’Enginyer, el jurat va atorgar-li el
Premi a la Creativitat pel projecte Electrificació
rural a través de microxarxes solars híbrides a
illes remotes de Ghana, focalitzat en la generació
elèctrica mitjançant renovables. A nivell col·legial,
Vallvé és un dels responsables de la Subcomissió
d’Energies Renovables.

E

s va llicenciar a finals
dels setanta i va fer un
màster en renovables
al Canadà. El 1986 va
ser un dels creadors
de TTA. En quines circumstàncies li sorgeix l’interès
per aquest àmbit?
Als anys setanta, arran de la crisi
energètica, va ressorgir entre els
estudiants d’enginyeria com jo un
interès especial per les renovables
com no s’havia produït des del segle anterior. La visió d’una energia
ubiqua i respectuosa amb el medi
ambient que, mitjançant una tècnica relativament intermèdia, permetés fer projectes ens va portar a
obrir el despatx als vuitanta, malgrat que la crisi ja s’havia superat.
Com que no hi havia consciència
ambiental i les polítiques tampoc contemplaven les renovables,
aquells primers anys ens vam focalitzar a crear aplicacions d’alt
valor afegit, encara que la solució
tecnològica fos cara perquè hi havia poca competència en la manufactura dels béns d’equip.
Ens en pot posar algun exemple?
M’agradaria citar-ne dos de
molt significatius per a nosaltres.
Pel seu caràcter pioner i perquè
els vam haver de desenvolupar
quan encara no existia un marc
reglamentari interpretant els codis tècnics i reglaments de l’època. En primer lloc, l’electrificació

de més de 500 masies catalanes
que, a les portes dels Jocs Olímpics del 92, encara anaven amb
espelmes. Tot i que la Generalitat
no va mostrar gaire interès en
el projecte, vam aconseguir fons
europeus per portar-los electricitat. A banda del benefici que va
comportar a nivell social, ens va
permetre adquirir molts coneixements pràctics sobre bateries
i autogeneració. I, en segon lloc,
la integració de la tecnologia fotovoltaica en l’edificació. En concret, a la façana fotovoltaica de la
biblioteca pública de Mataró que,
a més, possibilita l’aprofitament
tèrmic. És una projecte precursor
del que avui es coneix com a edificació sostenible.
Quina és la situació actual?
Tot i que les bases tècniques
amb què treballem actualment són
les mateixes que als vuitanta i els
noranta, quan realment es va innovar a nivell metodològic en el terreny de les renovables, sí que hi ha,
però, alguns elements que hi tenen
un impacte molt transcendent.
A nivell positiu, en primer lloc, el
reconeixement, per part d’alguns
països, que calia incloure les renovables en l’àmbit de les polítiques
industrials. Aquesta decisió ha
augmentat la producció de béns
d’equip que n’augmenten la capacitat de generació i n’abarateixen
el cost. Per exemple, avui dia, els

equips d’energia solar fotovoltaica
valen una quarta part que abans.
En segon lloc, la major eficiència
dels aparells receptors, que fa que
es puguin satisfer les mateixes necessitats amb la meitat d’energia.
I, en tercer lloc, el fet que molts

“Hi ha una
gran diàspora
d’enginyers
formats aquí
que van haver
de marxar arran
del canvi legislatiu
del 2009”.
aparells d’ús quotidià com ordinadors, telèfons, robots de neteja,
etcètera, ja incorporen el seu propi
sistema d’acumulació (bateria). Per
tant, tenint present l’increment de
la capacitat de generació, la major
eficiència dels aparells receptors i
la incorporació de bateries, estem
molt a prop de crear l’habitatge
amb un consum energètic de pràcticament zero.
A nivell negatiu, el principal problema amb què ens trobem a l’hora de generalitzar l’autogeneració
és la rigidesa d’un sistema polític
centralista i homogeneïtzador. En
països com Suïssa, on, en bona

mesura, tot depèn de la normativa municipal, els és molt més fàcil
adaptar el marc reglamentari a les
noves necessitats i incorporar tota
la innovació que permet la transició
energètica.
Parli’ns del concepte microxarxa elèctrica local.
És una visió que s’està imposant
en alguns països i que es concreta
en microxarxes a nivell de barri o
poble que tenen generació renovable, consumidors i acumulació.
Tot gestionat d’una manera intel·ligent. Unitats que podran arribar a
ser autònomes encara que estiguin
interconnectades en una mena de
federació de microxarxes. Pot semblar una idea de futur, però el cert
és que s’està avançant molt ràpidament en aquesta línia.
També a casa nostra?
Europa, sens dubte, s’està quedant enrere i em remeto a les dades d’un estudi que vaig dirigir per
IRENA (Agència Internacional de
les Energies Renovables). Si ens
fixem, concretament, en el nombre
de patents que es registren a nivell
mundial en aquest camp (convertidors electrònics, acumuladors,
dispositius de control...) sorprèn el
poc pes que hi té Europa en comparació amb els Estats Units, Canadà o l’Àsia (Corea del Sud, Japó...).
A nivell europeu, a més, la majoria
pertanyen a centres de recerca. La
conclusió a què vam arribar és que

®
PREFABRICAT EMPAQUETABLE FIABLE
PROVAT DESMUNTABLE REUTILITZABLE
Producte de
2PE PILOTES, SL
m. 696 402 850 / T. 93 763 26 99
Av. Maresme 9 / 08396 Sant Cebrià de V.

Empresa adherida al Col·legi
d’Enginyers Industrials de Catalunya
Membre protector de l’associació de
consultors d’estructures

on hi ha un sector elèctric més desregulat, hi ha més patents, perquè
les empreses hi veuen la possibilitat de fer negoci a curt termini. Per
contra, la forta regulació del sector
dissuadeix a les empreses d’invertir en innovació.
Quin paper juga la subcomissió
d’Energies renovables del Col·legi
en aquest sector?
En primer lloc, és important que
hi sigui perquè, en el camp de les
renovables, hi ha una gran diàspora d’enginyers i enginyeres que
es van formar aquí i van haver de
marxar fora arran del canvi legislatiu del 2009. Sortosament, la major
part dels integrants de la subcomissió som enginyers en actiu que
compartim molt coneixement entre
nosaltres i en fem difusió a tot el
col·lectiu mitjançant jornades de
portes obertes a tota la professió.
De què se sent més satisfet, com
a enginyer?
He tingut la sort de pertànyer a
la primera generació d’enginyers
que, després de formar-nos en renovables, ens hi hem pogut dedicar
professionalment. Si bé es cert que
hi va haver uns anys de frustració
en veure que allò que tècnicament
funcionava no acabava d’implantar-se per manca de consciència,
ara sí que puc dir que, a nivell internacional, s’estan prenent seriosament les renovables i el seu avanç
és imparable.

