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E DI T OR I A L

Un present engrescador, 
un futur apassionat
Aquest nou any que encetem serà el quart d’ençà que vaig tenir l’honor d’assumir la presidència 
de la Junta Directiva de Telecos.cat. Durant aquest temps, juntament amb el meu equip, hem fet el 
camí apassionat de liderar el nostre col·lectiu. El temps ha passat sense adonar-nos, un indicador 
més de què la nostra activitat és intensa. 

L’engranatge de la societat continua caminant i les tecnologies dels nostres sectors ja són presen-
tes arreu. Aquesta transversalitat ens fa ser més presents i necessaris que mai. Això ens obliga 
a insistir en l’actualització constant dels nostres coneixements i facultats per superar els nous 
reptes que se’ns presentin. Hem d'estar alerta i aprofitar els constants avenços cientificotècnics 
que ens proporcionen dia rere dia noves oportunitats. A tall d’exemple, el 5G o l’Internet of Things 
(en parlem a les properes pàgines) ens brinden moltes i noves possibilitats. L'autèntica revolució 
ja està en camí i ve de la mà de la computació quàntica, un accelerador més, entre d’altres, de la 
Intel·ligència Artificial, la Ciberseguretat i la gestió del Big Data. Aviat veurem nous serveis i apli-
cacions sorprenents, que propiciaran, no únicament nous mètodes de millora, sinó també nous 
serveis i models de negoci. Aquest impacte en tots els àmbits de la societat està generant un intens 
debat ètic sobre on fixar (o si cal fixar) límits a la tecnologia.

Tenim l’entorn al nostre favor. Les actuals i les noves infraestructures de telecomunicació, també 
cada cop més imprescindibles, són l’autèntic suport per fer possible la integració de la connectivi-
tat. A més a més, a Catalunya, el sector TIC té un alt nivell d’emprenedoria, similar al de les regions 
més desenvolupades d’Europa. Aquests són alguns dels tangibles que ens són favorables.

Paradoxalment, les vocacions tecnològiques, especialment entre les dones, no acaben de reeixir. 
En això també estem treballant (més informació a la pàg. 14).

El present de Telecos.cat és prou engrescador, però el futur s’intueix apassionant. Gràcies a tots els 
membres del col·lectiu, podem presentar-nos davant la societat aportant -per exemple- el fruit de 
l’activitat dels nostres grups de treball (més informació a les pàgs. 16-17). I és que cada cop són més 
les entitats que valoren la nostra opinió qualificada.

També marquem l’agenda d’actes i jornades del sector. El proper 21 de febrer -una setmana abans 
del Mobile World Congress- inaugurarem el calendari de grans activitats relacionades amb les 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació del país, amb una trobada que ja és un referent 
ineludible: la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica. Un any més, tornarem a reunir, en la 
que ja és la 24a edició, a professionals, empreses, administració pública, universitats, associacions 
i institucions del món TIC. Com a novetat, enguany hem volgut que tots els socis tinguin l’entrada 
gratuïta, ja que, en definitiva, si la Nit és possible és, també, per la seva fidelitat i recolzament cons-
tant (més informació a la pàg. 9).

No vull acabar aquestes línies sense fer referència als nostres esforços per incrementar i diversifi-
car el serveis als nostres associats. Tenim molts fronts oberts i reptes per assolir. Per fer-los front, ja 
hem iniciat el camí cap a la confluència dels enginyers.

Pedro Linares
President de l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació

33



L’impacte del 5G  
(o la imminent arribada de 
la IV Revolució Industrial)

E
l passat més d’octubre, en 
la primera sessió de di-
vulgació promoguda per 
la iniciativa 5GBarcelona, 

es presentava l’informe “El 5G a 
Catalunya”, radiografia realitzada per la 
Generalitat amb l’objectiu de dibuixar 
el mapa de tot l’ecosistema 5G al nos-
tre país i identificar-ne les empreses, 
els agents vinculats, les diverses inici-
atives institucionals d’impuls que hi ha 
i els casos empresarials que s’estan du-
ent a terme.

Segons es desprèn d’aquest estudi, 
la tecnologia 5G neix per donar respos-
ta a l’elevadíssim ritme de creixement 
que està experimentat la connectivitat. 
Així, entre 2014 i 2019 s’haurà produ-
ït un augment del trànsit de dades del 
42%; entre 2016 i 2020 s’hauran dupli-

cat el nombre de connexions; i l’Inter-
net of things (IoT) i les smart cities in-
crementaran la densitat de dispositius 
i la necessitat de més banda ampla. És 
per això que, tal i com constata l’in-
forme, “es necessita una evolució de 
les xarxes 4G i LTE, un nova xarxa que 
pugui suportar aquests canvis i actua-
litzar les telecomunicacions en les tec-
nologies de futur”. Efectivament, el salt 
que en aquest sentit representa el 5G 
és de gegant: el seu ample de banda 
és molt superior (d’entre 10 i 100Gbps) 
i baixarà radicalment la latència del se-
nyal a un 1ms (o el que és el mateix, el 
temps que triga el senyal a recórrer el 
camí des del nostre terminal al servi-
dor i tornar serà pràcticament temps 
real). També implicarà una gestió més 
eficient, segura i intel·ligent de l’ener-

D’acord a les previsions de la Comissió Europea, aquesta tecnologia 
(comercialment disponible el 2020) generarà uns beneficis anuals de  
62.500 milions d’euros el 2025 i crearà 2,4 milions de llocs de treball

El 9 de gener de 2018 tenia 
lloc el llançament oficial de 
la iniciativa 5GBarcelona, 
impulsada per la Generalitat 
de Catalunya, l’Ajuntament 
de Barcelona, Mobile 
World Capital Barcelona, la 
Fundació i2CAT, el CTTC, 
Atos i la UPC, amb l’objectiu 
de convertir Catalunya en 
un hub digital europeu de 
5G. Després de gairebé un 
any, aquest projecte pioner 
continua en plena fase de 
creixement, amb compa-
nyies de referència com 
Telefònica –amb el laboratori 
obert Thinx- i Cellnex –amb 
una prova pilot ja en marxa- 
col·laborant-hi activament. 
A més, a començaments 
d’aquest mes de desembre, 
la MWC Barcelona segellava 
un acord amb Red.es i la 
Secretaria d’Estat per a 
l’Avanç Digital, per a la 
creació d’un Observatori 
d’abast estatal amb oficina 
compartida entre Barcelona 
i Madrid. Però, quin serà 
l’impacte real d’aquesta 
tecnologia? Suposarà l’arri-
bada (tal i com insisteixen 
els experts) de la quarta 
Revolució Industrial?
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REPTES I OPORTUNITATS

L
a tecnologia 5G no supo-
sa només una evolució en 
les telecomunicacions; la 
seva plena implementa-

ció implica un canvi de paradigma a la 
indústria, ja que canvia els serveis, el 
seu ús i els seus operadors, obrint 
oportunitats per a nous agents de mer-
cat. I per arribar-hi amb garanties, cal 
afrontar una sèrie de reptes que, alho-
ra, generen un ventall d’oportunitats 
que, com a país, hem d’aprofitar.

Per disposar de serveis 5G, neces-
sitem un país totalment connectat, on 
la fibra no només arribi a les estaci-
ons base, sinó a totes les antenes ne-
cessàries per cobrir tots els racons del 
territori. I això implica unes inversions 
enormes, tant en equips com en el des-
plegament, la gestió i el manteniment 
de la fibra, i posa sobre la taula el pri-
mer debat important sobre quin serà 
el retorn d’aquestes inversions i, per 
tant, sobre quina serà la velocitat de 
la implantació del 5G.

Per donar resposta a aquests reptes, 
caldrà definir noves estratègies i analit-
zar els condicionants associats al des-
plegament del 5G, cosa que obre una 
gran oportunitat de col·laboració entre 
tots els sectors i actors implicats. Caldran 
col·laboracions publicoprivades per mi-
nimitzar els costos i garantir que el 5G 
arribi a tot el territori, però també entre 
el sector de les infraestructures i el de les 
aplicacions i serveis, per donar respos-
ta a les necessitats reals d’usuaris i em-
preses. I per evitar que cap sector eco-
nòmic quedi enrere, caldrà accelerar la 
transformació digital de les empreses i 
disposar de personal qualificat capaç de 
crear nous models de serveis i de negoci. 

Davant d’això, el Govern aposta cla-
rament per liderar aquesta revolució di-
gital, en estreta col·laboració amb tots 
els agents i sectors clau, per garantir els 
serveis 5G a una societat catalana con-
nectada i bastir un ecosistema 5G català 
de primer nivell mundial.

I ho fa, per exemple, impulsant la 
iniciativa 5GBarcelona, una aliança es-
tratègica entre el sector públic, pri-
vat i acadèmic de R+D+i per convertir 
Barcelona i Catalunya en hub i labora-
tori de casos d’ús de 5G del sud d’Eu-
ropa. Però també desplegant una xar-
xa neutra de fibra òptica per connectar 
tots els municipis de Catalunya i facili-
tar l’arribada del 5G a tot el territori, i 
també prioritzant en els nous contrac-
tes TIC del Govern aquells licitadors que 
disposin de projectes de desplegament 
de 5G a Catalunya i facilitin infraestruc-
tura per desenvolupar pilots dins de 
l’Administració.

Els països que no vetllin per una im-
plantació ràpida de la tecnologia 5G 
estan condemnats a quedar enrere en 
la nova economia i societat digital. Per 
això, l’impuls del 5G és una prioritat. De 
Govern i de país. @

David Ferrer i Canosa
Secretari de Telecomunicacions,  
Ciberseguretat i Societat Digital

Generalitat de Catalunya

gia i les connexions, i suportarà una 
densitat de connexió molt elevada 
(d’aproximadament 1 milió de conne-
xions per km²).

Tot plegat, fa preveure que el 5G 
servirà per donar una resposta efectiva 
a les macrotendències de futur relati-
ves a la connectivitat i la invasió tecno-
lògica (volem estar interconnectats ar-
reu, en tot moment, amb tothom i amb 
tot el que ens envolta –IoT-), a l’enve-
lliment de la població (el 5G facilita la 
telemedicina i la cirurgia a distància), 
als recursos energètics sota pressió (el 
5G permet enviar els senyals concen-
trats de forma precisa i eficient, estal-
viant grans quantitats d’energia), a la 
mobilitat sostenible i intel·ligent (els 
vehicles autònoms i connectats del fu-
tur necessiten una xarxa que els per-
meti intercanviar una gran quantitat 
d’informació de forma eficient, ràpida 
i segura) i a un món encara més urbà 
(el dràstic increment poblacional urbà 
crea moltes metròpolis que, per ser 
sostenibles, necessiten d’una gestió 
intel·ligent i eficient).

Dades prospectives
Actualment el 5G encara es troba en 
fase de desenvolupament i, per tant, no 
genera ingressos. No serà fins a princi-
pis de la dècada del 2020 que la xarxa 
estarà suficientment estesa com per ge-
nerar una quantitat d’ingressos impor-
tants. Segons les previsions, aquests 
podrien arribar als 62.500 milions d’eu-
ros el 2025 a nivell europeu, i als 1.307 
bilions de dòlars a nivell global.

Pel que fa als sectors en el quals 
s’espera que el 5G tingui un major im-
pacte econòmic, segons l’estudi de la 
Generalitat, trobem:

R Font: Comissió Europea

Importància del 5G per a l’usuari
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Importància del 5G 
per a l’empresa

www.cellnextelecom.com

PERSONES 
CONNECTANT PERSONES

Amb més de 28.000 nodes de comunicació per mitjà dels 
quals passen els senyals de telefonia mòbil, de TV i ràdio, 
xarxes de seguretat i emergència, dispositius connectats i 
aplicacions per a “smart cities”, que donen cobertura a més 
de 200 milions de persones a Europa, Cellnex Telecom 
aposta per la gestió intel·ligent d’infraestructures, serveis i 
xarxes de telecomunicacions.  

Persones amb l’objectiu de facilitar la connectivitat de les 
persones allà on siguin. A Cellnex Telecom impulsem la 
connectivitat de les telecomunicacions.

DAVANT D’UNA REVOLUCIÓ 
TECNOLÒGICA

E
l 5G representa un canvi 
global en les telecomu-
nicacions i una oportu-
nitat per a aquelles ciu-

tats i sectors que s’avancin a les 
millores tecnològiques i de serveis. 
Aquest canvi és fruit d’una innovació 
incremental en la tecnologia i disrup-
tiva en el servei. Per primera vegada, 
disposarem d’una tecnologia que 
permetrà disposar de latències end-
to-end de 5ms (quasi temps real), ca-
pacitats de pic de 10Gbps i temps de 
desplegament de serveis de 90 se-
gons, entre d’altres.

Estem davant d’una revolució tec-
nològica. Es preveu que pel 2020 hi 
hagi fins a 20 Bilions d’elements con-
nectats a Internet respecte els 8 Bilions 
que tenim a dia d’avui, així com un in-
crement del consum de dades mensu-
al per usuari que passarà dels 12GB 
del 2020 fins als 85GB al 2028, essent 
el 90% del contingut dades de vídeo. 
Paral·lelament, es preveuen inversions 
de 250B € per part dels operadors i la 
creació de fins a 22 milions de llocs de 
treball fins al 2030. Tot plegat, unes xi-
fres que oferiran moltes oportunitats 
a sectors molts diversos, ja sigui a les 
smart cities, la logística, la indústria 
4.0, l’automoció o la telemedicina.

El 5G tindrà impacte en serveis crí-
tics, la Internet de les Coses i en la con-
tinuïtat i experiència d’usuari. Es defi-
neixen tres tipus de serveis bàsics, tot i 
que no estaran operatius de forma con-
junta fins al 2021, una vegada finalit-
zats els estàndards. Aquest serveis són: 
eMBB (Enhanced Mobile Broadband), 
mMTC (Massive Connectivity) i URRLC 
(Ultra-high Reliability & Low Latency), 
i fan referència a millores en la capa-
citat, la connectivitat massiva IoT i la 
baixa latència. Una funcionalitat cab-
dal serà el Network Slicing. Aquesta 
permetrà la creació de xarxes amb di-
ferents prestacions segons el tipus de 
servei i aplicació que l’usuari reque-
reixi, tot superant les limitacions exis-
tents en serveis actuals i aportant una 
millora substancial del servei. @

Dr. Sergi Figuerola
Chief Technology and Innovation Officer

 i2CAT Foundation
Associat núm. 1093

• Energia: el canvi de model del sector 
cap a la producció d’energies reno-
vables, que tenen centres produc-
tius més disgregats en el territori, 
necessiten d’eines de control de la 
xarxa elèctrica i de transmissió de la 
informació que la tecnologia IoT, en 
base a la tecnologia 5G, pot resoldre.

• Manufactures: l’increment de com-
petitivitat i flexibilitat que experi-
menta la indústria manufacturera 
necessita solucions 5G que li per-
metin connectar fàcilment (sense 
necessitat de cablejar) tota la ma-
quinària i controlar la robòtica en 
temps real.

• Seguretat: la immensa quantitat de 
dispositius que es connectaran a la 
xarxa gràcies a l’aparició del 5G ne-
cessitaran solucions de seguretat 
específiques. A més, en molts ca-
sos es tracta d’infraestructures crí-
tiques que requereixen una segure-
tat molt elevada.

Quant a l’impacte actual de 5G al 
nostre país, tot i ser una tecnologia 
encara no disponible, l’informe detec-
ta a Catalunya fins a 22 empreses que 
desenvolupen projectes de 5G. Aquest 
ecosistema està format per una com-
binació de grans empreses madures i 

start-ups, que facturen en un 73% més 
d’un milió d’euros, i en un 55%, més de 
deu milions d’euros. El 68% són pimes 
i es tracta d’un sector madur (només el 
28% de les empreses tenen menys de 10 
anys). Pel que fa a les previsions, s’esti-
ma que en un futur pròxim Catalunya 
comptarà amb 70 empreses dedicades 
a aquesta tecnologia. @

Sònia Maza

R Font: ACCIÓ (Generalitat de Catalunya)

El 5G permetrà 
desenvolupar i utilitzar 
massivament la internet 
de les coses (IoT), així 
com el vehicle intel·ligent 
i connectat, i les smart 
cities, gràcies a l’enorme 
ample de banda i l’elevada 
densitat de connexió.

El 5G permetrà obtenir 
connexions molt estables 
i segures, necessàries 
per operar aparells i 
infraestructures crítiques 
a distància.

La baixa latència, de 
menys d’una mil·lèsima 
de segon, permetrà 
controlar en temps 
real aparells situats a 
molts quilòmetres de 
distància, com vehicles o 
equipaments mèdics.

Actualment el gran nombre 
d'estacions base 4G 
que es necessiten per 
donar servei a un territori 
suposen un gran consum 
d'energia. El 5G optimitzarà 
aquest consum energètic 
mitjançant optimitzacions 
a nivell ràdio i tècniques 
de virtualització que 
permetran apagar estacions 
quan no estiguin actives.

Les aglomeracions en esdeveniments 
esportius i manifestacions 
sempre han col·lapsat la xarxa 4G, 
inutilitzant-la. El 5G donarà connexió 
també en aquestes situacions 
d’elevada densitat de connexions.

Tecnologia 
facilitadora

Gestionar 
multituds

Estalvi 
energètic

Temps 
real

Alta 
fiabilitat

Importància 
del 5G per a 
l’empresa
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L’INFORME “EL 5G A 
CATALUNYA” A:
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Celebrem el Nadal al Palau Güell
Si l'any passat era el Palau Macaya el marc 
triat per a l'esdeveniment, enguany va 
ser el Palau Güell l'escenari que va aco-
llir la celebració de Nadal del col·lectiu.

Aquesta arrencava a les 18h amb l'As-
semblea General Extraordinària de Tele-
cos.cat, en el decurs de la qual, entre d'al-
tres qüestions, es van presentar i aprovar 
els pressupostos de 2019.

Tot seguit, iniciàvem la visita guiada 
de l'edifici, que va permetre als assistents 
descobrir tots els secrets i peculiaritats 
d’aquest Palau, obra d'Antoni Gaudí, con-
siderat un magnífic exemple de l’arqui-
tectura domèstica en el context del mo-
dernisme (fou l’habitatge de la família 
Güell i López fins que aquesta es traslla-
dà al Parc Güell).

Per acabar, una copa de cava acom-
panyada de turrons i neules servia per 
desitjar-nos unes bones festes. @
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Oberta la convocatòria per als  
Premis de la Nit de les Telecomunicacions  

i la Informàtica
Les candidatures poden presentar-se fins al 8 de gener de 2019 i el lliurament  

es farà el 21 de febrer a l’Auditori de Barcelona

El 21 de febrer de 2019 l’Auditori de Barcelona acollirà la 24a edició de la “Nit de les Telecomunicacions i la 
Informàtica”, l’esdeveniment de referència del sector TIC a Catalunya (www.lanit.cat). L’Associació Catalana 
d'Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya 
(COEINF) tornen a unir esforços per organitzar conjuntament aquesta trobada, que -una setmana abans del 
Mobile World Congress i com ja és tradició- inaugurarà el calendari de grans activitats relacionades amb les 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació del país.

A banda de ser la primera gran cita de networ-
king de l'any entre professionals, empreses, 
administració pública, universitats, associaci-
ons i institucions del món TIC, la Nit consti-
tueix el marc de lliurament dels Premis de la 
Nit, que són un reconeixement a:

 • Premi Salvà i Campillo a la Personalitat 
Destacada: personalitat (pública o priva-
da) que ha contribuït de manera notable 
a la potenciació o divulgació de l'Electrò-
nica, les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació o l'Audiovisual.
 • Premi Salvà i Campillo a l’ Emprenedor/a: 
persona per la seva capacitat emprenedo-
ra a l'hora de posar en marxa una iniciativa 
empresarial d'èxit o innovadora en l'àmbit 
de l'Electrònica, les Tecnologies de la In-
formació i la Comunicació o l'Audiovisual.
 • Premi Alan Turing al CIO de l'any: re-
coneixement al CIO (Chief information 
officer) que ha destacat per la seva tasca 
professional.
 • Premi Alan Turing al Compromís Social: 
impulsor (institució o persona) d'una inici-
ativa o projecte innovador amb un impacte 
social positiu, que aporti valor a la socie-
tat en els àmbits de la ciutadania, el medi 
ambient, la cultura o la integració social.
 • Premi a la Comunicació i Divulgació de 

les TIC: al mitjà de comunicació (ràdio, te-
levisió, premsa o Internet) d’àmbit nacio-
nal o internacional, que hagi destacat per 
la seva tasca de comunicació i divulgació 
de les TIC.
 • Premi d’Honor: institució o persona amb 
una àmplia i destacada trajectòria relaci-
onada amb l'Electrònica, les Tecnologies 
de la Informació i la Comunicació o l'Au-
diovisual en l'àmbit tècnic, acadèmic, em-
presarial o institucional.

Jurat de prestigi
El jurat d’aquesta 24a edició de La Nit el tor-
nen a formar professionals del sector TIC de 
reconegut prestigi i representants d’ambdu-
es entitats organitzadores. Així, els encarre-
gats de valorar les candidatures seran: 
 • Núria Castell, ex Degana de la Facultat 
d’Informàtica de la UPC
 • Antoni Elias, catedràtic de la UPC
 •Marius Gómez, vicedegà de Presidència 
del COEINF
 • Pedro Linares, president de Telecos.cat
 • Ferran Marqués, director de l’Escola Tèc-
nica Superior d’Enginyeria de Telecomuni-
cació de Barcelona de la UPC
 • Eduard Martin Lineros, degà del COEINF
 • Lourdes Muñoz, presidenta de la Iniciati-
va Barcelona Open Data

 • Juan Pablo Peñarrubia, president del 
Consell de Col·legis Oficials en Informà-
tica d’Espanya
 • Dani Pujol, president de GrausTIC i vice-
president de l’APTICC
 • Rosa M. Rodríguez Curto, directora de 
Vendes de T-Systems Iberia
 • Anna Ma. Sánchez Granados, vicepresi-
denta de Telecos.cat
 • Teresa Serra, directora general de TESEM
 •Mateo Valero, director del Barcelona Su-
percomputing Center (BSC-CNS)
 • Antoni Velamazán, vocal de CIO's 
Catalunya
 • Josep Ventosa, chairman de Broadcast 
Networks Europe

Bases dels premis a www.lanit.cat
Informació i contacte: 
comunicacio@lanit.cat

Inscriu-te ja!
Entrada gratuïta per a socis i 

descomptes per a la resta

Si no et vols perdre la Nit, no esperis més 
i compra ja la teva entrada! Com a nove-
tat, enguany els membres de les entitats 
que integren l'APTICC (Telecos.cat, COEINF i 
GrausTIC) tenen l'entrada gratuïta (tot i així 
cal inscripció!). Per a la resta, com és habi-
tual, oferim descomptes per inscripció anti-
cipada, a més de preus especials per a mem-
bres d'entitats col·laboradores!

No ho pensis més... 
Has de ser-hi!
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Visitem la Sagrada Família  
i el Port de Barcelona

Després de la visita a les instal·lacions tècni-
ques de l’aeroport de Barcelona del darrer 
mes de juny -i donat l’interès que aquest ti-
pus d’activitats desperten entre els nostres 
associats-, a l’octubre programàvem dues 
noves visites tècniques exclusives: la prime-
ra a les instal·lacions del Port de Barcelona i 
la segona a la Sagrada Família. 

Quant a la primera activitat, fins a una 
trentena d'associats de Telecos.cat eren re-
buts a les instal·lacions del Port al World Tra-
de Center per Catalina Grimalt, subdirecto-

ra general d’Organització i Recursos Interns. 
Després d’una resumida presentació 

sobre les xifres més rellevants del Port, 
el grup es dirigia en autocar a les instal-
lacions de la Torre de Control, on el cap 

de serveis en aquell moment feia una deta-
llada explicació del funcionament del cen-
tre. Una passejada per la terrassa entre les 
instal·lacions de telecomunicacions a una 
alçada de 7 plantes, permetia als assistents 
gaudir d’unes magnífiques vistes de tot el 
port i de la ciutat de Barcelona i el seus vol-
tants a tota la línia costanera.

Acte seguit, el grup pujava de nou a l'au-
tocar per dirigir-se a la nova terminal de ges-
tió de contenidors. Les explicacions rebudes 
sobre el funcionament de la terminal de con-
tenidors, resultaven tan interessants com 
l’espectacle de les grues i els camions tragi-

nant una mitjana de 60 contenidors per hora.
Pel que fa a la Sagrada Família, van ser 

els membres de la Junta de Telecos.cat els 
qui -convidats per la Junta Constructora del 
temple-, van tenir l’oportunitat de desco-
brir-ne els secrets tècnics. Rebuts per Esteve 
Camps i Xavier Martínez, president i direc-
tor general respectivament, van gaudir de 
les explicacions de l'arquitecte-director de 
les obres, Jordi Faulí, així com del director 
d'obres, Ramon Espel, i de Fernando Villa, di-
rector d'Edificació i Tecnologia, qui va expo-
sar les tecnologies que es fan servir al Temple 
(més informació pàg. 29). Un cop finalitza-
des les explicacions, i al sortir del claustre, es 
va fer la visita guiada al Temple. @

Participem a la Diada  
Nacional de Catalunya

Com cada any, els 'telecos' ens sumàvem a 
la celebració de la Diada Nacional de Catalu-
nya participant a la tradicional ofrena floral 
al monument de Rafael de Casanova.

El president del col·lectiu, Pedro Linares, 
així com el vocal de la Junta, Josep Ballart, 

i l'associat, Josep Ventosa, van assistir-hi 
en representació de l'Associació Catalana 
d'Enginyers de Telecomunicació. Ho van fer, 
com també és habitual, acompanyats de la 
resta de representants dels col·lectius d'en-
ginyers del país. @

Imatge de la Torre de Control del Port 
amb els participants a la visita rebent les 
explicacions sobre el seu funcionament

L’arquitecte-director de les obres de la Sagrada 
Família, Jordi Faulí, va guiar la visita al temple. 
© Fundació Junta Constructora del Temple de  
la Sagrada Família/Pep Daudé.

VISITA AL PORT SAGRADA FAMÍLIA

picture2 GALERIA FOTOGRÀFICA:
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Després de la inauguració a càrrec del 
president de Telecos.cat, Pedro Linares, 
Anna M. Sánchez Granados, doctora engi-
nyera de Telecomunicació, CEO d’ITimes 
Advisers i vicepresidenta d'Innovació i Em-
prenedoria del nostre col·lectiu, es feia 
càrrec de la conferència inaugural. Sán-
chez va abordar el concepte mateix d'in-
novació, desgranant els ingredients clau 
per al disseny d'un model d'innovació 
(descarrega la presentació completa). 

Tot seguit, arribava el torn d'Enric Bar-
ba, doctor enginyer de Telecomunicació i 
reconegut expert en el camp de la gestió 
empresarial. Barba va centrar la seva po-
nència en l'estratègia d’innovació i la sis-
tematització del procés, posant l'accent 
en la importància del talent de les perso-
nes i la “cultura innovadora”, que va definir 
com "allò que fem quan el 'jefe' no mira" 
(descarrega la presentació completa).

La protecció va ser el tema entorn al 
qual va girar la intervenció de Mar García 
Poza, examinadora de Patents de l’Oficina 
Espanyola de Patents i Marques. García va 
incidir en la importància de la propietat in-
dustrial com a mesura de protecció dels re-
sultats de la innovació i com a element bàsic 
a considerar durant tota la seva planificació 
(descarrega la presentació completa).

Finançament, normativa  
i internacionalització
Ramon Maspons, coordinador d’Innovació 
a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanità-
ries de Catalunya (AQuAS), explicava dues 
potents eines de finançament per a la in-
novació: l'H2020 i la compra pública inno-
vadora, destacant el canvi de paradigma 
client-proveïdor pel de socis de valor, i la 
rellevància del binomi estratègia-necessitat 
(descarrega la presentació completa).

Gemma Enfedaque, cap de la Secretaria 
Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació 

Administrativa de la Generalitat, aprofundia 
en el marc normatiu i legislatiu de la compra 
pública innovadora, un marc que -afirmava- 
potencia precisament la compra pública 
d'innovació entesa aquesta en un sentit 
ampli (descarrega la presentació completa). 

Tot seguit, Gerardo Malvido, R&D + TI 
Product Manager d’AENOR, abordava els sis-
temes actuals de certificació en R+D+i, avan-
çant als assistents alguns detalls de la futu-
ra ISO en Innovation Management Systems 
(descarrega la presentació completa). 

Les eines de finançament que el Minis-
teri de Ciència posa a disposició dels inno-
vadors que vulguin internacionalitzar el 
seu projecte les descobria Ricardo Rubia-
nes, responsable de Programes de Coope-
ració Internacional Índia & sud-est asiàtic 
del Dept. d’Acció Tecnològica Exterior del 
CDTI (descarrega la presentació completa). 

Per acabar la taula de ponents, Salvador 
Ramon, enginyer de Telecomunicació i di-
rector de Telecos.cat, exposava les eines i 
serveis que el col·lectiu ofereix a tots els seus 

membres a l'hora d'impulsar un projecte in-
novador (grups de treball, programa corpo-
rate member, etc).

Després de les preguntes dels assistents, 
la directora general d'Indústria de la Genera-
litat, Matilde Villarroya, es feia càrrec de la 
cloenda, agraint a Telecos.cat la celebració 
de la jornada: "Actes com aquest són molt 
necessaris per tal de prendre consciència de 
la importància de la innovació com a feno-
men transversal. Som un país d'innovadors, 
però encara ens queda camí per recórrer i 
reptes a afrontar", afirmava. En aquest sen-
tit, Villarroya insistia en la necessitat de col-
laboració entre empreses i centres tecnolò-
gics per tal d'encarar-los amb èxit. @

picture2 PRESENTACIONS I GALERIA FOTOGRÀFICA A:

Desvetllem les claus  
de tot procés d’innovació

Nova jornada tècnica de Telecos.cat

L'Auditori Pompeu Fabra de l'EIC acollia al novembre una nova jornada tècnica de Telecos.cat. Sota el títol 
de "Què considerar per impulsar la innovació a la teva organització", una cinquantena d'assistents van poder 
descobrir les claus de tot el procés d'innovació de la mà de set experts en aquest àmbit que vam abordar 
aspectes com l'estratègia i la sistematització del procés, la protecció industrial, el finançament, el marc 
jurídic relacionat, els sistemes actuals de certificació i les possibilitats d'internacionalització, entre d'altres.
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La trobada arrencava amb la benvinguda a 
càrrec de Pedro Linares, president del col-
lectiu, qui va voler incidir precisament en el 
títol de la jornada, destacant la coincidèn-
cia de diversos actes celebrats darrerament 
entorn a aquesta qüestió, el que, segons ell, 
posa de manifest la preocupació creixent 
dels professionals de les TIC per les implica-
cions ètiques de la seva feina.

Tot seguit, tenia lloc la conferència inau-
gural a càrrec del doctor en Biologia i inves-
tigador en Bio-medicina, Miquel Àngel Ser-
ra, autor de diversos llibres sobre el tema 
(“Humanos o posthumanos?”, “Humanidad 
infinita” i “Singulares”). Sota el títol de “"Bi-
otecnologies emergents per a un millora-

ment humà?", Serra va oferir una visió pa-
noràmica, recollint els darrers avenços en 
aquest camp, així com les opinions enfron-
tades de diversos experts, alhora que aler-
tava els assistents de la necessitat de con-
sensuar una “bioètica” que tingui presents 
quatre plantejaments bàsics respecte als 
darrers avenços tecnològics: “Quins avan-
tatges ofereixen? Estan disponibles per a 
tothom? Quins són els riscos? Són prou co-
neguts per la societat?”.

Taula rodona interdisciplinar
La taula rodona, moderada per l’enginyera 
Ariadna Llorens, comptava amb la participa-
ció de Marcel Cano, filòsof i professor d’Ètica 

a les Facultats de Filosofia i Matemàtiques 
de la UB, David Pereira, enginyer de Teleco-
municació i responsable d’Arquitectura Di-
gital i Intel·ligència Artificial a Everis, i Artur 
Serra, doctor en Antropologia, director ad-
junt de la Fundació i2Cat i director de recer-
ca de Citilab-Cornellà. A grans trets, tots tres 
coincidien a l’hora d’assenyalar que cal tre-
ballar interdisciplinàriament per promoure 
una ètica de la innovació, que ens permeti 
transformar de forma col·lectiva i en la direc-
ció correcta la realitat on vivim. Tanmateix, 
s’incidia en la importància d’una formació 
que ja no separi humanitats i ciència, per-
què –afirmaven-, només aquells que comp-
tin amb suficients coneixements d’ambdós 
camps podran exercir de ciutadans de ple 
dret en la societat digital on ja vivim.

Un cop tancat el debat amb els assistents, 
el secretari de Telecomunicacions, Ciberse-
guretat i Societat Digital de la Generalitat, 
David Ferrer, s’encarregava de cloure la Jor-
nada, amb unes paraules sobre les diverses 
iniciatives que el govern català ja ha ende-
gat en aquest camp: un nou marc normatiu 
sobre drets i deures digitals (que s’aprovarà 
el 2019), i el cicle de jornades anual èTIC, ce-
lebrades des de 2015 per tal de promoure el 
debat entorn a l’ètica i la tecnologia.

Com ja és tradició, la celebració de Sant 
Gabriel acabava amb una intensa sessió de 
networking acompanyada d’una copa de 
cava a la terrassa de l’emblemàtic Espai Bonne- 
maison. @

Constatem la preocupació dels  
enginyers TIC per les implicacions ètiques 

de les tecnologies emergents
Celebració de Sant Gabriel 2018

Un centenar de persones es van donar cita a l’octubre a l’Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona (un 
marc simbòlic ja que va ser la primera seu a Barcelona de l’Escola de Telecomunicacions) per celebrar 
plegats Sant Gabriel (patró de la professió), en una jornada organitzada per Telecos.cat amb el títol d’”Ètica 
i tecnologia: per una societat digital més humana”.

picture2 GALERIA FOTOGRÀFICA A:
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A Telecos.cat ja fa molts anys que promovem 
la figura de Salvà i Campillo. Des de 1995, i 
en el marc de la Nit de les Telecomunicaci-
ons, atorguem uns premis amb el seu nom 
que actualment reconeixen els professio-
nals del sector per la seva trajectòria i espe-
rit emprenedor (més informació a la pàg. 9). 

Recentment, ha estat el comitè d’histò-
ria de l'IEEE -a proposta del capítol espanyol 
de l’Institut i del professor de la UPM Anto-
nio Pérez Yuste-, qui ha decidit nomenar el 
telègraf elèctric de Salvà com a milestone, 
és a dir, com a fita històrica. No només com 
a precursor del telègraf, sinó també per la 
seva proposta de telegrafia sense fils. 

El seu reconeixement va ser celebrat en el 
marc de les activitats commemoratives dels 
cinquanta anys de la secció espanyola de 
l’IEEE, el passat mes de novembre a Madrid, 
i properament, a la Reial Acadèmia de Cièn-

cies i Arts de Barcelona (RACAB) es col·locarà 
una placa lliurada especialment per l’IEEE.

El metge barceloní Salvà i Campillo 
(1751-1828) va fer propostes completa-
ment precursores i innovadores en diversos 
camps, entre ells, el de la incipient telegrafia. 
El 16 de desembre de 1795, Salvà va presen-
tar la memòria «La electricidad aplicada a la 
telegrafia», i el 1804, un prototip de telègraf 
fet amb una pila de Volta (recentment inven-
tada) en lloc d’una ampolla de Leyden, per 

“emmagatzemar” l’electricitat, connectada a 
vint-i-dos parells de fils, cada un emprat per 
transmetre una lletra o un caràcter. Samuel 
Morse no va fer la demostració pública del 
seu telègraf fins al 1833. @

El telègraf elèctric de Salvà i Campillo, 
reconegut com a fita històrica mundial

Amb aquest reconeixement, l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) situa el metge 
barceloní al costat d’altres inventors com Benjamin Franklin o Alessandro Volta

picture2 MÉS INFORMACIÓ SOBRE AQUEST RECONEIXEMENT A:

P Bust de Salvà que Telecos.cat lliura com a Premi a 
la Nit des de 1995 i llibret amb les seves memòries 
científiques, editat el 1996 juntament amb l’ETSETB-
UPC (amb el suport de la RACAB).
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I a més a més...
Participem al II Fòrum AEM sobre 
Indústria 4.0 
El mes de novembre, Telecos.cat tornava a 
participar en una nova edició del Fòrum pro-
mogut per La Asociación Española de 
Mantenimiento sobre la Indústria 4.0 en el 
sector de l’automoció. Concretament, la tro-
bada comptava amb una ponència de Pere Tu-
set, com a representant del Grup de Treball en 
Smart cities, IoT i Indústria 4.0 del col·lectiu, i 
del director, Salvador Ramon, com a modera-
dor d’una de les taules de debat.

Renovem l’acord com a suppoting 
partner de l’Advanced Factories
Tal i com hem fet en les darreres edicions, Tele-
cos.cat col·laborarà com a supporting partner 
de l’edició de 2019 de l’Advanced Factories, 
la cimera d’innovació industrial que celebrarà 
la seva tercera edició del 9 a l’11 d’abril a Bar-
celona. Gràcies a aquest acord, podrem oferir 
als nostres associats un 50% en el preu de les 
entrades, així com fins a 10 invitacions VIP i la 
possibilitat de moderar una sessió a l’Industry 
4.0 Congress.

Ens sumem a la campanya 
“Practica els hàbits 

cibersaludables”
Telecos.cat s’ha sumat a aquesta iniciativa de 
la Generalitat de Catalunya que té com a objec-
tiu l’apoderament de la ciutadania en matèria 
de coneixements digitals. Fugint dels tecnicis-
mes i dels conceptes inintel·ligibles, i de mane-
ra divulgativa i entenedora, la Guia d’Hàbits 
cibersaludables difon una sèrie de concep-
tes per ajudar els ciutadans a desenvolupar el 
sentit crític en el seu dia a dia digital.

Col·laborem amb l’ESNC 
Challenge i l’SmartCAT Challenge
Telecos.cat ha participat com a partner a la 
Competició Europea de Navegació per Satèl·lit 
2018 (ESNC Challenge), concurs d'innovació 
que premia anualment els millors serveis, pro-
ductes i idees de negocis utilitzant la navega-
ció per satèl·lit en la vida quotidiana. La seva 
missió és impulsar el desenvolupament d'apli-
cacions inspirades pel mercat basades en tec-
nologies de navegació per satèl·lit.
Igualment, hem col·laborat un any més amb 
la Secretaria TIC del Govern i la Fundació i2cat 
fent difusió de l’SmartCAT Challenge, con-
curs d’emprenedoria i innovació que cerca so-
lucions tecnològiques innovadores que donin 
resposta als reptes municipals.

El grup de treball  
Dones TIC intensifica la 

seva activitat en pro de la 
feminització del sector

D’ençà de la seva posada en marxa el març 
de 2017 –coincidint amb el Dia Internaci-
onal de la Dona Treballadora- el grup de 
treball Dones TIC de Telecos.cat ha man-
tingut una intensa activitat amb l’objectiu 
de promoure les vocacions cientificotècni-
ques entre les noies i d’ampliar el nombre 
de dones associades.

Quan aquesta comissió va néixer, es 
va plantejar com a missió principal fer del 
nostre col·lectiu un dinamitzador d’inici-
atives que fomentessin més interès i pre-
sència de les dones en l’enginyeria de 
telecomunicacions, i que asseguressin 
condicions d’igualtat en el seu desenvo-
lupament professional. 

En aquesta línia, es va optar per iden-
tificar, en primer lloc, aquells projectes ja 
existents que perseguissin aquest mateix 
objectiu amb la finalitat d’aportar-hi valor. 

És per això, que des del grup ja s’han 
obert diverses línies de col·laboració amb 
programes i entitats com el projecte de 
mentoring de la UPC, que porta per títol 

“Una enginyera a cada escola”, i vol fomen-
tar els referents femenins de l’àmbit tecno-
lògic als centres escolars, trencant estere-
otips i fent visibles les dones tecnòlogues. 

També amb el programa STEAM de Bar-
celona Activa, que amb un plantejament 
transversal promou les vocacions cientifi-
cotècniques des de l'etapa infantil a secun-
dària, amb accions que es desenvolupen a 
diferents llocs de la ciutat: escoles, biblio-
teques, universitats, o ateneus de fabrica-
ció, entre d'altres.

Presència a Jornades i mitjans de 
comunicació
La divulgació i reivindicació del talent fe-
mení en el sector de les TIC, és altre dels 
objectius d’aquesta comissió de treball. A 
tall d’exemple, recentment Anna Sánchez 
Granados (doctora en Telecomunicacions 
i una de les promotores del grup) coor-
dinava una de les taules rodones de les 
Jornades WomanLiderTIC (promogudes 
per Dones en xarxa) i participava al debat 
televisiu “Mujer, ingeniería y tecnología”, 
organitzat pel programa Lab24 del canal 
24h de TVE. @

Si vols sumar-te al Grup de Treball Dones 
TIC, envia un correu a serveis@telecos.cat! 

S D’esquerra a dreta, les enginyeres Rosa Artisó, 
Anna Sánchez Granados, Cristina Molina, Asunción 
Moreno i Núria Torralba, promotores del grup. 
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https://www.aem.es
https://www.aem.es
https://www.advancedfactories.com/
https://internetsegura.cat/wp-content/uploads/2018/11/guia_habits_cibersaludables.pdf
https://internetsegura.cat/wp-content/uploads/2018/11/guia_habits_cibersaludables.pdf
https://www.galileo-masters.eu/prize/catalonia-spain/
http://smartcatalonia.gencat.cat/ca/projectes/ciutats_i_regions/smartcat-challenge/
https://igualtat.upc.edu/ca/noticies/una-enginyera-a-cada-escola
https://cibernarium.barcelonactiva.cat/-/steam-barcelona
https://womanlidertic.org/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/lab24/lab24-mujer-ingenieria-tecnologia/4383503/
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Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals.
Una altra és fer-ho:

Compte
Expansió Plus PRO
Bonifiquem la teva
quota d'associat
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Remuneració
fins a

10% 0 3%TAE 1%+ + +
de la teva quota comissions Primer any fins a de devolució en els principals rebuts
d'associat màxim d’administració i 2,74% TAE. Saldo màxim a domiciliats i sobre les compres amb
50 euros* el primer manteniment. remunerar 10.000 euros.1 targeta de crèdit en comerços
any. d’alimentació2, màxim 50€ bruts al

mes.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Truca’ns al 900 500 170, identifica't com a membre del teu col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a treballar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*Bonificació del 10% de la quota d'associat amb un màxim de 50 euros per compte amb la quota domiciliada, per a nous clients de captació. La bonificació es realitzarà un únic any per a
les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos, comptant com a primer mes, el de l'obertura del compte. El pagament es realitzarà en compte el mes següent dels 12 primers
mesos.
1. Per tenir accés a aquesta retribució, els titulars han d’haver fet amb les seves targetes cinc compres en el mes anterior al mes a remunerar i tenir un saldo mitjà mensual al banc
superior a 30.000 euros en recursos, calculat com la suma de saldos del mes anterior de comptes a la vista, dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida-estalvi, fons d’inversió,
valors cotitzables i no cotitzables, plans de pensions, plans de previsió d’EPSV i BS Fons Gran Selecció. No es tindrà en compte per al còmput del saldo mitjà el saldo existent en aquest
Compte Expansió Plus ni en cap altre de les mateixes característiques en el qual els titulars siguin intervinents. Sí que es tindrà en consideració el nombre de cotitulars, de manera que el
saldo mínim existent a l’entitat com a requisit serà el pres proporcionalment per a cada cotitular. No es remuneraran els saldos durant el primer mes de vida del Compte Expansió Plus.
En cas que no s’arribi per part dels titulars al saldo mínim que dona dret a la retribució del Compte Expansió Plus, la liquidació es farà al 0% per aquest concepte.
Rendibilitat primer any: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919% TIN, 1,8191% TAE
(calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet des de l’alta del compte). Exemple de liquidació: saldo al
compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats a l’any: 270,82 euros; data contractació: 30/06/18; data
primer pagament d’interessos: 31/08/2018; data final primer any: 30/06/2019.
Rendibilitat resta d’anys: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919% TIN, 1,9910%
TAE (calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet a comptar des del segon any del compte). Exemple de
liquidació: saldo al compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats a l’any: 296,77 euros; data inici segon
any: 30/06/19; data primer pagament d’interessos: 31/07/2019; data final segon any: 30/06/2020.
2. T’abonarem fins a 50 euros bruts al mes, sempre que l’import de la devolució sigui igual o superior a 5 euros i hagis fet cinc compres durant el mes amb les teves targetes.
- Rebuts domiciliats de llum, gas, telèfon fix, mòbil i Internet.
- Rebuts domiciliats que corresponguin, com a emissor, a organitzacions no governamentals (ONG) registrades en l’Agència Espanyola de Cooperació i els rebuts de col·legis, escoles
bressol i universitats carregats durant el mes. S’ha de tractar de centres docents espanyols (públics, privats i concertats) i en queden excloses les despeses d’acadèmies particulars,
col·legis professionals o despeses diferents a les d’escolarització. Tampoc s’hi inclouen les despeses en concepte de postgraus, màsters i doctorats.
- Operacions de compra fetes amb targeta de crèdit incloses en la liquidació del mes, amb les targetes modalitat Classic, Or, Premium, Platinum i Shopping Or el contracte de les quals
estigui associat a aquest compte, en determinats establiments comercials d’alimentació inclosos i que es poden consultar a la pàgina www.bancosabadell.com/cuentaexpansionplus.

Oferta vàlida per a nous comptes oberts des del 08/10/2018 fins al 30/06/2019 amb la domiciliació en el Compte Expansió Plus PRO d’una nova nòmina, pensió o ingrés regular
mensual per un import mínim de 3.000 euros (se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular). També cal haver domiciliat
dos rebuts domèstics en els dos últims mesos.
Els titulars d’un Compte Expansió Plus PRO en podran disposar d’un altre d’addicional sense requisits de domiciliació de nòmina, pensió o ingressos mensuals recurrents. I, a més a més,
tots els Comptes Professional que vulgui, sense comissió d’administració i de manteniment (rendibilitat Compte Professional: 0% TAE).
Pot fer extensiva aquesta oferta als seus empleats i familiars de primer grau.

sabadellprofessional.com

Sabadell
Professional

  

1 / 6
Aquest nombre és indicatiu del risc del

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

risc.

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons
Espanyol de Garantia de Dipòsits d’Entitats de

Crèdit. La quantitat màxima garantida
actualment pel fons esmentat és de 100.000

euros per dipositant.

 

AHEEEHAPHLJHEENOLKFKMMCMOPAHEEEHA
BNFFFNBPMHIGJOBHFDBGILMKMPBNFFFNB
CGNDEJFOICEEKNBAEAKKPLIJFOEIJOKJF
DDJFMPFJJAPEFPAADFIEMNPLBMHDMPOHG
DFPOEIFABPEJKAMNFDNILPGNFFABDHOCA
HIPPNAFAPGAPFPHJIADCMPPAHPMAJLOJN
MNNFFNEHLBNPKNJBMPEEFLHEAHFHAIKCP
APBBBPAPCBHCFAOABLHBANFDBAGEEOKOE
HHHHHHHPHPPHHHPHPHHHHPPHHPPPHHPPP

Captura el codi QR i
coneix la nostra news
‘Professional Informa’

https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Sabadell-Professional/1191360548579/es/


GT Smart  
cities, IoT  
i Indústria 4.0
OBJECTIUS:

COORDINADOR:

GT Docència
OBJECTIUS:

COORDINADOR:

GT Dones TIC
OBJECTIUS:

GT Solidaritat  
i acció social 
OBJECTIUS:

COORDINADOR:

GT Energia i TIC 
OBJECTIUS:

COORDINADOR:

GT So, Acústica  
i Audiovisual
OBJECTIUS:

Participa als Grups de Treball  
de Telecos.cat!
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GT Radiocomu-
nicacions

GT Seguretat  
de la informació

COORDINADOR:

GT Innovació  
i emprenedoria
OBJECTIUS:

COORDINADOR:

GT Usuaris  
i serveis TIC
OBJECTIUS:

COORDINADOR:

GT Regulació  
i desenvolu-
pament de la 
professió

Els grups de treball de Telecos.cat tenen com a missió transversal reforçar el posicio-
nament del col·lectiu davant la societat i de les institucions del nostre país (participa-
ció als mitjans de comunicació, planificació de jornades i accions formatives, etc). 
Alhora, constitueixen l’espai ideal perquè els enginyers que en formen part puguin 
aprofitar sinergies, fer networking i intercanviar experiències i coneixements.
Si vols formar-ne part, envia un correu a serveis@telecos.cat! 
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Des de la seva aparició a finals de la dècada dels 50, l’evolució tecnològica en el 
camp de la informàtica i les telecomunicacions ha seguit dues grans lleis: la Llei 
de Moore (Gordon Moore, 1965) i la Llei de Bell (Gordon Bell, 1972). 

L’aplicació de l’IoT en 
l’àmbit de la Indústria:  

el manteniment predictiu

D'
una banda, la Llei de Moore 
enuncia que el nombre de 
transistors en un circuit in-
tegrat es dobla cada dos 

anys aproximadament gràcies a l’evolució 
tecnològica dels processos de fabricació 
dels semiconductors. Els primers micro-
processadors (Intel 4004) es van fabricar 
a principis dels anys 70 amb tecnologia de 
10 micròmetres, mentre que els micropro-
cessadors actuals (ARM Cortex A-53) es 
fabriquen amb tecnologia de 10 nanòme-
tres (com a referència, el diàmetre d’un 
cabell és d’entre 60 i 80 micròmetres!). 
Això suposa una reducció de tres ordres 
de magnitud en cinc dècades, fet que ha 
propiciat l’augment de la capacitat de 
còmput, la reducció del consum energètic 
o la optimització dels costos de producció 
d’aquests dispositius.

D’altra banda, la Llei de Bell enuncia 
que, gràcies a l’evolució tecnològica que 
propicia la Llei de Moore, cada dècada 
apareix una nova classe de sistemes de 
computació (incloent-hi el sistema ope-
ratiu, la xarxa de comunicacions i la in-
terfície d’usuari) que estableix un nou 
paradigma d’aplicació i una nova indús-
tria. D’aquesta forma, hem vist com la dè-
cada dels 90 va suposar l’explosió de la 
informàtica personal i la popularització 
d’Internet, la dècada del 2000 va supo-
sar l’explosió de la informàtica mòbil i les 
comunicacions cel·lulars, i la dècada de 
2010 està suposant l’explosió de la infor-
màtica i les comunicacions ubiques. 

Així doncs, avui en dia estem plena-
ment immersos en aquesta tercera onada 
basada en la computació i les comunica-

cions ubiques fonamentades amb tec-
nologies com els sistemes encastats (en 
anglès, embedded systems), les xarxes 
sense fils de gran abast i baix consum (en 
anglès, low-power wide-area network), 
la computació al núvol (en anglès, cloud 
computing), i l’aprenentatge automàtic 
(en anglès, machine learning). Aquestes 
tecnologies permeten crear sistemes dis-
tribuïts interconnectats a través d’Inter-
net que recullen, agreguen i processen 
dades de paràmetres físics (temperatu-
ra, vibracions, consum elèctric, etc.), per-
metent monitoritzar-ne i controlar-ne el 
funcionament. Aquest concepte és el que 
es coneix com Internet de les Coses (en 
anglès, Internet of Things) i té aplicació 
en diferents àmbits de la societat, des 
de les ciutats fins a la indústria, ja que 
permet conèixer l’estat dels sistemes i 
optimitzar-ne el seu funcionament en 
temps real.

Precisament en l’àmbit de la indústria 
l’aplicació de les tecnologies que confor-
men l’Internet de les Coses suposa una re-
volució similar al que va suposar l’aplica-
ció del concepte fabricació integrada per 
ordinador (en anglès, Computer Integrated 
Manufacturing o CIM) a finals dels anys 
80 gràcies a l’augment de la capacitat i la 
reducció dels preus dels ordinadors. Així 
doncs, l’aparició d’aquest conjunt de tec-
nologies permetrà que, per primera vega-
da, es puguin portar a la pràctica concep-
tes que fins ara només s’havien teoritzat 
o bé s’havien aplicat de manera residual 
degut a l’elevat cost d’implantació.

Un exemple paradigmàtic és el del 
manteniment predictiu. Fins ara el man-
teniment de la maquinària industrial 
s’havia realitzat o bé de manera correcti-
va (és a dir, reparant la màquina un cop 
es produïa una averia) o bé de manera 
preventiva (és a dir, fent manteniments 
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ductiu. En canvi, amb l’aplicació d’aques-
tes tecnologies el manteniment passa a 
ser un protagonista principal, encarre-
gant-se de planificar el funcionament del 
procés productiu per garantir que no es 
produeixin fallades inesperades que im-
pactin en la seva capacitat. 

Pel que fa al nivell formatiu, l’apli-
cació d’aquestes tecnologies suposa un 
canvi substancial en les operacions que 
han de realitzar manteniment en el seu 
dia a dia. Amb aquest canvi de rol el per-
sonal de manteniment haurà de triar i 
desplegar les tecnologies que permeten 
l’adquisició de dades de les màquines, 
determinar la millor estratègia per pro-
cessar les dades i saber interpretar-ne 
els resultats per tal de prendre decisions 
informades. 

Així doncs, caldrà dur a terme un 
procés formatiu del personal de mante-
niment, típicament format en l’àmbit in-
dustrial, per tal que incorpori els coneixe-
ments propis de l’àmbit de les tecnologies 
que conformen l’Internet de les Coses (sis-
temes encastats, xarxes sense fils de gran 
abast i baix consum, computació al núvol i 
l’aprenentatge automàtic) i puguin contri-
buir al disseny, el desplegament, l’explo-
tació i el manteniment d’aquests sistemes 
amb l’objectiu de garantir-ne el funciona-
ment i el retorn de la inversió. @

periòdics a partir de models estadístics 
per tal d’evitar que la màquina arribés a 
trencar-se). Si bé aquestes aproximacions 
han donat resultats satisfactoris, disten 
de ser els òptims ja que no es poden con-
trolar tots els paràmetres de funciona-
ment d’una màquina de manera manual 
i, per tant, no és possible preveure quan 
es produirà una fallada. Això implica uns 
costos de manteniment elevats i un im-
pacte temporal en els processos produc-
tius, fet que resulta inacceptable en un 
moment on la pressió dels costos s’està 
traslladant als processos de fabricació.

En canvi, l’aplicació de les tecnolo-
gies d’Internet de les Coses habiliten la 
monitorització continua del funciona-
ment de les màquines que conformen un 
procés productiu i permeten la creació de 
models matemàtics que en determinen 
el funcionament en condicions de treball 
normal. A partir d’aquí, qualsevol desvi-
ació dels paràmetres de funcionament 
respecte el model de treball establert 
serà un indicador que permetrà estimar 
la probabilitat que succeeixi una fallada 
(f) en un temps (t) i amb un impacte (x), 
i que permetrà als responsables del pro-
cés decidir l’actuació a realitzar segons la 
relació cost/benefici. Així doncs, en el cas 
de fallades imminents amb un impacte 
elevat caldrà parar el procés productiu i 
realitzar la reparació pertinent, però es 
podrà minimitzar el temps d’intervenció i 
la despesa que pot suposar el trencament 
d’un sistema. En canvi, per fallades no crí-
tiques o amb incidència a mig termini, es 
podrà planificar la intervenció del man-
teniment per tal de minimitzar l’impacte 
sobre el procés productiu.

Però a pesar dels avantatges que 
suposa a priori, l’aplicació del mante-
niment predictiu en la indústria encara 
està lluny de la seva aplicació ubiqua 
degut a tres factors principals que en li-
miten l’adopció. En primer lloc, el sec-
tor industrial és un entorn on conviuen 
tecnologies del passat (imagineu una 
premsa hidràulica per a l’estampació de 
xapa en el sector de l’automòbil) i on es 
treballa amb condicions adverses (tem-
peratura, vibracions, pols, interferències 
electromagnètiques, etc.), de forma que 
cal pensar com integrar aquestes tecno-
logies i fer-les robustes. En segon lloc, la 
creació dels models matemàtics que per-
metin determinar el funcionament d’una 
màquina no és evident, doncs cal asso-
ciar el canvi en cadascuna de les mag-
nituds físiques amb l’avaria que es pot 
produir, així com determinar el temps en 
què es produirà l’avaria i l’impacte que 
pot tenir en el procés productiu.

Si bé aquests dos primers factors 
són crítics, penso que seran superats 
pels propis fabricants dels dispositius i 
de les màquines, respectivament, per tal 
que la inversió en aquestes tecnologies 
tingui un retorn de la inversió positiu. En 
canvi, el darrer factor és de caire humà i 
penso que suposa un repte organitzatiu 
i formatiu per a les empreses industrials 
que vulguin integrar aquestes tecnologi-
es en els seus processos productius de 
manera satisfactòria.

Pel que fa al nivell organitzatiu, fins 
ara el manteniment ha jugat un paper 
secundari, esdevenint l’actor principal 
només en els casos en què es produeix 
una fallada que impacti en el procés pro-

Pere Tuset
Director del Màster en 
Indústria 4.0 de la UOC
GT Smart cities, IoT i 
Indústria 4.0 de Telecos.cat
Associat núm. 2174
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El nanosatèl·lit CubeCat-1, desenvolupat al Laboratori de Càrregues Útils i Petits 
Satèl·lits (NanoSat Lab) de l'Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomuni-
cació de Barcelona (ETSETB) de la UPC, es llançava el 29 de novembre, a les 5.28 
(hora catalana), des de l'Índia, amb sis experiments a bord.

E
l llançament del petit satèl-
lit ha estat finançat íntegra-
ment per l’Institut d’Estu-
dis Espacials de Catalunya 

(IEEC) i es realitzava amb la llançadora 
Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV-C43), 
enlairant-se des del Satish Dhawan Space 
Center, a la localitat de Sriharikota (Índia), 
i duent a bord el satèl·lit HysIS i una tren-
tena de nanosatèl·lits procedents de vuit 
països. El 3Cat-1, creat per estudiants 
(que actualment ja són doctorands) i in-
vestigadors de la UPC, és l'únic espanyol 
que ha viatjat a bord de la llançadora. 

Després de realitzar les tasques de 
posada a punt en òrbita, el satèl·lit estarà 
per fi preparat per començar els diferents 
experiments enfocats a l’observació de la 
Terra i a la validació de tecnologies espa-
cials. El seguiment del 3Cat-1 es portarà a 
terme pels estudiants (ara ja doctorands) 
i investigadors del NanoSat Lab des de 
l’estació de comunicacions ubicada a 
l’Observatori Astronòmic del Montsec 
(Sant Esteve de la Sarga, Lleida), una 
instal·lació de la Generalitat de Catalunya 
i que gestiona l’IEEC.

Una de les novedoses tecnologies 
que el 3Cat-1 ha d’assajar és un tran-

sistor de grafè desenvolupat pel Reial 
Institut de Tecnologia (KTH) d’Estocolm 
(Suècia). Els transistors són components 
fets amb silici que es troben a la majo-
ria de dispositius electrònics d’ús comú. 
L’experiment dins del 3Cat-1 servirà per 
comprovar el comportament del grafè en 
les agressives condicions de l’espai.

També s’analitzarà l’efecte de partí-
cules energètiques altament carregades 
mitjançant un comptador Geiger comerci-
al, un instrument que mesura les partícu-
les radioactives i les radiacions ionitzants. 
El mateix comptador servirà per mesurar 
l’impacte de la radiació en els altres expe-
riments a bord del nanosatèl·lit.

Un altre experiment és un sistema mi-
croelectromecànic ressonant que servirà 
per mesurar, per primer cop in situ, com 
l’oxigen monoatòmic ataca un polímer 
d’interès en aplicacions electròniques. 
Aquest experiment és important ja que 
l’oxigen monoatòmic és molt reactiu i és 
present en òrbites de baixa alçada.

A bord del nanosatèl·lit també es po-
sarà a prova un nou sistema de recol·lecció 
d’energia ambiental creat al NanoSat Lab 
i una nova tecnologia desenvolupada per 
transmetre energia a l’espai sense fils. La 

El CubeCat-1, ja en òrbita
El nanosatèl·lit ha estat creat al NanoSat Lab de la UPC per estudiants i investigadors

R Imatge del CubeCat-3, desenvolupat al NanoSat Lab, de l'ETSETB, i que ja està en òrbita a l'espai.

S El satèl·lit Hysis, de la IRSO, i els mòduls espacials que contenen la trentena de nanosatèl·lits posats en òrbita.
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sisena càrrega a bord és una càmera foto-
gràfica que permetrà efectuar fotografies 
de la Terra des de l’espai.

Una nissaga catalana
Tot i ser el segon en arribar a l’espai (el 
3Cat-2 és va llançar el 15 d’agost del 2016) 
el 3Cat-1 és el primer d’una nissaga prò-
pia de petits satèl·lits experimentals, els 
3Cat, que segueixen l’estàndard CubeSat. 
Els nanosatèl·lits tipus CubeSat són dis-
positius de petit volum (combinacions de 
cubs d’uns 10 centímetres de costat), amb 
un pes d’entre un i deu quilograms i que, 
gràcies a l’ús de components comerci-
als estandaritzats, poden ser desenvolu-
pats per grups d’estudiants universitaris 
i investigadors.

L’ambiciós projecte de dissenyar, fabri-
car i testejar aquesta nissaga de CubeSats 
s’ha dut a terme durant els últims set anys 
al NanoSat Lab, un laboratori impulsat per 
l'ETSETB de la UPC amb el suport de l’IEEC.

Segons Adriano Camps, professor 
del Departament de Teoria del Senyal i 
Comunicacions i un dels responsables del 
laboratori, “dissenyar, construir i testejar 
CubeSats al NanoSat Lab ha estat una ex-
periència única i molt enriquidora. Estic 
molt satisfet d'haver ajudat a formar i 
madurar desenes d'enginyers integrant 
pràcticament totes les assignatures de 
Telecomunicacions i Electrònica en un 
decímetre cúbic”. 

Per part seva, Ignasi Ribas, direc-
tor de l’IEEC, explica que “des de l’IEEC 
fa anys que apostem pel món dels 
nanosatèl·lits ja que creiem que és un 
àmbit en expansió i que està cridat a de-
mocratitzar l’accés a l’espai”.

Sobre el NanoSat Lab
El NanoSat Lab de l'ETSETB, centre docent 
de la UPC, és un laboratori pioner en de-
senvolupament i experimentació de petits 
satèl·lits dedicat a la docència, la recerca i 

la qualificació de tecnologies i aplicacions 
que han de viatjar a l’espai. Es tracta d’un 
equipament singular a Europa que integra 
en un sol entorn, net de contaminació, la 
instrumentació per verificar components i 
tecnologia espacial.

Un dels pilars del laboratori, el grup de 
recerca en Teledetecció, Antenes, Microones 
i Superconductivitat (CommSensLab), del 
qual Adriano Camps n’és el coordinador 
científic, té la distinció 'María de Maeztu’, 
atorgada pel Ministeri d’Economia i Compe-
titivitat dins el programa de centres d’excel-
lència per dur a terme, entre d’altres, ini-
ciatives pioneres a l’espai, com ara la del 
desenvolupament dels 3Cat.

Un dels nanosatèl·lits desenvolupats 
al NanoSat Lab va ser el 3Cat-2, el pri-
mer dissenyat i fabricat a Catalunya, que 
es va posar-se en òrbita el 15 d’agost de 
l’any 2016. Es va llançar amb tres experi-
ments a bord per demostrar la viabilitat 
de diverses tecnologies vinculades amb 
sistemes de navegació per satèl·lit per a 
usos de teledetecció, així com per provar 
instrumentació per a una futura missió 
de l’Agència Espacial Europea (ESA). @

A la quarta  
va la vençuda!

El llançament definitiu del 3Cat-1 s’ha 
aconseguit efectuar quatre anys i mig 
després de la data prevista. L’abril del 
2014 tot estava preparat perquè s’en-
lairés des de Rússia, a bord d’un coet 
Dneppr. Dissortadament, la guerra 
entre Rússia i Ucraïna, que havia co-
mençat aquell mateix mes, va tenir 
com a conseqüència la cancel·lació de 
tots els llançaments previstos per a 
aquell coet.

Poc més d’un any després, el petit 
satèl·lit de la UPC esperava impacient 
una nova oportunitat de posar-se en 
òrbita, aquest cop a bord d’un coet 
Falcon 9 de l’empresa SpaceX. El llan-
çament havia de realitzar-se el mes 
de juliol del 2015, però unes setma-
nes abans un Falcon 9 va explotar 
en vol. Aquest accident va obligar al 
3Cat-1 a esperar una nova oportuni-
tat. Poc després, una segona explosió 
del Falcon 9 va posposar, per tercer 
cop, la data prevista del llançament, 
aquest cop de manera indefinida.

Així, durant els últims dos anys, 
s’ha estat buscant una alternativa, que 
finalment ha resultat ser el coet indi 
PSLV-C43. En aquest cas, es pot dir que 
a la quarta va la vençuda! 

Ignasi Ribas es congratula que 
finalment s’hagi pogut llançar el 
CubeSat: “Ha estat un èxit, especial-
ment després de les vicissituds i contra-
temps viscuts durant els darrers anys”. 
El professor Adriano Camps, investi-
gador del Departament de Teoria del 
Senyal i Comunicacions i uns dels res-
ponsables del NanoSat Lab, juntament 
amb els investigadors Eduard Alarcón 
i Joan Ramos, del Departament d'En-
ginyeria Electrònica, afegeix: “Estem 
molt satisfets que el llançament hagi 
anat bé. Ara tocarà veure que els se-
nyals es reben correctament, i que tot 
és nominal”.

R L'equip del CubeCat-1, seguint el llançament 
des del NanoSat Lab, a l'ETSETB.

R La llançadora PSLV, abans del llançament des de l'Índia

2120



Ens trobem en un moment en què la societat ha assumit la necessitat de canvi del 
nostre model energètic. Ja no és motiu de discussió si el canvi climàtic té origen an-
tropogènic o no el té, tot i que la primera opció sembla la més plausible, tant se val!

La "sostenibilitat" 
de l'economia sostenible

E
l consens s'esta-
bleix en la neces-
sitat de no actu-
ar en el sentit 

d'afavorir l'escalfament global 
i no contribuir des de l'activitat 
humana a un empitjorament 
de la situació. En definitiva, no 
fer-la més grossa.

Davant d'aquesta situació 
hem acceptat amb molt poca 
crítica que la utilització massi-
va de les energies renovables 
i la digitalització resoldrien el 
problema energètic.

Hem de considerar amb ri-
gor si els avantatges obtinguts 
de la desvinculació amb el pe-
troli no converteixen la nostra 
societat en addicta a nous ele-

R Evolució de la temperatura. Mitjana global del canvi de temperatura superficial a 1880-2016, 
respecte a la mitjana de 1951-1980. La línia negra és la mitjana anual global i la vermella és el 
suavitzat lowess de cinc anys. Les barres blaves d'incertesa mostren un interval de confiança 
de 95%. Font: https://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global

més mediàtics, però juntament 
amb ells apareixen molts d’al-
tres com el cobalt o el dispro-
si, i en general, els metalls de 
transició (situats al centre de la 
taula periòdica d'elements) i les 
terres rares, que resulten tan o 
més escassos que el petroli.

La dependència d'aques-
tes matèries primeres poden 
generar tensions geopolítiques 
o militars que alteraran les re-
lacions internacionals, però a 
nivell tècnic i econòmic seran 
sens dubte de gran impacte.

Aquests materials es tro-
ben concentrats en uns pocs 
països a nivell mundial tant o 
més que el petroli, i si bé és cert 
que pròpiament són "usats" 
i no són "consumits" com ho 
és el petroli, en la pràctica el 
seu ús implica una dispersió 
en quantitats tan petites que 
resulta difícil i cara, tant ener-
gèticament com econòmica-
ment, la seva recuperació.

En l'actualitat, la Xina està 
liderant el mercat mundial de 
terres rares i concentra al vol-
tant del 80% del mercat de pro-
ductes, tot i que fa menys de 
cinc anys significava el 90%.

Quan ens hi posem som 
molt eficients fent forat. L'expe-
riència acumulada amb el cou-
re ens ha ensenyat que dues 
terceres parts de les reserves 
mundials d'aquest material ja 
han estat extretes de les reser-
ves naturals, només una ter-
cera part es troba encara per 
extreure i tan sols som capa-
ços de reciclar un 5% del coure 
extret. Afortunadament, el cou-
re no és un element excessiva-
ment escàs, però si extrapolem 
aquest comportament als nous 
materials certament el futur no 
és encoratjador. Cal considerar 
a més que aquests metalls pe-
sants no són innocus en el medi 
ambient,així com les condicions 
i els efectes de la seva minaria.
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R Taula periòdica dels elements. Elements de transició, els metalls apareixen en vermell al centre de la taula i les terres rares Lantànids i Actínids a 
la part inferior en verd.

ELEMENTS DE TRANSICIÓ

ELEMENTS DE TRANSICIÓ INTERNA

ELEMENTS REPRESENTATIUS

ments tan o més problemàtics 
i escassos que el petroli. Quan 
analitzem aquesta alarma, vé-
nen a la nostra ment elements 
com el liti o el koltran per ser els 
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per productes alternatius afec-
ta negativament aquest vector 
de viabilitat tècnic-econòmica.

Els rendiments assolits en 
els aerogeneradors amb els su-
per-imants són deguts en gran 
mesura a l'ús de terres rares, 
que també han contribuït a la 
reducció de pes i mida de mo-
tors elèctrics i a l'augment del 
seu rendiment.

El senzill gest de desplaçar 
el dit sobre la pantalla del nos-
tre smartphone i veure com es 

Està clar que aquesta vo-
racitat en el comportament de 
la nostra societat ens ha de fer 
reflexionar.

Un altre factor a considerar, 
a més de l'ús d'una matèria pri-
mera en concret, és l'evolució 
de la humanitat en l'ús de di-
versitat de matèries. Si prenem 
com a exemple la indústria de 
l'automòbil, observem que per 
a la construcció d'un automòbil 
a la primera meitat del segle XX 
es necessitava un nombre limi-
tat d'elements. Bàsicament, 
ferro i carbó per obtenir l'acer, 
coure, crom en els elements de-
coratius, alumini...

Per a la construcció dels 
vehicles “sostenibles’ al segle 
XXI ja s'albira la utilització de 
centenars d'elements químics 
bàsics inclosos els elements de 
transició, a més de polímers, fi-
bres, etcètera, amb la qual cosa 
reiterarem el procés de disper-
sió de materials en major me-
sura i amb major extensió, aug-
mentant l'entropia i, per tant, 
la irreversibilitat.

Un cotxe modern incorpo-
ra al voltant d’11 kg. de terres 
rares en la seva composició, i 
aquests elements són presents 
fins i tot en la composició dels 
bitllets d'euro com a element 
de traçabilitat per evitar falsi-
ficacions. Tots aquests aspec-
tes han significat que el con-

Josep Ballart
Grup de Treball d’Energia  

i TIC de Telecos.cat
Associat núm. 627

R Concentració mundial de terres rares. Concentració mundial de terres rares en milers  
de Tones mètriques (dades 2017) 

trol d'aquestes matèries s'ha 
convertit en un assumpte de 
vital importància per a totes 
les potències econòmiques; i 
per a aquelles que no són po-
tències, revertirà en una major 
dependència vers a les que en 
disposin del control.

Si bé és cert que les pro-
pietats d'alguns d'aquests ele-
ments químics poden ser subs-
tituïdes per altres productes 
sintètics, hi ha 10 elements per 
als quals es preveu una molt 
difícil substitució (com l’Itri, 
el Rodi o el Reni, o Lantànids, 
com l’Europi, el Disprosi, el 
Tèrbol o l’Iterbi; sense els 
quals no funcionarien els nos-
tres smartphones) i per des-
comptat en tots ells amb una 
pèrdua de prestacions i eficièn-
cia. Si per exemple l'eficiència 
de les plaques fotovoltaiques 
és essencial per valorar la seva 
rendibilitat, la substitució d'al-
guns elements usats actual-
ment per a la seva fabricació 

desplaça la imatge es deu als 
efectes de tots aquests ele-
ments. Per fer un cel·lular s'em-
pren al voltant de 80 elements 
químics, 200 minerals i més de 
300 aliatges.

Vol dir tot això que no 
hem de seguir avançant cap a 
la descarbonització? En abso-
lut, però sí que ha de ser un 
indicador que ens mostri que 
res és gratuït i que hem d'in-
terioritzar entre els nostres 
paràmetres de disseny l'ús res-
ponsable d'aquests materials, 
la priorització de l'eficiència, 
la contemplació de tot el cicle 
de vida dels nostres productes 
i projectes, i la incorporació del 
concepte d'economia circular 
en el disseny. @

 Productores  Productores Menores Recursos

R Nous materials en un vehicle elèctric. Font: https://www.motorpasion.com/industria/

Producción Mundial 
(en porcentaje)

China
95%

TOTAL:
126.230 toneladas

Países de la 
Commonwealth
2%

India
2%

Brasil
0,5%

Malasia
0,3%

Otros
0,2%

Reservas Mundiales 
(en millones de toneladas)

China 36

Australia 5

Países de la Commonwealth 19

India 3

Malasia 0,03

EE.UU. 13

Brasil 0,048

Otros 22

Componentes  
de sensores 
(Itrio)

Vidrio de luces 
delanteras 
(Neodimio)

Batería 
recargable de 
níquel-hidruro 
metálico 
(NiMH) 
(Cerio, Lantano)

Convertidor catalógico 
(Cerio, Lantano)

25 o más motores eléctricos en todo el vehículo 
(Magnetos de tierras raras)

Motor eléctrico híbrido y generador 
(Neodimio, Praseodimio, Disprosio, Terbio)

Aditivo de combustible diesel 
(Cerio, Lantano)

Pantalla LCD 
(Cerio, Europio, Itrio)

Polvo para pulir vidrio y espejos 
(Cerio)

Vidrios UV  
(Cerio)
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C
on unos consu-
midores cada vez 
más preocupados 
por la calidad del 

producto fresco y el bienestar 
animal, el sector debe cambiar 
para adaptarse a los nuevos 
tiempos. La automatización, la 
conectividad y la trazabilidad 
son elementos esenciales para 
las integradoras, que ahora de-
berán incorporar tecnologías 
como la visión por computador, 
la inteligencia artificial o el big 
data para mejorar su rentabili-
dad e incorporar nuevos valo-
res como el bienestar animal y 
la sostenibilidad.

Touchless Animal Metrics  
(TAM) nace como una startup 
que comprende esta situación 
y ofrece una serie de solucio-
nes para este campo.

PigWei: Nuestro valor pi-
vota en nuestro primer pro-
ducto: la cámara PigWei que 
permite pesar un animal me-
diante una foto. PigWei es un 
equipo de mano equipado 
con varios sensores que per-
miten procesar en tiempo real 
la posición, la conformación y 
el peso de un animal porcino. 
Esto permite saber si el creci-
miento de un animal es ade-
cuado y planificar su sacrificio 
de forma óptima sin contacto 
y con un estrés reducido.

TAM-Bot: Nuestro peque-
ño robot es la evolución natu-
ral de la cámara PigWei, que de 
forma automática captura múl-
tiples datos de todos los anima-
les del establo y los envía a un 
servidor central. De esta forma 
la intervención humana se mi-
nimiza y con ello el estrés ani-
mal y el riesgo sanitario.

Plataforma inteligente: 
Toda la información, ya sea 
PigWei o TAM-Bot, se integra 
en una aplicación en la nube 
que es accesible a través de un 
servicio web en un móvil o un 
ordenador. Esto permite contar 
automáticamente la población 
de animales en tiempo real, así 
como conocer la distribución 
de los pesos en los establos de 

forma precisa. Esta automatiza-
ción permite anticipar cargas 
de forma fiable y con varias se-
manas de antelación. Además 
cualquier incidencia puede ser 
comprobada mediante la co-
nexión directa de ‘streaming’ 
a través de las cámaras del ro-
bot. Todo desde un móvil o un 
portátil. El ahorro en horas de 
personal, viajes y consumo de 
combustible ayudan también 
a reducir el impacto ambiental 
de forma más relevante de lo 
que pueda parecer en un pri-
mer análisis. Además minimiza-
mos el número de visitas a las 
granjas, lo cual reduce el estrés 
de los animales y la posibilidad 
de contagio de enfermedades 
como la fiebre africana o asiá-

tica a los animales. Aspectos 
críticos para prevenir pérdidas 
sustanciosas.

Nuestro robot seguirá cre-
ciendo en capacidades con la 
ayuda de Hendrix-Genetics, 
un aliado natural con quien 
hemos convergido en intere-
ses. Hendrix-Genetics, empre-
sa de genética aplicada a la 
ganadería nos ayuda en la va-
lidación y la comercialización 
de esta solución integral para 
mejorar la productividad a tra-
vés del bienestar animal y la 
sostenibilidad gracias a su ex-
tenso conocimiento en el sec-
tor y la disponibilidad de sus 
múltiples granjas. @

Actualmente, necesitamos 1.5 planetas para poder satisfacer nuestro estilo de vida y, en las próximas 
décadas, la demanda de carne aumentará un 70%. Por ello, es necesario mejorar la competitividad 
de la producción cárnica a través de la sostenibilidad, un menor impacto ambiental y un respeto a los 
animales. La industria porcina es la estrella del sector cárnico, el cuarto sector en volumen de nego-
cio en España detrás del petróleo, la electricidad y la automoción. Europa es el segundo productor a 
nivel mundial, detrás de China y en 2018, España fue el primer productor a nivel europeo. Asimismo, 
Cataluña cuenta con casi la mitad de la producción estatal y procesa más del 70% de animales porci-
nos. Es por ello que la penetración de las nuevas tecnologías y la filosofía de la industria 4.0 son un 
requisito esencial para mantener la competitividad y la calidad del sector. 

Touchless Animal Metrics (TAM):  
el robot en la granja

Iker Bilbao
Promotor de TAM

Associat núm. 1388

Ivan Amat
Promotor de TAM

Associat núm. 1912
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E
n el Mediterráneo central y 
occidental, es decir, en Italia, 
Francia y España, encontra-
mos zonas con arte rupestre 

pintado en abrigos rocosos en zonas mon-
tañosas. Es un arte muy esquemático que 
representa personas y animales, teniendo 
otros motivos que son difícilmente iden-
tificables. Los sitios donde pintaban no 
eran una habitación y la gran carga sim-
bólica de lo allí representado hace fácil 
comprender su carácter especial. Por una 
parte, las noticias recogidas por la etno-
logía y la etnohistoria y, actualmente, por 
los antropólogos nos indican muchos de 
estos sitios con pinturas que tienen un ca-
rácter ritual; y, por la otra, sabemos que 
no existe ritual sin música, que el sonido 
es un componente esencial del ritual. 
Pero ¿qué tipo de sonido era importante 
para aquellas comunidades mediterrá-
neas del VI al IV milenio? ¿Y cómo realizar 
mediciones en los abrigos rupestres que 
sean repetibles y verificables?

Los ingenieros acústicos trabajan por 
lo general en espacios fácilmente accesi-
bles y con conexión a la red eléctrica. No 
es ese nuestro caso. Con frecuencia he-
mos de caminar durante horas por pai-
sajes agrestes, lo que hace que nuestro 
equipo, no solamente haya de ser preciso, 
sino también liviano, de pequeño tama-
ño y que funcione con baterías. Logramos 
encontrar lo que queríamos gracias a la 
ayuda del catedrático de Física Técnica 
Ambiental de la Universidad de Parma 

(Italia) y de su ayudante Enrico Armelloni. 
Ellos también sugirieron que como fuen-
te de sonido utilizáramos globos si no po-
díamos cargar con un altavoz que emitiera 
un barrido senoidal (sine sweep), ya que 
dados los paisajes protegidos en los que 
trabajamos, otros métodos como la utiliza-
ción de las pistolas o petardos no nos esta-
ban permitidos. Igualmente, ellos nos en-
señaron cómo medir y cómo procesar los 
datos y así, a partir del año 2015, comen-
zamos a realizar nuestro trabajo de cam-
po y a publicar los resultados en revistas 
internacionales.

Uno de los resultados más especta-
culares que hemos obtenido, y que lo-
gramos publicar en la prestigiosa revista 
Journal of Archaeological Science (2017) 
fue el comprobar que en determinados 
paisajes prehistóricos, como el farallón de 
Baume Brune (Var, Francia) y el Valle de 
Ividoro (Puglia, Italia), fue precisamente 
en los abrigos de donde provenía el eco 
en donde los artistas prehistóricos deci-
dieron pintar los motivos rupestres. En 
otras zonas como en Arroyo de San Serván 
(Extremadura), sin embargo, selecciona-
ron aquellos abrigos donde la audibilidad 
era mucho más pronunciada de lo normal 
(Time and Mind 2017). Siempre hacemos 
la comparación entre los abrigos con arte 
y otros semejantes pero que no lo tienen 
y es ese contraste que nos indica que la 
selección fue conscientemente buscada.

¿Cómo podemos explicarnos esta se-
lección? En muchas culturas de cazadores-

recolectores y primeros agricultores de 
distintas partes del globo se han recogido 
creencias de seres que viven dentro de las 
montañas y a los que se reconoce por el 
eco. No es improbable que convicciones 
de este tipo existieran en la zona medite-
rránea en un pasado demasiado remoto 
como para que quede hoy en día memoria 
de las mismas. En cuanto a la audibilidad 
aumentada es más difícil encontrar para-
lelos etnográficos, pero de nuevo conver-
tirían el lugar especial y quizá ideal para 
una comunicación con el más allá.

Nos queda mucho por hacer. Desde 
octubre de 2018, gracias a un proyecto 
de la ERC (www.facebook.com/artsounds-
capes), hemos formado un equipo inter-
disciplinar liderado por la Dra Margarita 
Díaz-Andreu, teniendo como investigador 
sénior a Tommaso Mattioli, y en el que he-
mos reunido a especialistas de arqueolo-
gía, ingeniería acústica, neuropsicología, 
musicología y antropología, para seguir 
profundizando en estos temas. @

La arqueología se ha venido definiendo como el estudio de los restos materiales del pasado. A partir 
de estos, los arqueólogos y arqueólogas intentamos ir más allá para acercarnos a lo que fue la eco-
nomía, la sociedad y la ideología de las comunidades del pasado, pero hasta hace poco los expertos 
opinábamos que el análisis de lo inmaterial era inalcanzable: ¿Cómo descubrir la información de los 
sentidos, del gusto, el tacto, el olfato o el sonido? ¿Cómo saber si la gente del pasado fue sensible a 
los efectos acústicos, al eco o a la reverberación? Éste fue el reto que los autores de este artículo nos 
planteamos y sobre el que hemos estado trabajando estos últimos años. Lo hemos hecho en el ámbito 
en el que ambos dos habíamos trabajado anteriormente: el arte rupestre prehistórico post-paleolítico, 
es decir, el producido por las sociedades que vivieron después del final del periodo glacial, cuando el 
clima pasó a ser como el que hoy en día conocemos.

Más allá del sonido
Analizando la acústica de los paisajes de arte rupestre prehistórico

Dra. Margarita  
Díaz-Andreu
Profesora de Investigación 
de ICREA. Universitat  
de Barcelona

Dr. Tommaso Mattioli
Investigador sénior ERC
Universitat de Barcelona
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Del 25 al 28 de febrer a Fira Barcelona

La connectivitat 
intel·ligent, 
protagonista al 
MWC19 Barcelona

S
ota el lema de “Intelligent 
connectivity”, el MWC19 
Barcelona posarà sobre la 
taula la intersecció de la 

“hiperconnectivitat”, habilitada pel 5G i 
l’Internet of things (IoT), i la “intel·
ligència” que ofereix la intel·ligència ar·
tificial (IA) i el Big Data. A més, s’abor·
daran altres temes claus per al sector, 
com els continguts, la confiança i benes·
tar digital, i el futur.

“Tenim preparat un show increïble 
per al febrer, amb més de 2.400 empre·

ses participants en tota la fira, un progra·
ma de quatre dies de congressos i molts 
altres esdeveniments i activitats”, avança 
Michael O'Hara, director de Màrqueting 
de la GSMA. “Amb una visió detallada so·
bre temes com el 5G, la IA, l’IoT i la segu·
retat, entre d'altres, el MWC Barcelona 
és, més que mai, l'esdeveniment inelu·
dible de la indústria”, afegeix.

Digital Planet: l’experiència 
connectada
El MWC19 Barcelona reunirà les princi·
pals figures de l'ecosistema mòbil, així 
com de sectors adjacents, com l’auto·
moció i l’electrònica de consum, que 
presentaran les últimes tecnologies, 
productes i serveis.

Com a novetat, la GSMA ha llançat 
“Digital Planet: l'experiència connecta·
da", una evolució d'App Planet, que ha 
estat un element fonamental al MWC 
des de 2010. Digital Planet inclourà més 
de 200 proveïdors d'aplicacions, d’“ad 
tech”, comerç electrònic, solucions de 
comunicació i màrqueting, i altres or·
ganitzacions centrades en crear experi·
ències i solucions connectades que im·

pactaran positivament en la vida diària 
dels ciutadans. 

4YFN i Women4Tech
La plataforma d'innovació del MWC (el 
4 Years From Now- 4YFN) preveu aco·
llir fins a 21 mil assistents en la seva si·
sena edició a Barcelona. Del 25 al 27 de 
febrer, els participants tindran l'oportu·
nitat de conèixer la creixent comunitat 
d'empreses tecnològiques emergents, 
que inclou a més de 600 companyies 
d'aquest tipus com a expositores en el 
mercat de la innovació. A banda de xer·
rades i tallers simulats a l'escenari, el 
4YFN oferirà cimeres inspiradores cen·
trades en temes com la salut digital o la 
tecnologia esportiva, així com una sèrie 
d'activitats dins del Women4Tech. 

De fet el Women4Tech torna per 
tercer any amb un conjunt ampliat d’ac·
tivitats i esdeveniments. Amb l’objectiu 
d’abordar i reduir l’escletxa de gènere 
en el sector mòbil, aquest programa 
tornarà a tenir com a element clau la 
Women4Tech Summit, amb presen·
tacions i sessions destacades en què 
s'analitzaran qüestions com la igualtat 
de gènere i el desenvolupament profes·
sional; l’orientació i educació del jovent; 
les dones en les comunicacions i en els 
sectors verticals; i les dones com a em·
prenedores i innovadores. Com a no·
vetat, en aquesta edició s’han introduït 
dues noves activitats: l’Inside Track i la 
Women4Tech Roundtable.

A Inside Track, els assistents obtin·
dran un important anàlisi per part d'un 
expert de Fortune 500 que els perme·
trà perfeccionar les seves habilitats i 
competir de forma més eficient dins 
de la indústria de la telefonia mòbil. El 
debat Women4Tech Roundtable, al 
qual només és possible assistir per in·
vitació, convocarà líders influents en 
un diàleg obert que explorarà qüesti·

S Imatge de l’edició de 2018 del MWC. © GSMA

Ja es coneixen els principals 
detalls de la propera edició 
del MWC19 (abans Mobile 
World Congress), que del 
25 al 28 de febrer tornarà a 
fer de Barcelona la capital 
mundial del mòbil. Amb la 
connectivitat intel·ligent 
com a leit motiv, la GSMA ha 
anunciat els principals po-
nents, empreses participants, 
programes i esdeveniments 
paral·lels, que tindran lloc als 
recintes de Fira Gran Via, Fira 
Montjuïc i la Farga de l’Hos-
pitalet. L’organització preveu 
la participació de més de 107 
mil professionals vinguts de 
més de 200 països i territoris, 
representants d’una àmplia 
gamma de sectors industrials.
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ons relacionades amb el desenvolupa·
ment de les dones en la tecnologia i les 
telecomunicacions.

Els estudiants i educadors, al YoMo
El Youth Mobile Festival (Yomo) torna 
a Barcelona també per tercer any amb 
una previsió d’aproximadament 25 mil 
assistents, incloent·hi els 22 mil de 
grups escolars · gairebé un 85% més 
que en 2018.

Aquest programa especial dissenyat 
per inspirar els joves a seguir l'educa·
ció i les carreres de ciències, tecnologia, 
enginyeria, art/disseny i matemàtiques 
(STEAM en les seves sigles en anglès), 
oferirà un seguit d'exposicions educati·
ves, espectacles en directe, tallers inte·
ractius i activitats pràctiques, així com ta·
llers orientats a educadors, conferències i 
molt més. L'edició de 2019 de Yomo tam·
bé inclou l’“Enhanced Teacher Track", que 
se centrarà en la transformació digital de 
l'aula. Yomo se celebrarà del 26 de febrer 
a l’1 de març a La Farga de l'Hospitalet.

La Mobile Week BCN  
i el Mobile Lunch
Com és habitual, al voltant del MWC i 
des de la Fundació Mobile World Capital, 
es promou la Mobile Week Barcelona, 

que la setmana prèvia al congrés (del 
14 al 23 de febrer), tornarà a esdevenir 
un espai obert per a la reflexió sobre la 
transformació digital a través de l’art, la 
ciència i la tecnologia, amb la finalitat 
de presentar els reptes, els límits i les 
oportunitats de la mentalitat digital im·
mersos a la nostra cultura. Mobile Week 
BCN tornarà a reunir artistes, científics, 
filòsofs, enginyers, emprenedors i pro·
fessionals de la indústria en una inicia·
tiva oberta a tots els ciutadans.

El 24 de febrer arribarà el torn del 
Mobile Lunch (també promogut per la 
Mobile World Capital), com a punt de 

trobada exclusiu per a empreses i asso·
ciacions de la comunitat mobile. Seguint 
el format de “Networking first”, aquest 
esdeveniment tornarà a centrar·se en la 
difusió de la digitalització a tots els sec·
tors de la indústria, reunint a professio·
nals de petites i mitjanes empreses del 
sector de les TIC, i companyies de la in·
dústria del mòbil, per tal d’explorar noves 
oportunitats de negoci.

Telecos.cat torna a col·laborar ac·
tivament amb tots aquests esdeveni·
ments, oferint descomptes i invitacions 
a tots els associats (més informació pro·
perament a www.telecos.cat). @

R El Women4Tech torna per tercer any amb un conjunt ampliat d’activitats i esdeveniments. © GSMA
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CLOQQ:  
¿Qué 
quieres 
ser de 
mayor?

E
sta iniciativa está muy liga·
da a la filosofía Maker o 
“cultura hacedora”, un mo·
vimiento que parte del Do It 

Yourself o «Hazlo tú mismo», y evoluciona 
incorporando la tecnología como medio 
para la creación de casi cualquier cosa. El 
movimiento maker hace suyas disciplinas 
como la fabricación digital, la robótica, y 
la impresión 3D, y utiliza la tecnología para 
construir en casa, en la escuela o en un 
makerspace, casi cualquier proyecto res·
pondiendo a una necesidad concreta. 
Estas soluciones únicas y personales ge·
neradas por una persona o conjunto de 
ellas con unas determinadas habilidades, 
se publican en diferentes plataformas en 
Internet con objetivo de compartir expe·
riencias y conocimiento. Gracias a esta fi·
losofía Maker, muchas personas en todo 
el mundo están ayudando a construir una 
base de conocimiento sobre diferentes 
tecnologías y soluciones para que otras 
personas puedan replicar sus soluciones.

En este sentido CLOQQ trata de sensi·
bilizar acerca de la importancia de que los 
niños y niñas se transformen en thinkers 
y makers, una definición que implica que 
conozcan la tecnología desde edades tem·
pranas y no sean simples consumidores 
de ella, fomentando una actitud crítica y 
responsable en las nuevas generaciones. 

Desde CLOQQ se promueve que es 
tan importante aprender a usar las tecno·
logías creativas como que los niños y ni·
ñas puedan desarrollar sus propias ideas, 
solucionar los problemas que les separan 
de lograrlas y sentirse creadores. CLOQQ 
ayuda a desarrollar estas habilidades, pero 

Laura Inmaculada 
García Llamas
Digital Copywriter  
de Everis

Las siglas CLOQQ son el 
acrónimo de «Crea Lo Que 
Quieras». Esta iniciativa 
social de fun-learning, 
desarrollada en el depar-
tamento de innovación 
disruptiva de everis, busca 
acercar las tecnologías 
creativas a niños y niñas 
mientras se divierten 
aprendiendo. En ella se 
incentiva a que los niños 
hagan precisamente lo que 
describe su nombre, creen 
lo que quieran a través de 
las tecnologías creativas. 
De esta manera, fortalecen 
su auto-confianza enfren-
tándose a la resolución 
de problemas y sacando 
adelante sus propios 
proyectos. El objetivo final 
es que niños y jóvenes se 
conviertan en ciudadanos 
capaces de idear y crear 
soluciones innovadoras a 
problemas inesperados en 
un mundo cada vez más 
cambiante y tecnológico.

además potencia otras destrezas sociales 
asociadas a este mindset, como sentirse 
seguro para compartir una idea, formar 

parte de una comunidad, trabajar en equi·
po y asimilar las experiencias de otros para 
aplicarlas a sus propias creaciones y cons·
truir en positivo.

Todo esto se trabaja mediante una 
plataforma online gratuita con más de 
100 actividades para edades entre 7 y 12. 
En ella niños y niñas encuentran propues·
tas de videojuegos, animación, música, in·
ventos y mucho más para realizar en fa·
milia. También cuentan con experiencias 
presenciales en eventos y workshops para 
una comunidad de la que ya forman parte 
más de 8.000 usuarios.

Su metodología de trabajo Made·
with·CLOQQ, vinculada al Movimiento 
Maker, permite diseñar experiencias y 
programas que impulsan el desarrollo de 
la creatividad, a la vez que fortalecen la 
auto·confianza de los más jóvenes. Se 
construye sobre el modelo de aprendizaje 
Creative Learning inspirado en el trabajo 
de prestigiosas instituciones educativas 
como el MIT Media Lab, y CRECIM (Centre 
de Recerca per a l’Educació Científica i 
Matemàtica). Esta metodología de tra·
bajo permite el desarrollo de proyectos 
personalizados con entidades afines. Los 
proyectos fruto de colaboraciones con 
otras organizaciones e instituciones, in·
cluyen el sello Made·with CLOQQ como 
indicador de calidad. @
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La Sagrada Família 
ja és digital 

E
l meu repte principal com 
a director d’Edificació i 
Tecnologia és assolir la fi·
nalització del procés cons·

tructiu de la Sagrada Família el 2026, 
fita impensable sense l’ús de la tecno·
logia, i al mateix temps, donar suport a 
la gestió i a l’operació dels visitants.

Per tant, l’ús de la tecnologia a la 
Sagrada Família és intensiu; podríem 
dir sense cap mena de dubte que la 
Sagrada Família és digital, així com la 
gestió d’aquesta.

A més de les tecnologies que es fan 
servir en qualsevol organització, com 
ara ERP, CRM, BI, etc., utilitzem tecnolo-
gia adaptada, tant per a la construcció, 
com per a la gestió de turisme.

• Sistema de ticketing: En analitzar les 
necessitats de l’edifici i l’entorn, es va 
concloure que era necessari donar su-
port a la Sagrada Família com a punt 
turístic a través de la plataforma de 
venda d'entrades Omnichannel. Així, 
les cues per a la compra d’entrades 
s’han reduït dràsticament; de fet, pràc-
ticament han desaparegut. En l’actu-
alitat, el 90% de la venda d'entrades 
s’està fent en línia: la plataforma gesti-
ona 4 milions de visitants anuals.

• Sistema de gestió d’aforament: El 
sistema permet realitzar el recompte 
de persones en temps real i amb una 
gran precisió i fiabilitat (més del 98%). 
Podem saber la quantitat exacta de 
persones que accedeixen a les dife-
rents zones de l’edifici, dada que ens 
permet actuar en funció del nombre 
de persones que es troben a l'interior 
de la Basílica. El sistema està basat 
en càmeres 3D d’infrarrojos, que eli·
minen ombres i reflexos i permeten 
treballar amb molt poca llum.

• Virtual Reality: Actualment, la Sagra-
da Família està treballant amb els sis-
temes més avançats de realitat virtu-
al per ajudar l'equip d’arquitectes que 
treballen amb els dissenys finals del 
projecte de Gaudí. El sistema de re-
alitat virtual permet enviar el model 

Actualment, tota l’orga-
nització està treballant 
per finalitzar la Basílica 
el 2026, coincidint amb 
el centenari de la mort 
de l’arquitecte Antoni 
Gaudí. En aquesta darre-
ra dècada de construcció, 
la tecnologia està 
ajudant a superar molts 
reptes i, a més, proporci-
ona un valor estratègic 
en tots els fronts de 
l’organització.

Fernando Villa
Director d'Edificació  
i Tecnologia de la Basílica  
de La Sagrada Família

3D (que estan desenvolupant els ar-
quitectes) a les ulleres de realitat vir-
tual. Es fa servir un sistema basat en 
un algoritme, que s’executa en el PC 
de l’usuari i fa un render del model 3D 
sobre el qual està treballant l’arquitec-
te. Aquest model es pot visualitzar a 
través de les ulleres de realitat virtual 
en menys de 2 minuts, de forma que 
l’arquitecte pot veure, al moment i de 
forma automàtica, el volum, la geo-
metria, el texturat i la llum d’allò que 
està dissenyant, cosa que li permet 
prendre decisions de manera ràpida 
i segura, amb un cost reduït respecte 
a d’altres sistemes.

• Laser Scan: És una tecnologia que es 
fa servir per a l’aixecament de la fa-
çana del Naixement, Patrimoni de la 
Humanitat des del 2005. Ha permès 
processar més de 97.000 milions de 
núvols de punts i així obtenir una pre-
cisió de 2 mm, de forma que obtenim 
una «foto» exacta de la façana. 

• IoT: Per poder desenvolupar el pla di-
rector de la façana del Naixement, era 
necessari tenir informació en temps 
real, per això s’han utilitzat diferents 
tipologies de sensors (fissurímetres, 
extensòmetres, etc.) per obtenir in-
formació de la façana, la qual es recull 

en una base de dades en temps real 
que permet fer les actuacions perti-
nents amb dades de gran qualitat. El 
nombre de sensors és aproximada-
ment de 200.

• Impressió 3D: Una de les tecnologies 
emergents que s'utilitza a la Sagrada 
Família des de fa més de deu anys és 
la impressió 3D, amb un recorregut 
exclusiu de les instal·lacions de mo-
delatge on els arquitectes imprimei-
xen models en miniatura de cada racó 
de la Basílica abans de construir, de la 
mateixa manera que feia Gaudí amb 
el seu taller de modelistes.

• Indústria 4.0: En el municipi de Gaià, 
a 80 km de Barcelona, està el centre 
de prefabricats de la Sagrada Família, 
que fa servir un sistema per controlar 
el procés de muntatge dels elements 
que conformen els panells de les tor-
res centrals que estem construint ac-
tualment. Per mitjà de sensors, con-
trolem el procés des del principi fins al 
final: el curat de les resines, la tempe-
ratura, la duresa, la tensió del tesat de 
les barres d’acer que porta el conjunt, 
i tot de forma automàtica.

Per a la generació que treballem ara 
a la Sagrada Família és un privilegi i un 
honor saber que serem els encarregats 
de finalitzar el temple i que farem reali·
tat un somni, el d’Antoni Gaudí. @
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l’afecta directament i, dos, evitar el pa·
ternalisme de qui té uns coneixements 
vitals per a la persona.

Aquesta idea ens recorda que els 
humans som éssers situats en xarxes 
complexes d’interdependència i, per 
tant, hem de buscar un equilibri entre 
la nostra intrínseca vulnerabilitat com a 
éssers relacionals, amb la imperiosa ne·
cessitat de respectar l’autonomia perso·
nal i col·lectiva. Només si tenim en comp·
te aquest principi podrem acostar·nos a 
un concepte massa sovint emprat per a 
camuflar interessos particulars i sovint 
foscos: el progrés. L’aparentment immi·
nent quarta Revolució Industrial ens si·
tua davant de la necessitat de recuperar 
aquest concepte. El motiu és clar, ja que 
estem a l’inici d’un camí complex que fa 
giragonses entre les promeses de crear 
el paradís a la terra i les amenaces d’un 
apocalipsi al que ens abocaria la tecno·
ciència desbocada. En aquest context, 
el primer pas cap al progrés seria poder 
generar processos informats de decisió 
social ciutadana sobre quina tecnocièn·
cia volem, per fer què i a canvi de què. 
Aquest és, en realitat, el major repte que 
tenim al davant com a Humanitat. @

tecnologies derivades de la informàtica, 
la robòtica i la IA interactuen de manera 
complexa amb les neurociències, la bi·
otecnologia i la nanotecnologia. El re·
sultat d’aquesta combinació pot tenir un 
abast tan gran que la necessitat de re·
flexió ètica al voltant de les seves con·
seqüències no necessita ser demostra·
da. Com actuar davant d’una situació en 
la que la complexitat i la incertesa són 
tan grans que tota predicció esdevé un 
mer exercici d’especulació?

A principis dels anys 90, Sílvio 
Funtowicz i Jerome Ravetz elaboren la  
seva proposta: “La ciència postnormal”. 
En aquesta obra afirmen que quan 
l’aplicació tecnològica genera incerte·
sa al voltant de les seves conseqüèn·
cies i, a més, hi ha valors en disputa i 
cal prendre decisions, ja no valen les es·
tratègies merament tècniques de deci·
sió. En aquestes situacions es necessà·
ria la creació d’una “comunitat extensa 
d’iguals” que generi un diàleg obert i 
participatiu sobre els processos tecno·
científics. L’objectiu és democratitzar 
les decisions i fer que qui ha de rebre 
els potencials impactes (avui ja està clar 
que és tota la ciutadania) pugui decidir 
si els riscos mereixen la pena o no. En 
el fons es tracta de buscar la manera 
de generar un consentiment social in·
format, seguint el model que ja s’aplica 
en l’àmbit mèdic i permet dues coses 
importants: una que sigui el propi afec·
tat, acompanyat pel metge i els seus co·
neixements, qui decideixi sobre allò que 

Tecnociència i progrés

A
ristòtil ja va deixar ben clar 
que la virtut està en un 
equilibrat terme mig i que 
tan l’excés com el defecte 

són posicions a evitar. Per tant d’entrada, 
i seguint al mestre macedoni, ja podem 
dir que cal abordar la qüestió allu·
nyant·se de tota postura extrema, pos·
tura que acostuma a ser sovint, a més, 
una poc útil simplificació. Per afegir més 
complexitat cal tenir present que les 
promeses no venen només de la robòti·
ca i la IA, a l’horitzó s’albira un repte en·
cara més gran: la convergència de tec·
nologies. L’acció combinada de les 

Els darrers temps estem 
assistint a nombroses 
prediccions al voltant de la 
quarta Revolució Industrial. 
Els seus heralds coincideixen 
en anunciar-nos que està a 
punt d’arribar, però discrepen 
sobre les seves possibles 
conseqüències. Com sempre 
que hem de fer front a una 
nova tecnologia les opinions 
giren al voltant de dos pols 
irreconciliables. D’una banda 
tenim els “tecnoentusiastes”. 
Els reconeixerem perquè els 
seus discursos estan plens 
d’optimisme i esperances al 
voltant dels enormes bene-
ficis que la quarta Revolució 
Industrial ens portarà. En 
canvi, de l’altra banda trobem 
els “tecnofòbics” o “tecno-
catastrofistes”, que no es 
cansen mai de fer prediccions 
apocalíptiques. Com ens hem 
de situar davant de considera-
cions tan oposades?

Marcel Cano
Filòsof. Professor d’Ètica  
a les Facultats de Filosofia  
i Matemàtiques de la UB
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The Cloud Experience:
Cloud pública, privada o híbrida,

al teu CDP o als nostres

Com seran les teves experiències a Nexica?

NEXICA
C/ Acer, 30-32, 1r 4a, 08038 Barcelona

C/ Cardenal Marcelo Spínola, 4, 2a planta, 28016 Madrid
Contacta amb nosaltres: www.nexica.com | 902 202 223

https://www.nexica.com


La certificació professional, que ja és 
un fet en la majoria de països desenvolu·
pats i ara també al nostre país, ve a resol·
dre aquest buit per tal de poder distingir 
els millors professionals que garantei·
xen coneixement, solvència, experièn·
cia, ètica i sostenibilitat.

Que algú que s’ha esforçat per su·
perar amb èxit els anys d’estudi rebi 
com a premi el dret a exercir una deter·
minada professió, em sembla correcte. 
Possiblement, fins i tot, sense exercir 
la professió, si es dona el cas, podrà 
dir tota la vida que és metge, enginyer, 
arquitecte o advocat. El que no podrà 
dir és que és un metge, un enginyer, 
un arquitecte o un advocat “professi·
onal”, si no ha exercit veritablement la 
professió.

Cap dels professionals amb què he 
encapçalat aquest article hagués pas·
sat, probablement, les proves de certifi·
cació professional perquè no haguessin 
pogut superar el tribunal que els dema·
naria evidències fefaents sobre la seva 
actualització en coneixements en els 
camps d’actuació que els són propis, 
sobre l'ètica de les seves actuacions o, 
fins i tot, sobre la capacitat, en cada mo·
ment, de respondre als requeriments de 
la seva professió.

Requeriments que poden variar al 
llarg del temps i que van més enllà de 
l’aprenentatge i adaptació a una soci·
etat en constant i vertiginosa evolució, 
arribant, com és el cas dels Enginyers 
Professionals, a certificar una bona ca·
pacitat de comunicació, de lideratge, de 
gestió de recursos i de contribució a la 
innovació i a la millora del benestar de 
les persones.

La societat estaria més tranquil·la, 
en general, si els professionals, tant a 
l’empresa privada com a l’administració, 
tinguessin una certificació que acredi·
tés la seva professionalitat, garantint la 
seva competència.

De fet, el Departament de Territori 
de la Generalitat ha encarregat a l’AQPE 
un avantprojecte per a la incorporació 
de la certificació professional a la licita·
ció pública com un criteri de valoració, 
per tal d’adaptar aquests procediments 
a les noves directives europees, que així 
ho prescriuen.

I és que les carreres professionals 
ja no són lineals ni el coneixement s’ad·
quireix només en un entorn universitari. 
Els múltiples canvis de feina i fins i tot 
de sector fan imprescindible la formació 
contínua i la consolidació de l’experièn·
cia amb garanties.

Així ho han entès els Col·legis i 
Associacions professionals de l’Engi·
nyeria que han ajuntat els seus esfor·
ços per oferir un instrument que, més 
enllà del títol acadèmic, en el marc dels 
centenars de titulacions del pla Bolonya, 
ofereix claredat sobre les competènci·
es al llarg de la trajectòria professional. 
Aquest és l’origen de l’AQPE, l’Agència de 
Certificació Professional dels Enginyers, 
que lliura el segell PE, Professional 
Engineer, reconegut internacionalment 
com equivalent al Chartered Engineer 
holandès i molt aviat al Cert’Ing italià.

Per als bons professionals, la certi·
ficació professional és la millor mane·
ra d’acreditar la seva solvència, distin·
gint·se en el marc de la seva professió 
oferint confiança i seguretat al client i a 
la societat en general. @

La Certificació  
“Professional Engineer”: 
distingint els millors 

E
l fet que uns estudis ens 
donin la facultat d’exercir 
una professió no significa 
que siguem capaços de 

fer·ho amb solvència de manera il·
limitada en el temps si no hi ha al mateix 
temps un reciclatge, una formació con·
tínua i un permanent aprendre i desa·
prendre per adaptar·se a les noves ne·
cessitats i també, especialment en el cas 
dels enginyers, a les noves tecnologies.

Darrerament, les tristes 
notícies sobre màsters 
falsificats o adulterats per 
polítics sense escrúpols o 
professionals de la justícia 
qüestionats pel propi mi-
nistre del ram, ens porten 
directament a una reflexió 
sobre la necessitat i la 
urgència, al nostre país, de 
la certificació professional.

Francesc Gonzalez
Director de l’AQPE
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T’esperem a la nostra oficina de Barcelona al carrer Via Laietana, 39, telèfon 93 268 29 29, de dilluns a divendres  
de 8.30 a 19.00 h.

També pots trucar a BancaTELEFÒNICA, al 902 300 321 (+34 93 310 26 26), de dilluns a divendres de 8.00 a 
21.00 h; serà un plaer atendre’t.

Plans de Pensions i Pla de Previsió Assegurat de Caixa d’Enginyers

APORTACIONS

Quant hi he
d’aportar?

OBJECTIU

Quant
necessitaré ?

INSTRUMENTS

En quins
productes?

SEGUIMENT

Revisió
periòdica

ANÀLISI

La meva situació
actual

?

Som present.
Som futur.
Som present.
Som futur.
Volem crear amb tu el pla personal d’estalvi per a la teva jubilació.

Amb el nostre Model de Previsió t’ajudarem a planificar el teu estalvi a llarg termini i, junts,
l’actualitzarem periòdicament per tal que aconsegueixis els teus objectius de jubilació.

Tots els Plans de Pensions Individuals de Caixa d'Enginyers tenen com a Entitat Gestora: Caixa Enginyers Vida, SAU; com a entitat dipositària i entitat promotora: Caixa d'Enginyers, SCC. Els Fons 
de Pensions estan auditats per Deloitte, SL -excepte el Caixa d'Enginyers 15, Fons de Pensions auditat per Auren Auditors SL-. Pots consultar el document de Dades Fonamentals per al Partícip a 
bit.ly/PlansPensionsCE o a qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers. Les rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures. 

Caixa Enginyers Pla de Previsió Assegurat és una assegurança de vida-estalvi contractat amb Caixa Enginyers Vida, Companyia d'Assegurances i Reassegurances SAU, i amb la intermediació de Caixa 
Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU, inscrits en el registre de mediadors de la DGSFP amb el codi 0V0052. Pots consultar les companyies amb les que Caixa Enginyers, 
Operador de Bancassegurances Vinculat, té contracte d'agència a bit.ly/CaixadEnginyersAssegurances. 

Consulta les alertes de liquiditat i els indicadors de risc de cadascun dels nostres plans a bit.ly/PlansPensionsCE. 

PLANS DE PENSIONS - Alerta sobre la liquiditat
El valor dels drets de mobilització de les prestacions i dels supòsits excepcionals

de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar
pèrdues rellevants.   

PLANS DE PENSIONS I PLA DE PREVISIÓ ASSEGURAT - Alerta sobre la liquiditat
El cobrament de la prestació o l’exercici del dret de rescat només és possible en cas

d’esdevenir alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la
normativa de plans i fons de pensions.  

PLA DE PREVISIÓ ASSEGURAT  - Indicador de risc

1/6
Aquest número és indicatiu del risc de producte, sent 1/6 indicatiu de menys risc i 6/6 de més risc.

PLANS DE PENSIONS  - Indicador de risc

La categoria "1" no significa que la inversió estigui lliure de risc

Potencialment menor rendiment Potencialment major rendiment

Menys risc Més risc

1 2 3 4 5 6 7

L'indicador de risc està calculat en base a dades històriques mitjançant l'indicador SRRI (Synthetic Risk Reward Indicator), que té una escala entre 1 i 7 i varia del 3 al 5. Aquesta dada pot no constituir una indicació fiable del futur perfil 
de risc del Pla. Adquireix aquesta categoria fonamentalment pel risc de tipus d'interès, així com pel de mercat i el de divisa.

Som present. Som futur.

Atenció personalitzada per a l'Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació - Telecos.cat

https://www.caixa-enginyers.com/web/portal/home


L'iGenium’18 debat els 
reptes de la mobilitat en  
infraestructures, ciutats 
intel·ligents i territori

C
om a membres de l’Institut 
d’Enginyers de Telecomu·
nicació (INEC), Telecos.cat 
tornava a estar present a 

la 7a edició de l’iGenium, la cita anual de 
l’enginyeria catalana que el mes d’octu·
bre situava la mobilitat i els reptes de 
futur al bell mig del debat.

Els experts i directius del sector par·
ticipants van exposar la realitat i els 
desafiaments als que caldrà donar res·
posta pròximament derivats de la mo·
bilitat, entre ells el concepte de MaaS 
(Mobility as a Service).

La directora general d’Indústria de 
la Generalitat de Catalunya, Matilde 
Villarroya, era l’encarregada d’inaugu·
rar oficialment l’acte. Durant la seva 
intervenció, Villarroya va incidir en la 

importància de l’enginyeria en el camp 
de la mobilitat: “La mobilitat neix de 
l'enginyeria. Els enginyers som un col·
lectiu molt rellevant en aquest sector 
atès que van ser enginyers els que van 
desenvolupar els primers transports. 
Avui en dia estem totalment implicats 
en la mobilitat sostenible, som els im·
plantadors i els desenvolupadors”; i 
afegia: “Tanmateix, no ens podem obli·
dar mai de la sostenibilitat, no només 
per parlar de vehicles elèctrics i autò·
noms, sinó també de mobility as a servi·
ces (MaaS): compartir el cotxe i fomen·
tar l’ús del transport públic”.

Villarroya destacava que “l’Adminis·
tració està fent un esforç important 
per acompanyar aquest canvi relatiu 
a la mobilitat”, posant com a exemples 

d’iniciatives de la Generalitat el Pacte 
Nacional per la Indústria; la IDIADA; el 
Campus de Motor d'Anoia a Castellolí; 
el Fòrum de Conducció Autònoma i el 
Catalonia Connected & Autonomous 
Vehicle Living Lab.

Finalment, la directora general d’In·
dústria aprofitava el seu discurs per de·
nunciar “la bretxa de gènere que hi ha 
a la professió, atès que les dones re·
presenten només el 27% en el sector 
industrial”. @

Constituït el Consell  
Assessor de l'APTICC

L
a Salle·Campus Barcelo·
na acollia al juliol la pri·
mera reunió del Consell 
Assessor de l'Associació 

de Professionals TIC de Catalunya (AP·
TICC), que integra Telecos.cat, junta·
ment amb el COEINF i GrausTIC. La 
trobada servia per oficialitzar la cons·
titució d'aquest òrgan compartit i 
comptava amb la participació a la ben·
vinguda del secretari de Telecomuni·
cacions, Ciberseguretat i Societat Di·
gital del Govern, David Ferrer, i de la 
directora general de Societat Digital, 
Joana Barbany.

En el decurs de la reunió, també es 
van presentar les activitats organitza·
des per l'APTICC durant el primer se·
mestre de l’any, com la celebració del 
Dia Mundial TIC el passat 17 de maig o 
la realització d'una enquesta als mem·
bres dels diferents col·lectius que l'in·
tegren per tal de "dibuixar" el perfil 
dels enginyers TIC de Catalunya. @

R Taula rodona moderada pel director de Telecos.cat, Salvador Ramon.

cursor2
ENTRA AL WEB  
DE L’APTICC!

III Jornada 
transversal de 

les Smart Cities

C
oincidint amb la setmana de 
les Smart Cities celebrada al 
novembre, el grup transver·
sal d’Smart Cities ·format per 

Enginyers Industrials i l’APTICC·, organit·
zava la III Jornada de les Smart Cities: 
“Cities to Live, Cities to Love”. 

Durant aquesta trobada, que va clou·
re el conseller de Polítiques Digitals de la 
Generalitat, Jordi Puigneró, es van dur a ter·
me diferents tallers de discussió, centrats 
en els tres projectes que s’han treballat du·
rant els darrers dos anys en aquest grup 
transversal: sobre Resiliència de les ciutats, 
el Benestar de les persones i la Cultura com 
a eix transformador de la ciutat. 

Les conclusions finals van coincidir en 
l’aspecte que les ciutats intel·ligents han 
de fomentar la cultura de l’empoderament 
de la ciutadania, ja que només en una ciutat 
democràtica i participativa s’hi podrà viure 
bé i s’hi voldrà viure. @
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III Trobada anual de la Comissió Indústria 4.0

T
ambé en el marc de 
l’IOTSWC –i com ja és tra·
dició· tenia lloc la trobada 
anual de la Comissió 

Indústria 4.0, integrada per Telecos.cat, 
juntament amb enginyers d’Informàti·
ca, Agrònoms, de Camins i Industrials. 
La sessió servia per presentar una nova 
eina de diagnosi que vol servir per 

entendre millor el valor que aporta la 
Indústria 4.0, i que ajuda en la seva im·
plantació i incrementa la competitivitat 
de les empreses. 

Xavier Pi i Carles Soler, membres de la 
Comissió, van ser els encarregats d’ex·
plicar·ne els detalls. Aquesta nova eina 
consta d’un qüestionari, que recull la po·
sició de les empreses o organitzacions 

davant la Indústria 4.0, una aplicació 
web, que digitalitza l’adquisició de les da·
des, i un model conceptual, que tradueix 
les respostes en resultats. L’objectiu no 
és altre que ajudar en la reflexió estratè·
gica que ha de fer tota organització, per 
tal d’analitzar la seva posició ideal i conèi·
xer totes les oportunitats que li ofereixen 
els avenços tecnològics. @

Descobrim com implantar solucions IoT amb èxit
Side event de l’APTICC en una nova edició de l'IOTSWC

L'
APTICC ·integrada per 
Telecos.cat, el COEINF i 
GrausTIC· organitzava a 
l’octubre la taula rodona 

“Com implantar solucions IoT amb èxit”, 
com a side event de la fira de referència 
del sector (l’IoT Solutions World 
Congress), i amb l’objectiu d’oferir un 
espai de trobada als professionals de 
l’enginyeria interessats o vinculats al 
món de l’IoT.

Els assistents van poder conèixer, de 
la mà d'un panell de sis experts, algu·
nes iniciatives d’èxit i experiències lo·
cals que aporten valor a l’hora d’encarar 
projectes que integren solucions IoT, així 
com considerar els seus aspectes més 
rellevants i particulars.

Així, Josep Paradells (catedràtic 
d’Enginyeria Telemàtica, director de la 
Fundació i2CAT, professor de la UPC i co·
director del Màster d’IoT de la Fundació 
Politècnica) va abordar la cadena de va·
lor en els productes IoT i la importàn·
cia de cada baula, detallant·ne els ele·
ments necessaris, la seva combinació i 

el valor que aporten al sistema complert. 
Una reflexió sobre els riscos i els errors 
que poden tenir va completar la seva 
presentació.

 A continuació, va ser Daniel Martínez 
(enginyer Químic i tècnic en Pedagogia 
de la innovació al Citilab) l'encarregat 
de presentar el projecte de solucions IoT 
amb Whitecatboard, l’ecosistema tec·
nològic desenvolupat al lab de Cornellà 
amb l’objectiu de fer accessible la IoT per 
a tothom.

Tot seguit, arribava el torn de Pere 
Tuset (enginyer de Telecomunicació, 
professor lector i director del Màster 
en Indústria 4.0 a la UOC), qui centrava 
la seva intervenció en els avanços més 
rellevants en el camp de les telecomu·
nicacions en l'àmbit de la Indústria 4.0, 
referint·se tant a tecnologies de comu·
nicació com a protocols de comunicació.

 La importància de la informació ob·
tinguda a través d'IoT i el sentit que li po·
dem donar, centraven la presentació de 
Javier Corredera (informàtic i respon·
sable d’Indústria 4.0 i Intel·ligència de 

Negoci a Techedge España). Corredera 
va descobrir als assistents com expandir 
la funcionalitat d'un projecte de mante·
niment predictiu per oferir valor a tots 
els nivells, des de facilitar la vida a l'ope·
rari de manteniment, fins a millorar el 
ROI d'una màquina o permetre definir 
una estratègia de producció / innovació 
a llarg termini.

Seguidament, Jaume Catarineu (en·
ginyer informàtic, CEO d'Ubiquat, pre·
sident de TICAnoia i Sinergia, i vicede·
gà del COEINF) abordava la connexió de 
l'IoT i el món real, explicant com con·
necta l'IoT amb la revolució blockchain 
i perquè això és important per aconse·
guir una implicació de la ciutadania en 
la creació massiva de dades.

Per últim, era Tomàs Roy (engi·
nyer Superior en Telecomunicacions, 
Electrònica, Llicenciat en Ciències de 
la Educació i director d’Estratègia del 
CESICAT) qui incidia en la importància 
de la ciberseguretat com a gran tasca 
pendent del sector, alhora que alertava 
als assistents de la necessitat de tenir 
una estratègia per evitar la utilització 
de l’IoT per crear botnets utilitzades en 
atacs DDoS, distribució de ransomware 
o altres tipus de malware. @
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Apostem per la formació:  
novetats a la web i molt més!

Amb l'objectiu d'oferir la informació d'una 
manera més clara i visual, des de Telecos.
cat hem renovat l'apartat Formació del 
web www.telecos.cat, al qual tam-
bé podeu accedir a través de la URL 
http://formacio.telecos.cat. A la nova 
secció hi trobareu tres subpartats: el pri-
mer amb els cursos organitzats directa-
ment per Telecos.cat (amb una fitxa de-
tallada que inclou la inscripció online), 
el segon amb la formació que oferim a 
través d'entitats col·laboradores (com la 
UPC o PUE), i el tercer sobre formació a 
mida per a empreses, amb un catàleg de 
fins a 40 cursos.

Pel que fa a la formació presencial, aquest 
darrer trimestre hem dut a terme dues 
noves edicions del curs d’elaboració de 
Projectes ICT (que permet als assistents 
refrescar i posar al dia els coneixements 
necessaris per afrontar un projecte d’ICT 
amb solvència), així com un nou curs en 
certificació energètica d’edificis amb CE3X 
(aplicació gratuïta de disseny i predicció 
de la qualificació d'eficiència energètica).

De cara al gener (els dies 22 i 24), hi 
ha programat un nou curs d’introducció al 
blockchain, on descobrirem als assistents 
què és, com funciona, quines variants hi 
ha, com es pot implementar i quins són els 

impactes més importants que ja es conei-
xen d’aquesta tecnologia. S’adreça a pro-
fessionals de tots els àmbits i sectors que 
vulguin entendre la filosofia i mecanismes 
de funcionament del blockchain des de 
diferents perspectives. Si hi esteu interes-
sats, encara hi ha places disponibles (més 
info a http://formacio.telecos.cat).

Treballant en una nova plataforma  
de formació online
Paral·lelament, estem treballant en la po-
sada en marxa d’una plataforma de forma-
ció online, que podria entrar en funciona-
ment al llarg del proper any amb una nova 
oferta de cursos a distància. @

Nova convocatòria de cursos  
amb certificació oficial

Gràcies a l'acord de col·laboració que te-
nim amb PUE, des de Telecos.cat podem 
oferir a tots els membres del col·lectiu 
un 10% de descompte en la nova convo-
catòria febrer-juny de 2019 de PUE, on 
trobaràs tots els cursos oficials TIC amb 
certificació associada disponibles.

La nova oferta inclou tecnologies 
de referència amb inscripcions ober-
tes en diverses edicions i horaris. Així, 
formen part del catàleg noves edicions 
dels cursos en Cloudera, Google Cloud, 
Microsoft, Cisco i Scrum Manager.

Per a més informació, contacta amb 
PUE (93 206 02 49; training@pue.es) i 
identifica't com a membre de Telecos.cat 
amb el teu número d'associat. @
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Descomptes  
en els màsters  

i postgraus  
de la UPC

Un any més, Telecos.cat ha renovat l’acord 
amb la Fundació Politècnica gràcies al 
qual els membres del col·lectiu poden 
matricular-se amb un 10% de descompte 
en tots els màsters i postgraus de l’àrea 
tecnològica que imparteix la UPC.

Entre les noves propostes de cara al 
2019, hi trobareu els postgraus en Agile 
IT Management, Artificial Intelligence 
with Deep Learning, Autoconeixement i 
Lideratge a l'Enginyeria i a l'Arquitectura,o 
Materialització de Models a la Indústria 
4.0, entre d’altres. @
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Invitacions i descomptes  
a Fires i Congressos

Telecos.cat vetlla per la projecció i el desen-
volupament professional del col·lectiu ga-
rantint la seva presència als congressos i fi-
res vinculats al sector TIC que tenen lloc a 
Barcelona i són de rellevància internacional. 

En aquest darrer trimestre, hem intensi-
ficat aquesta activitat, oferint descomptes i 
passis gratuïts per a esdeveniments com l’IoT 
Solutions World Congress, l’Smart City Expo 
World Congress o el VII Congrés ISACA BCN 
sobre tecnologies disruptives i privadesa.

A més, els socis de Telecos.cat van po-
der accedir gratuïtament al primer Congrés 
de Ciberseguretat i Hacking Ètic mundial, i 
gaudir de descomptes en les entrades a la 
primera European Blockchain Convention.

Properament, informarem de les promo-
cions vinculades a esdeveniments tan re-
llevants com el Mobile World Congress, el 
4YFN o el Mobile Lunch. Si no et vols per-
dre cap oferta, consulta regularment el web 
www.telecos.cat i els nostres butlletins. @

Nou servei d’autorenting  
de Banc Sabadell

Banc Sabadell fa un pas més en els serveis 
oferts als membres de Telecos.cat en el marc 
de l’acord de col·laboració que mantenim des 
de fa anys. Així, a banda d’oferir un Compte 
de la gamma Expansió PRO en condicions pre-
ferents (abonament del 10% de la quota d’as-
sociat, sense comissions, amb un 1% de de-
volució en rebuts domiciliats i compres, i fins 
a un 3% TAE de remuneració), ara afegeix el 
seu servei d’autorenting en condicions avan-
tatjoses: mitjançant el pagament d’una quo-
ta mensual fixa podreu disposar d’un vehicle 

nou i de tots els serveis necessaris per al seu 
funcionament (excepte combustible).

Per a més informació, truca al 900 500 
170 i identifica’t com a membre de Telecos.
cat amb el teu número d’associat. @

Projectem la 
teva activitat 
professional

Aquesta revista és sense dubte la pla-
taforma ideal que tenen els nostres as-
sociats per ampliar la projecció de la 
seva feina i expertesa, però no és l’úni-
ca. Amb l’objectiu d’incrementar la visi-
bilitat de l'activitat professional de tots 
els membres del col·lectiu, Telecos.cat 
manté acords de col·laboració amb di-
verses publicacions especialitzades del 
sector que periòdicament ofereixen als 
seus lectors articles signats pels nostres 
enginyers. És el cas de la prestigiosa pla-
taforma online Tecnonews, o de les re-
vistes del grup Interempresas, Comuni-
caciones Hoy i Eurofach Electrónica.

A més, sota l’epígraf de “Som telecos, 
som notícia”, mantenim actiu un apartat 
a la nostra web que recull totes aquelles 
informacions rellevants que tenen com a 
protagonistes a enginyers associats.

Si tens una proposta d’article, envia un 
correu a comunicacio@telecos.cat i 
li donarem sortida! @

cursor2
CONSULTA LA SECCIÓ SOM 
TELECOS, SOM NOTÍCIA A:

Entra a www.telecos.cat  
i descobreix tot el que  
et podem oferir!

F E S  C R É I X E R  E L  N O S T R E  C O L · L E C T I U

PARTICIPA A LES NOSTRES XARXES SOCIALS, ENS TROBARÀS A:
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Exposició “Robots:  
els humans i les màquines”
Lloc: Cosmocaixa | Data: Fins al 4 de gener | Entrada: gratuïta

Ens fusionarem mai, els robots i els 
humans? Ells acabaran sent iguals que 
nosaltres? El Cosmocaixa ens convida 
a reflexionar sobre l’emocionant futur 
comú d’humans i màquines.

L’exposició “Robots. Els humans i 
les màquines”, coproduïda pel Museu 
Federal de la Salut i el Treball d’Alema-
nya (DASA) de Dortmund, el Parc de 
les Ciències de Granada i la Fundació 
Bancària ”la Caixa”, explica una his-
tòria que es remunta a les primeres 

civilitzacions, en les quals els nostres 
avantpassats van dissenyar màquines 
i eines senzilles per a finalitats espe-
cífiques. Després, a l’edat mitjana, ja 
es van fer servir grans grues per eri-
gir magnífiques catedrals, i al segle 
XIV, la vida va adquirir un nou ritme 
mecànic gràcies als rellotges de les 
torres. No obstant això, la veritable 
era de les màquines va arribar de la 
mà de la industrialització, als segles 
XVIII i XIX. Des de llavors, les màqui-
nes han anat adquirint cada vegada 
una més gran complexitat, fins que 
han permès l’aparició dels robots. Un 
salt tecnològic que obre nous horit-
zons i també nous interrogants.

Els robots sempre han estat pre-
sents en el món de la fantasia i el 
somni de crear màquines humanoi-
des ve d’antany. A l’antiguitat ja es 

construïen màquines amb formes 
humanes, els autòmats, però al se-
gle XV, gràcies al desenvolupament 
dels mecanismes de rellotgeria, es va 
impulsar la construcció de figures me-
canitzades amb moviments humans. 
Els robots van acabar per conquerir 
l’àmbit de la vida quotidiana i, avui, 
a l’era de la quarta revolució industri-
al, la seva utilitat en la indústria, en 
l’agricultura, en l’acompliment de tas-
ques extremadament perilloses, en la 
ciència i en l’exploració espacial i oce-
anogràfica és inqüestionable. I no no-
més això: també s’han erigit com a 
companys dels humans, als quals ofe-
reixen assistència, serveis i entreteni-
ment. El proper pas serà la fusió en-
tre humans i màquines? L’exposició 
reflexiona sobre aquesta i moltes al-
tres qüestions fascinants. @

Baròmetre del sector  
Tecnològic a Catalunya 2018
Autor: Cercle Tecnològic de Catalunya | Editorial: CTECNO

El Baròmetre del sector tecnològic a 
Catalunya 2018 és la desena edició 
d’una eina que s’ha convertit en l’es-
tudi de referència del sector tecno-
lògic i digital al nostre país. Amb la 
col·laboració de Telecos.cat, la dese-
na edició recull les percepcions d’una 
mostra de més de 1.000 empreses 
(499 empreses d’oferta i 526 empre-
ses de demanda), cosa que represen-
ta l’edició amb major representativi-
tat del teixit empresarial català. Per a 
complementar les dades extretes de 
les enquestes, s’han entrevistat a 10 
líders d’opinió i experts del sector. 

El Baròmetre és un estudi que ana-
litza la situació del sector a Barcelona 
i a Catalunya i actua com a un marc 
excel·lent per generar reflexió sobre 

la realitat del sector i la seva elasticitat, 
capacitat de creixement i tendències.

Entre les principals conclusions, 
l’estudi assenyala que l’ecosistema 
tecnològic català, format per 15.077 
empreses, continua immers en un 
context de creixement i amb unes ex-
pectatives molt positives de cara als 
propers anys.

Pel que fa a l’ocupació, les dades 
també són positives, ja que un 35,9% 
de les empreses d’oferta tecnològica 
han augmentat el nombre de llocs de 
treball durant l’any 2017. L’ocupació 
total TIC a Catalunya és de 111.600 
llocs de treball, dels quals 54.039 se 
situen a la ciutat de Barcelona. La 
previsió per a l’any 2018 encara és 
més positiva, ja que un 53,8% de les 

empreses TIC preveu augmentar la se-
va contractació.

Tot i que les dades mostren per-
cepcions més favorables sobre el cli-
ma de negoci que en les edicions 
anteriors, el Baròmetre del sector 
tecnològic a Catalunya 2018 con-
tinua evidenciant la dificultat d’in-
corporar i retenir talent, així com la 
manca de cultura col·laborativa entre 
empreses del sector TIC. @

C A L I D OSCOPI
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El PuntCAT: 
més enllà d’un 
simple domini

E ntrem a Internet i nave·
guem per multitud de 
pàgines. Amb total nor·
malitat, llegim els con·
tinguts en la nostra llen·

gua. Després, ens adonem que el lloc 
web que estem visitant està identi·
ficat amb el domini .CAT. Doncs bé, 
aquesta normalitat és fruit de la pas·
sió, el treball conjunt, la cooperació i 
l’astúcia d’un grup de persones que 
van iniciar aquest projecte ja fa més 
de 15 anys, amb l’objectiu que el do·
mini .CAT esdevingués una realitat. I 
puc dir amb orgull que vaig tenir el 
privilegi de formar part d’aquest cer·
cle virtuós.

En un escenari de converses, 
d’esforç i d’il·lusions, ens vam plan·
tejar les debilitats i les amenaces que 
teníem per davant. Era evident que 
no tenir presència a l’ONU debilitava 
el projecte de comptar amb un domi·
ni propi. També calia considerar que 
la globalització, amb la prevalença de 
l’anglès, o del castellà en l’àmbit po·
lític, suposava una amenaça per a la 
nostra llengua.

Tanmateix, una de les principals 
fortaleses que teníem, i tenim, és la 
riquesa del teixit associatiu del nos·
tre territori. Aquest model era, i és, 
el que ha permès sobreviure la llen·
gua, i va ser sobre aquest model i en 
aquest espai on nosaltres ens vàrem 
voler situar. L’oportunitat que ens dó·
na Internet és una autopista per viat·
jar al món. És la manera d’expandir el 

concepte .CAT i donar·nos a conèixer 
globalment.

El juny de 2002, en aquell mo·
ment com a president de l’Asso·
ciació Catalana d’Enginyers de 
Telecomunicació, vaig trametre a 
l’ICANN (entitat internacional que 
gestiona i assigna els dominis genè·
rics i territorials) una carta donant su·
port a la candidatura presentada per 
l’Associació (ara Fundació) PuntCAT, 
atesa la representativitat que aquest 
projecte suposava per a la llengua 
d’ús de la societat catalana i la seva 
diversitat cultural. L’escrit acredita·
va la viabilitat tècnica i la necessitat 
social del domini. Alhora, l’Associació 
posava a disposició del projecte .CAT 
els seus serveis i professionals, tant a 
nivell directiu com tècnic.

“El .CAT obrirà fronteres de la co·
munitat catalana a Internet”, va sen·
tenciar el nostre escrit. I així ha estat. 
I més de 15 anys després de la seva 
aprovació i de molts reptes superats, 
el PuntCAT ha esdevingut una refe·
rència a casa nostra. De fet, a hores 
d’ara, va més enllà d’un simple do·
mini. S’ha convertit en símbol que 
representa una comunitat, una cul·
tura. Diuen que el Barça és més que 
un Club. El mateix passa amb el .CAT: 
és molt més que un domini i que una 
simple denominació a Internet. Sens 
dubte, és un actiu més del nostre in·
ventari d’identitat, com ho són la nos·
tra història, la nostra cultura, la nos·
tra llengua o les quatre barres.

Enguany, el Govern de la Genera·
litat de Catalunya ha atorgat la Creu 
de Sant Jordi a la Fundació PuntCAT. 
És un reconeixement que fem ex·
tensiu a tots els que mantenen viu 
el .CAT. Des de la Fundació seguirem 
treballant per accelerar la transició 
digital en els territoris de parla cata·
lana i posicionar aquest àmbit territo·
rial com a comunitat cultural digital, 
activa i pionera al món. @

text-align-left
LLEGEIX LA CARTA DE 

SUPORT DE TELECOS.CAT 
AL PUNTCAT:

Carles Salvadó Usach
President de la Fundació PuntCAT
Associat núm. 436

T R I BU NA
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L’acte institucional pioner i de referència del sector de les Telecomunicacions i Tecnologies  
de la Informació i la Comunicació celebrat a Barcelona des de l’any 1995

Més informació i inscripcions

www.lanit.cat

21 de febrer de 2019
L'Auditori (c/Lepant 150, Barcelona)

Has de ser-hi!
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