
 
ABRIL 2011 

COL·LEGI D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA 
 
 
CONFERÈNCIES TÈCNIQUES 
 
 
Dilluns, 
4 d’abril 
 
 

Innovació i Màrqueting claus per l’èxit 
Casos d’excel·lència d’empreses industrials catalanes  
Lafarga Lacambra es un exemple d’empresa familiar que arrel d’una innovació en 
procés i una estratègia de màrqueting aconsegueix un lideratge mundial en el seu 
sector, fins arribar a ser un holding amb presència global. S’inicia un cicle de casos 
d’empreses catalanes d’èxit amb la col•laboració d’ESADE.  
Hi intervindran: 
- Oriol Guixà, enginyer industrial, conseller delegat de La Farga Group. 
- Joan Amorós, enginyer industrial, president Comissió de Gestió Empresarial. 
- Eduard Llobet, enginyer industrial, professor de ESADE. 
- Gian-Lluís Ribechini, enginyer industrial, Subcomissió de Gestió de la Innovació. 
Comissió de Gestió Empresarial 
A les 18.00 h a la seu dels EIC, Via Laietana, 39, 5a planta, Barcelona. Cal fer 
reserva a través de l'apartat Agenda de la web www. eic.cat o bé per telèfon al 933 
192 304 (de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h). 

Dimarts, 5 
d’abril 
 
 

Presentació Monogràfic: Seguretat en espais i edificis Públics 
Aquest és el resultat del treball de la Comissió de Seguretat i de diversos experts i 
entitats sobre un tema tant sensible per la societat com és la seguretat, entesa en 
les seves dues vessants: safety i security. Un dels objectius d’aquest monogràfic és 
destacar la gran transversalitat del concepte seguretat i encaixa perfectament amb 
la formació generalista i multidisplinària de l’enginyeria industrial. A més és present 
sovint com a actor i operador dels sistemes públics i privats del nostre país, i des 
de la societat civil participa activament en les oportunitats de negoci que el sector 
ofereix. 
Hi intervindran: 
- Jordi Sans, president de la Comissió de Seguretat COEIC 
- Rossend Durany, Responsable de la Subcomissió de Protecció Contra Incendis 
COEIC 
- David Tisaire, Responsable de la Subcomissió de Plans d’emergència COEIC 
- Eduard Carrera, Responsable Secció d’Aparells a Pressió, Departament d’Indústria 
i Empresa de la Generalitat de Catalunya 
- Luis De Diego, director de Anursis 
Comissió de Seguretat 
A les 18.00 h a la seu dels EIC, Via Laietana, 39, 5a planta, Barcelona. Cal fer 
reserva a través de l'apartat Agenda de la web www.eic.cat o bé per telèfon al 933 
192 304 (de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h). 

Dimecres, 6 
d’abril 
 
 

Responsabilitats ambientals 
La xerrada estarà focalitzada en el gran canvi que es produeix en el Codi Penal i 
les responsabilitats que se'n deriven en el tema mediambiental, però també en 
d'altres temes que interessen al col·lectiu dels enginyers industrials. 
Intervindrà: 
- Roser Ràfols, advocada de Jausàs Advocats i d'altres experts en dret penal i 
administratiu. 
Comissió de Medi Ambient 
A les 19.30 h a la seu dels EIC, Via Laietana, 39, 5a planta, Barcelona. Cal fer 
reserva a través de l'apartat Agenda de la web www.eic.cat o bé per telèfon al 933 
192 304 (de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h). 

Dimecres, 6, 
13 i 27 d’abril 
 
 

Aula d'Extensió Universitària dels Enginyers Industrials de Catalunya 
L'aula, tutelada per la Universitat Politècnica de Catalunya, pretén oferir als 
companys enginyers, així com als seus familiars i amistats interessades, una 
ampliació dels seus coneixements, tant humanístics com tècnics, impartida per 
professors universitaris de prestigi reconegut. Aquest curs es durà a terme 
normalment en cicles mensuals de quatre conferències entorn d'un mateix tema 
que s'impartiran els dimecres. 
 
Programa del cicle Cinema. 



 
- 6, 13 i 27 d'abril " El cinema d'aventures clàssic", per Albert Beorlegui, advocat i 
expert en cinema. 
Dies: 6, 13 i 27 d'abril.  
Hora: 18 hores 
Lloc: Col·legi Casp-Sagrat Cor de Jesús, carrer Casp,25, Barcelona. 
Preu per conferència: 4 euros 
Comissió de Jubilats i Prejubilats 
Per inscriure't en aquesta activitat és imprescindible que omplis la butlleta 
d'inscripció que es troba en aquesta agenda o bé en la secció Agenda del nostre 
web www.eic.cat. 
Informació: Servei de Formació Contínua, Via Laietana, 39, 3a planta, Barcelona. 
Tel.: 932 957 807. A/e: formacio@eic.cat. 

Dijous, 7 d’abril 
 
 

Empreses Serveis Energètics en Enllumenat Públic  
Les empreses de Serveis Energètics (ESE) són empreses que generen negoci a 
base de generar estalvi energètic. En aquesta jornada es debatran quin és l'actual 
de les instal·lacions d'enllumenat públic a Catalunya, els plans que té 
l'administració, casos pràctics dels ajuntaments i finalment una taula rodona amb 
actors del sector. 
La presentació de l’acte anirà a càrrec de Joan Vallvé, degà del Col·legi 
d’Enginyers Industrials de Catalunya i Roger Marcos, cap d’àrea d’estalvi i 
eficiència energètica del ICAEN. 
Hi intervindran:  
- Josep Mª Berengueres, cap del departament d’enllumenat Ajuntament de 
Barcelona  
- Pere Roura, tècnic Estalvi i Eficiència Energètica de l’ICAEN. 
- Rosa Paradell, responsable de Projectes de SECE. 
- David Sanz, departament de Dret Públic de Garrigues. 
- Lluís Ferrero, representant Tecnicat 
Comissió d’Acció Professional 
A les 9.00 h a la seu dels EIC,Via Laietana 39, 5a planta. Cal fer reserva a través 
de l'apartat Agenda de la web www. eic.cat o bé per telèfon al 933 192 304 (de 
9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h). 

Dijous, 
7 d’abril 
 
 

Cafè dels Enginyers 
Hi intervindrà:  
- Ramon Companys, ex Director de l'ETSEIB.  
Ens parlarà un company que ha sabut combinar l'activitat professional a l'indústria 
amb la dedicació al món acadèmic on té un óptim currículum. 
Ha sigut Conseller Científic de BULL-GE,Director d'Estudis de METRA-SEIS, 
Assesor de Planificació d'HIFRENSA,Col·laborador de TEA-CEGOS,Enginyer 
Consultor independent, Vice-rector de l'UPB, Director de Planificació i Sistemes de 
SEAT, i Director de l'ETSEIB. 
És autor de varis llibres, de nombrosos articles en revistes i de diversos manuals 
docents. Ha participat en molts contractes d'investigació amb l'empresa i/o amb 
l'administració, així com en un nombre important d'informes d'investigació.A més 
ha dirigit vàries tesis doctorals.    
Cal destacar, entre els guardons que ha rebut, la concessió de la comenda 
d'Alfonso X el Sabio. 
Comissió de Jubilats i Prejubilats 
De 10.00 a 12.00 h a la seu dels EIC,Via Laietana 39, 5a planta. Cal fer reserva a 
través de l'apartat Agenda de la web www. eic.cat o bé per telèfon al 933 192 304 
(de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h). 

Dijous, 7 d’abril 
 
 

R+D+4i 
“El paper de les infraestructures de les TIC en l’economia europea” 
La dotació de infraestructures foren considerades en els anys noranta com un dels 
motors més importants del creixement, la cohesió territorial i la convergència 
regional a Europa. Sobre les infraestructures tecnològiques, es construeix una part 
important de la nova activitat econòmica i de les xarxes socials, que modifiquen les 
formes de relacionar-se i d’actuar com a ciutadans. L’augment de la capacitat de 
les xarxes i els terminals que permeten la connexió en mobilitat estan arrodonint 
aquesta transformació. 
En aquesta sessió s’analitzarà quina és la situació a cada regió pel que fa al 
desplegament dels diferents tipus de xarxes de telecomunicacions i el paper que 
aquestes xarxes tenen en la competitivitat de la seva economia i en els usos 
socials de la connectivitat.  
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Hi intervindran: 
- Joan Majó, ex ministre d’Indústria, emprenedor i empresari  
- Asko Miettien, professor de la Universitat Politècnica de Lanpeeraanta 
- Helmut Karl, director de RUFIS, lnstitut de Recerca i Polítiques de 
Desenvolupament de Bochum 
- Lanfranco Senn, professor de la Universitat Bocconi de Milà 
Comissió de Gestió empresarial i Projecte R+D+4i 
A les 19.00 h a la seu dels EIC, Via Laietana, 39, 5a planta, Barcelona. Cal fer 
reserva a través de l’apartat Agenda del web www.eic.cat o bé per telèfon al 933 
192 304 (de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h) 

Dijous, 
7 d’abril 
 
 

Assemblea general de la Comissió d’Acció Professional 
Seguint amb la línia informativa iniciada l’any 2010, ens plau convocar-vos a 
l’Assemblea General d’Acció Professional de 2011 on es lliurarà la Memòria 
d’Activitats realitzades per la Comissió i l’Àrea Professional durant el 2010. 
També es tractaran les novetats relacionades amb l’exercici professional: relacions 
amb l’Administració, responsabilitat civil professionals, etc. 
Comissió d’Acció Professional 
A les 16.30 h a la seu dels EIC, Via Laietana, 39, 5a planta, Barcelona. Cal fer 
reserva a través de l’apartat Agenda del web www.eic.cat o bé per telèfon al 933 
192 304 (de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h), o a la vostra Demarcació o a la 
Delegació del Vallès en el cas de seguir la reunió per videoconferència. 

Divendres, 8 
d’abri 
 
 

Sessió pràctica per a la utilització del sonòmetre  
El Col·legi disposa d’un servei de lloguer d’aparells de mesura, entre ells el 
Sonòmetre. 
Per a tenir accés al servei de lloguer dels aparells de mesura és necessari estar 
col•legiat i haver assistit a la sessió pràctica per a la seva utilització. El contingut de 
la sessió serà: 
- Metrologia Legal d’instruments destinats a mesurar nivells de so aud  
Places limitades: 25 com a màxim 
Preu: col·legiats, gratuït; no col·legiats, 30euros 
Àrea Professional 
A les 09.00 h a la seu dels EIC, Via Laietana, 39, 5a planta, Barcelona. Cal fer 
reserva a travès de l’apartat Agenda del web www.eic.cat o bé per telèfon al 933 
192 304 (de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 18.00 h). 

Dilluns,  
11 d’abril 
 
 

Túnel de la Sagrada Família: posa en perill l’estabilitat del temple?  
Conferència que parlarà sobre quatre punts de particular transcendència que 
afecten a una estructura d’una elevadíssima sensibilitat a qualsevol assentament 
dels seus fonaments: 
- Les pantalles de pilots, confereixen prou garanties? 
- Alteració dels corrents subterranis d’aigua, risc d’arrossegament de fins?  
- Subsidència del terreny causada per la perforació del túnel: conseqüències 
probables a mig i llarg termini. 
- Vibracions induïdes pel tren, riscs derivats. 
Hi intervindrà:  
- Santiago Cardenal Alemany, Enginyer Industrial, redactor, juntament amb el Dr. 
E. I. Rafael Casals (†), de l'Estudi de l'alteració dels terrenys de fonamentació del 
Temple de la Sagrada Família per la proximitat del pas del túnel de l’Ave. 
Comissió de Construcció 
A les 18.00 h a la seu dels EIC, Via Laietana, 39, 5ª planta, Barcelona. Cal fer 
reserva a través de l’apartat Agenda del web www.eic.cat o bé per telèfon al 933 
192 304 ( de 9.00 a 14.00 h i 16.00 a 18.00 h). 

Dijous,  
14 d’abril 
 
 

L’Enginyeria Industrial i els nous plans d’estudi 
El curs 2010-2011 ja s’han iniciat els plans d’estudi en el nou marc Europeu 
d’Educació Superior  que conduiran a obtenir la titulació que atorgarà les 
atribucions de la professió Enginyeria Industrial. Les atribucions de la professió les 
dona el Màster en Enginyeria Industrial al qual s’hi podrà accedir des de diferents 
Graus (sense complements o amb complements segons el Grau). És important 
donar a conèixer als futurs estudiants que, s’ha dissenyat específicament i de 
forma integrada amb el Màster d’Enginyeria Industrial, un nou Grau, el Grau en 
Tecnologies Industrials, que s’imparteix majoritàriament en les Universitats 
Catalanes.  
En la taula rodona participaran els equips directius de les Escoles d’Enginyeria 
Industrial de Catalunya. Ens presentaran la situació actual de cada Escola i com 
s’està duent a terme aquest canvi de plans d’estudi, quins canvis representa la 
nova normativa estatal, com ho viuen les escoles, etc... 
La presentació anirà a càrrec de Josep Ma Rovira, vicedegà del Col·legi 
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d’Enginyers Industrials de Catalunya. 
Hi intervindran: 
- Ferran Badia, Director de l’EPS (UdLL) 
- Eulàlia Griful, Directora de l’ETSEIAT (UPC) 
- Rosa Nomen Ribé, Decana de la ETS- IQS (URLL) 
- Francesc Roure, Director ETSEIB (UPC) 
- Joaquim Velayos, Director de l’EPS (UdG) 
Comissió de Relació amb les Escoles 
A les 16.00 h a la seu dels EIC, Via Laietana, 39, 5ª planta, Barcelona. Cal fer 
reserva a través de l’apartat Agenda del web www.eic.cat o bé per telèfon al 933 
192 304 ( de 9.00 a 14.00 h i 16.00 a 18.00 h). 

Dimarts, 19 
d’abril 
 
 

Interrogants Enginova: Maximitzar la valoració 
L’aplicació de les tècniques de diagnòstic i optimització de l’empresa per facilitar la 
seva expansió, les rondes de finançament o els processos d’adquisició, 
internacionalització o venda. 
Hi intervindran: 
- Mikel Irizar i Eduardo Cervantes, Managing partners de MaxVal. 
L’acte serà moderat per José Ma. Román Senante, director d’Enginova. 
Comissió de Política Industrial i Innovació: Enginova 
A les 19.00 h a la seu dels EIC, Via Laietana, 39, 5ª planta, Barcelona. Cal fer 
reserva a través de l’apartat Agenda del web www.eic.cat o bé per telèfon al 933 
192 304 ( de 9.00 a 14.00 h i 16.00 a 18.00 h). 

Dimarts, 26 
d’abril 
 

  

Cicle de Conferencies sobre Energia Nuclear  (col·laboració amb ENDESA) 
Cicle del combustible nuclear 
Es tracta d’analitzar la posició del autoabastiment del combustible nuclear  que 
alimenta les CCNN a España. 
ENUSA ( Empresa Nacional  del Uranio) es l’empresa encarregada  de la 
prospecció, extracció, fabricació  i gestió del enriquiment del combustible destinar a 
esser cremat a les centrals nuclears del país  
A la Conferencia es detallarà el posicionament espanyol davant  del 
aprovisionament  fins arribar al procés de recarregà al reactor 
Es donarà compte de les reserves nacionals i mundials , costos , aspectes 
mediambientals 
La presentació de l’acte anirà a càrrec de Joan Vallvé, degà del Col·legi 
d’Enginyers Industrials de Catalunya. 
Coordinador: Jose Mº Garcia Casasnovas, membre de la Comissió d’Energia 
Hi intervidrà: 
- Roberto Villegas, Director de combustible de ENUSA 
 Torn de preguntes i col·loqui. 
Comisió d’Energia 
A les 18.00 h a la seu dels EIC, Via Laietana, 39, 5ª planta, Barcelona. Cal fer 
reserva a través de l’apartat Agenda del web www.eic.cat o bé per telèfon al 933 
192 304 (de 9.00 a 14.00 h i 16.00 a 18.00 h). 

Dimarts, 26 
d’abril 
 
 

Fòrum de Patrimoni Industrial 
- Jordi Rogent i Albiol, Cap del Departament de Patrimoni Arquitectònic de 
l’Ajuntament de Barcelona, ens parlarà de les “Construccions industrials  a la 
Barcelona del 1855” 
Associació del Museu de la ciència i la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de 
Catalunya 
A les  19.30 h a la seu dels EIC, Via Laietana, 39, 5a planta.  08003 Barcelona. 
Cal fer reserva per telèfon al  93 780 37 87 o bé per correu electrònic a 
secretaria@amctaic.org 

Dimecres, 27 
d’abril 
 
 

Coolhunting per a Enginyers 
Preveure les tendències dels consumidors es fonamental per a la innovació 
exitosa.  
El Coolhuting es una nova disciplina per detectar els factors definidors de les 
tendències  que s’haurien de considerar en els projectes d’innovació. Es donarà 
una visió general, casos pràctics de gestió de projectes de Coolhunting i, com el 
coneixement de les bases i eines suposen competències diferencials per als 
professionals de la innovació.  
Hi intervindran: 
- Berta Segura, Directora D-Mentes (Trend & Innovation Agency) 
- Gian-Lluís Ribechini, Innoginyer, Subcomissió de Gestió de la Innovació. 
Comissió Gestió Empresarial 
A les 18.00 h a la seu dels EIC, Via Laietana, 39, 5ª planta, Barcelona. Cal fer 
reserva a través de l’apartat Agenda del web www.eic.cat o bé per telèfon al 933 
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192 304 ( de 9.00 a 14.00 h i 16.00 a 18.00 h). 
Dilluns, 28 
d’abril 
 
 

El patrimoni ferroviari històric a Catalunya 
Hi intervindrà: 
- Joan Carles Enguix, responsable del material històric de Ferrocarrils de  
Catalunya. 
Tècnic especialista en el proves reals de l'AVE Barcelona - Madrid. Promotor de la 
recuperació d'interessants elements del patrimoni industrial ferroviari, tant a 
Catalunya com a l'Estat Espanyol. Coordinador de l'Espai Museogràfic dels trens 
industrials de Catalunya de la Pobla de Lillet. Autor de llibres sobre temes 
ferroviaris. 
Comissió de Cultura 
A les 19.00 h a la seu dels EIC, Via Laietana, 39, 5ª planta, Barcelona. Cal fer 
reserva a través de l’apartat Agenda del web www.eic.cat o bé per telèfon al 933 
192 304 ( de 9.00 a 14.00 h i 16.00 a 18.00 h). 

 
 
ACTIVITATS CULTURALS I LÚDIQUES 
 
 
Dilluns, 4, 11 i 
18 d’abril 
 
 

Reforça la memòria jugant al bridge (Nivell 1) 
Quan se’ns oblida alguna cosa normalment ens resignem a pensar que és 
cosa de l’edat. La memòria és una funció del sistema nerviós que pot ser 
entrenada, i no hi ha res més divertit que fer-ho jugant a cartes.  
 
Horari: de 19.00 h a 20.30 h 
Preu: 40 euros (3 sessions) 
Lloc: seu dels EIC (Via Laietana 39, Barcelona) 
Viu l’Associació 
Per inscriure’t en aquesta activitat és imprescindible que omplis la butlleta 
d’inscripció que es troba en aquesta agenda o bé a l’apartat Agenda del nostre 
web www.eic.cat. 
Informació: Viu l’Associació (Dàlia Parera), Via Laietana, 39, 3a planta, 
Barcelona. Tel.: 933 192 304 (de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h). A/e: 
viula@eic.cat. 

Dimarts, 5, 12 i 
19 d’abril 
 
 

Taller d’escriptura 
Escriure amb claredat i eficàcia, trobar el to, adequar-se al registre necessari, 
oferir una informació concisa, economitzar amb el llenguatge, estructurar un 
text i seduir amb les paraules, són alguns dels molts recursos textuals que 
aprendrem en aquest taller, impartit per l'escriptora i periodista Ada Castells.   
 
Horari: de 19.00 h a 20.30 h 
Preu: 60 euros (3 sessions) 
Lloc: seu dels EIC (Pl. Ramon Berenguer, 1 Barcelona) 
 
Viu l’Associació 
Per inscriure’t en aquesta activitat és imprescindible que omplis la butlleta 
d’inscripció que es troba en aquesta agenda o bé a l’apartat Agenda del nostre 
web www.eic.cat. 
Informació: Viu l’Associació (Dàlia Parera), Via Laietana, 39, 3a planta, 
Barcelona. Tel.: 933 192 304 (de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h). A/e: 
viula@eic.cat. 

Dimecres, 6 
d’abril 
 
 

Visita túnel Ave  
Visita a la tuneladora que està fent el túnel de l'AVE, Sants-La Sagrera i 
descobrir el seu funcionament.  
  
Hora: 11h 
Punt de trobada: C/ Baixada de la Sagrera 2, Barcelona. 
Preu: 10 euros  
  
Comissió de Cultura 
Cal fer reserva a través de l’apartat Agenda del web www.eic.cat o bé per 
telèfon al 933 192 304 ( de 9.00 a 14.00 h i 16.00 a 18.00 h). 

Dijous,  
7 d’abril 
 

Taller de cuina  
Aprèn a cuinar amb en Miquel Ristol, cuiner-professor de l’escola de cuina 
Xup-xup fa la cassola. Prepararem tres plats tradicionals mitjançant una 
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 combinació diferent i més actual. És una cuina ràpida i fresca pensada per gent 
jove als que els hi agrada menjar bé. Les classes seran demostratives on els 
alumnes prendran apunts i comentar dubtes.   
  
Horari: 19.00 a 20.45 h  
Preu: 45 euros 
Lloc: seu dels Eic (Via Laietana 39, Barcelona) 
 
Viu l’Associació 
Per inscriure’t en aquesta activitat és imprescindible que omplis la butlleta 
d’inscripció que es troba en aquesta agenda o bé a l’apartat Agenda del nostre 
web www.eic.cat. 
Informació: Viu l’Associació (Dàlia Parera), Via Laietana, 39, 3a planta, 
Barcelona. Tel.: 933 192 304 (de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h). A/e: 
viula@eic.cat. 

Dissabte, 9 
d’abril 
 
 

Figueres Industrial  
Al matí visitarem el Museu de La Electricitat, actualment gestionat per la 
Fundació ENDESA, constitueix un petit museu molt complert sobre enginys 
elèctrics, instal·lacions i instrumentació de la desapareguda Hidroelèctrica del 
Empordà fundada per Carles Cusí al 1913.  
El Castell de Sant Ferran, on farem un recorregut comentat amb vehicles tot 
terreny pel fossat de la Fortalesa.  
I a la tarda visitarem el Museu de la Tècnica de l’Empordà, extraordinària 
col·lecció i variada exposició de màquines, estris, equipaments i objectes de 
gran valor tècnic i tecnològic. 
Associació del Museu de la Ciència i la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de 
Catalunya 
Informació i inscripcions: per telèfon 937 803 787 o bé per correu electrònic a 
secretaria@amctaic.org 

Dissabte, 9 
d’abril 
 
 

XXVIII Campionat d'Esquaix 
El campionat se celebrarà a les instal·lacions del Club Metropolitan (c/ Galileu, 
186, Barcelona). Hi poden participar els associats/col·legiats i familiars. 
Constarà de dues categories: A i B amb consolidació a cadascuna d'elles. Els 
partits es jugaran al millor de tres sets. 
Comissió d’Esports 
Informació i inscripcions: Comissió d’Esports, Via Laietana, 39, 3a planta, 
Barcelona. Tel.: 933 192 300. A/e: com.esports@eic.cat. 

Dissabte, 
9 d’abril 
 
 
 
 

Excursió per la Cerdanya: Búnquers de Martinet  
Excursió circular pel vessant nord de la Cerdanya prop de Martinet, en la qual 
podrem veure les restes d'alguns búnquers de la "Línia Pirineus". Dinarem a 
Martinet i per la tarda visitarem el Parc dels Búnquers.  
 
Dificultat: fàcil 
 
Inscripcions: abans del dimecres 6 d’abril 
 
Comissió d’Esports: Muntanyisme 
Organitzadors: Albert Ibañez i Magda Sampol 
Informació complementària: Josep Queralt (josep.queralt@enginyers.net) i 
Maribel Zoco, tel. 933192300 (de 9 a 14 h), a/e: com.esports@eic.cat 

Dimarts 12 i 26 
d’abril, 10 i 24 
de maig i 7 de 
juny 
 
 

Cicles de formació cultural amb tres eixos: cinema, música i òpera 
Organitzat pel company Ignasi Ma Gelpí i Vintró amb la col·laboració del 
company Xavier Pagés i Corella 
2n trimestre sobre música 2011. 
Teoria de la musica per a no musics 
Aquest curs està orientat als melòmans i aficionats a la música en general. La 
seva finalitat és la de millorar l’experiència de futurs concerts i audicions per 
mitjà de l’enri quiment dels propis coneixements i terminologia musicals. Tot 
això, dut a terme d’una forma amena i simple, alhora que rigorosa. 
Durant les sessions es faran il·lustracions musicals mitjança’n gravacions 
discogràfiques i piano.  
Programa: 
- Sessió 1:  La notació musical: descripció del sistema de notació musical i la 
seva evolució (alçada, durada, dinàmica, articulació, tempo, ornamentació, 
tipus d’escriptura, ...).  
 - Sessió 2: Les veus i els instruments: descripció dels tipus de veus i 
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instruments de l’orquestra, (història, característiques, tècniques, repertori, ...). 
- Sessió 3. Les formacions i el director d’orquestra: descripció de les 
formacions vocals i instrumentals més importants i de la funció del director 
d’orquestra. 
- Sessió 4. L’estructura de la música i el compositor: descripció de les 
estructures i tècniques utilitzades pels compositors (el ritme, la melodia, el 
contrapunt, l’harmonia, la tonalitat, les formes musicals, ...). 
Sessió 5. L’acústica musical: descripció de conceptes físics relacionats amb la 
pràctica musical i la seva aplicació pràctica (l’afinació estàndard i el diapasó, 
els sistemes d’afinació, la ressonància, el timbre, els sons harmònics, la 
inharmonicitat, ...). 
Dates: 12 i 26 d’abril, 10 i 24 de maig i  7 de juny 
Horari: de 18 a 20 (Durada real per sessió 1,30h) 
Tarifa pel cicle: 60 euros (no col·legiats) i 50 euros (col·legiats) 
Sessions a càrrec de Xavier Pagès i Corella, compositor i director d’orquestra 
format a Barcelona i Viena. Ha estat guanyador de diversos concursos de 
composició entre els que destaca el recent 17è Premi Internacional de 
Composició Simfònica de Tarragona. Ha dirigit a països tant diversos com 
Alemanya, França, Romania, Argentina o Mèxic, i enguany ha estat convidat a 
dirigir l’Orquestra Ciudad de Granada. També imparteix formació orquestral a 
l’Escola de Música Pau Casals del Vendrell i és enginyer industrial elèctric.  
Comissions de Cultura i Jubilats i Prejubilats 
Per inscriure’t en aquesta activitat és imprescindible que omplis la butlleta 
d’inscripció que es troba en aquesta agenda o bé a l’apartat Agenda del nostre 
web www.eic.cat. 

Dimecres, 13 
d’abril 
 
 

Tertúlies cientificotècniques 
Se celebren el tercer dimecres de cada mes i volen promoure la discussió, les 
reflexions i els comentaris relatius a qualsevol tema que es refereixi a 
l’enginyeria industrial, tant des del punt de vista tecnològic com científic. 
El company Pedro Crespo tractarà sobre mecànica quàntica. 
Places limitades. 
Comissió de Jubilats i Prejubilats 
A les 19.00 h a la seu dels EIC, Pça. Ramon Berenguer, 1. Barcelona. Cal fer 
reserva a través de l’apartat Agenda del web www.eic.cat o bé per telèfon al 
933 192 304 (de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h). 

Dijous, 14 
d’abril 
 
 

Taller de gemmologia 
Què hem de conèixer a l’hora de comprar joies amb brillants? Judith 
Fernández, gemmòloga de la joieria Oriol Agorreta Orfebre, ens ensenyarà 
amb peces reals els mètodes de classificació.   
  
Horari: 19:00 a 21:00 h  
Preu: 20 euros 
Lloc: seu dels EIC (Via Laietana 39, Barcelona) 
 
Viu l’Associació 
Per inscriure’t en aquesta activitat és imprescindible que omplis la butlleta 
d’inscripció que es troba en aquesta agenda o bé a l’apartat Agenda del nostre 
web www.eic.cat. 
Informació: Viu l’Associació (Dàlia Parera), Via Laietana, 39, 3a planta, 
Barcelona. Tel.: 933 192 304 (de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h). A/e: 
viula@eic.cat. 

Dissabte, 
30 d’abril 
 
 
 

Travessia per L’Empordanet 
La província de Girona ofereix varis recorreguts i aquesta temporada hem 
preparat una sortida de baix perfil, apta per totes les persones amants de la 
bicicleta, que comença i acaba en Ullastret, visitant les poblacions de Corçà, 
Casà de Pelrás, Púbol, Foixà, La Sala, Ultramort, Vergés...  fins a un total de 
40 km. Es visitarà al castell de Púbol i al Museu Gala-Dalí. El dinar tindrà lloc a 
Ullastret en el restaurant Can Quel. 
La hora de trobada a Ullastret serà a les 9:30 h.  
Hora de trobada: 07:30 h davant del Palau de Pedralbes (Barcelona) 
Preu: 35 euros 
Transport: Aquells que estiguin interessats a desplaçar-se en autocar hauran 
d’abonar 35 euros al compte corrent que facilitarà Joan Julià i, posteriorment, 
també li hauran de confirmar per correu electrònic que hi han ingressat la 
quantitat. Només es consideraran efectives les reserves que hagin complert 
aquest procediment. 

http://www.eic.cat/�
http://www.eic.cat/�


Data màxima inscripció: 20 d’abril 
Comissió d’Esports: Cicloturisme 
Organitzadors: José Luis Flores (jlflores (jjflores@enginyers.net) 
Inscripcions: (abans del 20 d’abril) Joan Juliá Sala (burtlogistica@yahoo.es) 
Informació complementària: Maribel Zoco. Tel: 933 192 300. A/e: 
com.esports@eic.cat 

 
 
Formació  
EIC 
 
 
 
 

Càlcul i disseny de sistemes de climatització 
Dates:  del 4 al 12 d’abril. Preu col·legiat:  335 €  Durada: 16 h 
 
Elaboració de projectes tècnics en matèria d’incendis. Adaptació al CTE i 
RSIEI 
Dates: del 6 al 14 d’abril. Preu col·legiat:  335 €  Durada: 16 h 
 
Contractació de serveis energètics 
Data:  28 abril. Preu col·legiat: 205  € (inclou dinar) Durada: 8 h 
 
Informació i inscripcions: Servei de Formació Contínua, Via Laietana, 39, 3a 
planta, Barcelona. Telèfon: 93 295 78 07. A/e: formacio@eic.cat  
 NOTA: Qualsevol anul·lació amb una antelació inferior a 48 hores tindrà un 
càrrec del 50% del curs. 

 
 
 
 
Formació  
IL3-EIC 
 
 

Màster en Enginyeria i Gestió de les Energies Renovables. On line  
Data d’inici: 6 d'abril. Preu: 3.500 €  
  
Els enginyers industrials associats/col·legiats gaudeixen del 20 % de dte. en 
Màsters i Postgraus que ofereix IL3 en l’Àrea d’Enginyeria. 
Podeu trobar tota l’oferta formativa del programa d’Enginyeria a 
http://www.il3.ub.edu/oferta/tecno/index.html 
Per a més Informació i inscripcions: IL3, Ciutat de Granada, 131, Barcelona. 
Tel. 93 403 99 01. A/e: info.il3@ub.edu. 
 

 
 
Comissions i 
Subcomissions 

- Comissió d’Acció Professional: Atribucions 
- Comissió d’Energia: Energies Renovables, Sector Elèctric i Energies 
Primàries 
- Comissió dels Enginyers Industrials a les Administracions Públiques: 
Administració Local, Generalitat, Administració de l’Estat, Unió Europea i 
Prospectiva de Nous Perfils Professionals 
- Comissió de Gestió Empresarial: Relacions Empresarials, Pàgines Web, 
Logística, Recursos Humans, Gestió de la Innovació, Qualitat, Projectes, 
Màrqueting i Anàlisi del Valor, Internacionalització, R+D+4i 
- Comissió de Packaging 
- Comissió de Construcció  
- Comissió d’Urbanisme i Serveis Urbans 
- Comissió de Medi Ambient 
- Comissió de Mobilitat i Transports: Aeronàutica, Automoció i Indústria 
Ferroviària 
- Comissió de Seguretat: Prevenció d’Incendis i Plans d’Emergència. 
- Comissió de Gerència de Riscos: Assegurances i Riscos Laborals 
- Comissió de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) 
- Comissió de Formació 
- Comissió de Noves Iniciatives 
- Comissió d’Informació i Publicacions 
- Comissió de Serveis a l’Enginyer 
- Comissió de Política Industrial i Innovació Tecnològica: Enginova 
- Comissió de Relacions amb la Fira 
- Comissió Lexicogràfica 
- Comissió d’Acció i Cooperació 
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- Comissió de Relacions amb les Escoles 
- Comissió de Cultura: Cicle de Música, Cineclub i Coral 
- Comissió de Jubilats i Prejubilats 
- Comissió d’Esports 
- Comissió d’Indústria Química 
Si vols assistir a les reunions o formar part d’una comissió o subcomissió, pots 
consultar el web dels EIC (www.eic.cat). 
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