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Visita guiada a la
Catedral de l´aigua
“CASTELL DE
SANT FERRAN”

En “Bombeta” ens ensenya a 
fer unes postres de tardor! 
Pastís de castanyes!

 ( Pag. 26 )Foto: cachondeo.com.es

L´Associació d’Instal·ladors Comarcal de 
l’Alt Empordà va preparar per a tots els 
instal·ladors i acompanyants una visita guia-
da al Castell de Sant Ferran de Figueres.
Una emocionant visita que va oferir un reco-
rregut amb un vehicle 4x4 i un passeig pels 
subterranis embarcats en una zodiac.
(Pag. 24)

El PLA RENOVA’T
ja està en marxa!

El mal ús de l’energia, un recurs que cada 
cop serà més escàs, comporta un impacte 
ambiental negatiu.
Per aquest motiu s’ha engegat la promoció 
PLA RENOVA’T per sensibilitzar als ciutadans 
en la millora dels electrodomèstics, calderes 
i aparells d’aire condicionat per equips amb 
nivells d’eficiència energètica superior.
(Pag. 14)
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Canvi de model
Aquestes paraules les estem sentint des de fa temps però, realment algú en fa cas? Jo veig que després 
de tres anys amb una situació d’incertesa, empreses que fan figa, governs desgastats i canviants, paï-
sos sencers en vaga i tantes altres coses que passen al món modern, no hi ha cap canvi substancial. 
A l’Adicae, fa temps que ens vàrem adonar que havíem que canviar el model, hem invertit en local, 
temps i coneixements del món de la formació per tal de diversificar els ingressos, augmentant el nom-
bre d’associats i els col·laboradors, i així assegurar la vida i el funcionament de l’associació.
Òbviament aquest projecte va començar fa més d’un any i aviat donarà els seus fruits. Però l’intriga 
és, podem fer canvis de models a la nostra vida? Canviar una associació o una línia de producció de 
un negoci és relativament senzill, però canviar el model de negoci de la nostra empresa o encara més, 
de la nostra vida, és igual de senzill? Tots sabem reduir despesa, o ens traiem aquells petits luxes, 
però, podríem passar d’una empresa de serveis a una productiva? Està el mercat preparat per girar els 
models econòmics de les empreses? 

“La culpa de tot la té el Govern actual”.
Crec que és la frase més dita al cap del dia. És el Govern que 
hem triat com a responsable i per tant té part de culpa, és in-
dubtable, però que puc fer jo per canviar aquesta situació? Que 
podem fer nosaltres com a col·lectiu per millorar la situació?

Des de l’Associació intentem donar eines per trobar més solucions per anar a treballar amb més il·lusió, 
i pot ser amb un model econòmic més diversificat i independent (no independent d’altres mercats sinó 
de sectors específics). 

Com em varen dir quan vaig començar a treballar, menjar poc i pair bé. Pensar que el que avui costa 
10€ i demà 100€, és una arma de doble fil. Fet que ara ens hem trobat i ens està matant.
Simplement crec que el canvi de model econòmic va lligat amb un canvi generacional i de manera 
de fer, com a mínim a les empreses petites i familiars com som a la comarca. També crec que el món 
es global no només a nivell comercial o econòmic, sinó social, crec que el nostre país s’ha quedat 
endarrerit socialment parlant i això ens dóna menys marge de maniobra. Jo no veig canvi de model 
per enlloc perquè no tenim les eines necessàries ni la societat està capacitada per fer-ho, haurem de 
continuar buscant alternatives de vida per mantenir l’estat del benestar i continuar essent la classe 
mitja-alta que volem ser tots.

Xavi Martínez
Secretari de l’Adicae



En els temps que vivim, l’eficiència és bàsica per subsistir i l’entenem de manera més palpable, fer bé les coses a la primera....  
vaja, ens centrarem però amb la eficiència energètica. L’índex de l’Eficiència Energètica d’una indústria o establiment dependrà 

Afegeix, que l’objectiu òptim ha d’implicar el compromís entre aspectes energètics, econòmics i de productivitat o de servei fet.

Casolanament direm que és una optimització de recursos; gastar menys per fer el mateix.

Eficiència ¿?

Segons l’Associació Electrotècnica Espanyola l’eficiència energètica consis-
teix en obtenir un rendiment energètic òptim per a cada procés o servei, 
sense que això provoqui una disminució de la productivitat, o qualitat de 
servei.
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L’índex de l’Eficiència Energètica d’una indústria o
establiment dependrà de quatre factors:

 - De la cultura energètica: conscienciació per
  part de tothom implicat per tal d’aconseguir
  aquest objectiu, ja sigui amb formació,
  retribucions...

 - Del manteniment: Si no hi ha un bon manteni-
  ment no serem eficients.

 - Del control energètic: Si no mesurem, no tenim
  indicadors i no sabem si aconseguim el nostre
  objectiu.

 - De la innovació tecnològica: Cal treballar amb
  màquines amb nova tecnologia si volem que
  l’eficiència sigui alta, penseu amb màquines
  inverter, motors d’alta eficiència...

Font de la fotografia:
http://www.ahorroenenergia.com/6-consejos-para-ahorrar-ener-
gia-en-el-hogar/
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Miquel Macau
Enginyer Tècnic

Saiga Aplicacions Hidràuliques.

Davant d’un client que ens demana reduir les seves factures 
dels proveïdors energètics què hem de fer?

Una és delegar-ho a un gestor energètic, on SAIGA us pot 
ajudar amb la meva persona, i es fa una auditoria energèti-
ca. Una auditoria energètica no és res més que una taula  
de receptors amb els seus consums, amb una proposta de 
canvi per més eficient, si cal, i amb un temps calculat de 
retorn d’inversió.

I l’altre és fer-ho vosaltres. Bàsicament, s’ha de tenir en 
compte que l’energia no es crea ni es destrueix, només es 
transforma, per tant, si podem aprofitar l’energia allibera-
da d’algun procés, incrementarem molt l’eficiència, penseu 
amb les calderes de condensació, per exemple. 

I l’altre és que l’energia (KWh) és la potència (KW) pel temps 
(h), per tant, no dedicarem esforços i diners per canviar co-
ses de poca potència o poc temps de funcionament. Em fa 
pensar en posar il·luminació led a alguna estància dels ha-
bitatges, el temps de funcionament és tant poc i l’ inversió 
tant alta que fa un retorn d’inversió inviable.

Tenir present la implantació de sistemes de free-cooling, mi-
cro o cogeneració si tenim una necessitat de calor constant 
(no necessàriament hem de cremar gas, pot ser pèl·let), el 
fred solar...  

Bé podríem aprofundir molt, però la base són els quatre 
punts que he comentat abans on vosaltres podeu participar 
en tres dels quatre punts.

Val a dir, que es pot obtenir el certificat d’empresa ener-
gèticament eficient amb la norma ISO 50001 i que neix de 
l’evolució de la norma UNE EN 16001.

Cireos de Circutor (Indicador d’eficiència energètica)
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Energies...
Un any i mig després de la seva constitució a Espanya, Pa-
radigma ha publicat la seva nova llista de preus 2011/2012 
amb l’objectiu de completar la seva actual gamma de siste-
mes de calefacció ecològics. A la nova llista de preus s’ha 
ampliat considerablement la gamma de productes amb les 
següents novetats: 

Paquets d’energia solar tèrmica amb 
el sistema AQUA
Ara ja estan disponibles a Espanya els paquets d’energia 
solar tèrmica Paradigma amb el sistema AQUA. Entre ells 
es troba el sistema per aigua calenta sanitària amb el nou 
acumulador AquaSun Plus així com els paquets d’integració 
a la calefacció amb els acumuladors TITAN, OPTIMA y EX-
PRESSO. 

El sistema AQUA consisteix a utilitzar aigua com a únic 
fluid calor portador, evitant així els problemes derivats de 
l’anticongelant en els captadors de tubs de buit. Per altra 
banda, els captadors de tubs de buit permeten descarre-
gar l’aigua a una temperatura més alta que els captadors 
plans, s’obté així una excel·lent estratificació. A més, al no 
utilitzar anticongelant permet conduir l’aigua dels captadors 
directament al sistema de calefacció sense la necessitat 
d’intercanviadors addicionals, la qual cosa repercuteix en 
una major eficiència energètica i un estalvi econòmic con-
siderable. 

Captadors d’energia solar tèrmica 
plans Easysun II
Paradigma ha incorporat els captadors d’energia solar tèrmi-
ca plans de la sèrie Easysun com alternativa als captadors 
de tubs de buit en les aplicacions on els captadors plans 
són una solució tècnica i econòmica adequada.

Estufes de llenya i de pèl·lets Pira 
Com a líder en la venda d’estufes com a complement als 
seus sistemes ecològics de calefacció a altres països, Pa-
radigma també ha introduït a Espanya la seva nova sèrie 
d’estufes de llenya i de pèl·lets Pira. Es tracta d’estufes per 
aire amb tecnologia d’última generació. 

08_SECCIONS PROFESSIONALS
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Caldera de pèl·lets Pelletti III  
Paradigma presenta la tercera generació de la seva calde-
ra de pèl·lets Pelletti III. Es tracta d’una caldera de pèl·lets 
d’encesa automàtica, modulant i amb sistema d’auto neteja i 
un rendiment del 93%. Amb la nova Pelletti III s’ha optimitzat 
el sistema de combustible i s’ha actualitzat el seu disseny 
amb la incorporació del poliestirè expandit.

Central tèrmica MODUVARIAQUA  
Paradigma ha incorporat aquesta central tèrmica que permet 
unificar en un únic mòdul la caldera, l’acumulador, el grup 
de bombeig, la centraleta i la resta d’accessoris necessaris 
per la producció d’aigua sanitària amb energia solar tèrmica. 
També permet integrar la calefacció i existeix com a paquet 
amb el captador solar.

Més informació al web: www.paradigma-iberica.es/
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OBJECTIU:
simplificar i
obtenir més
rendibilitat

Per una part, consisteix en pre-escalfar l’aigua de retorn d’una instal·lació dins de la caldera, barrejant-la amb l’aigua calenta 
de sortida, abans que es posi en contacte amb les superfícies de la calefacció.

Per altra banda, es manté una circulació de l’aigua dins de la caldera, creant així la circulació per efecte Termosifó.

El principi THERMOSTREAM, desenvolupat per Buderus (patentat), té com a objectiu simplificar el disseny de les instal·lacions 
i augmentar la seva rendibilitat, reforçant el mateix temps la seva fiabilitat.

Font de la fotografia: http://wallpapers-diq.net/es_21_~_Exploding_with_Water.html

Les condicions d’explotació queden, de manera
considerable, simplificades.
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· No és necessari una temperatura mínima de retorn.

· No és necessari un cabal mínim de circulació degut
 al gran contingut de la caldera.

· Possibilitat de supressió de la bomba anti-conden-
 saments, segons la tipologia d’una instal·lació/regu-
 lació (també en sistemes en cascada).

· Les regulacions Logamatic de Buderus (excepte re-
 gulació bàsica 4212) asseguren la temperatura míni-
 ma d’aigua a la caldera.

· La tecnologia THERMOSTREAM, minimitza l’impacte
 tèrmic a dins la caldera gràcies al seu sistema de
 pre-escalfament de l’aigua de retorn.

[1] http://www.schickel-bruehl.de/leistungen/heizungsinstallationen/index.html

[2] http://www.buderus.es/productos/calderas/calderas-domesticas/de-pie/fundicion/
presurizadas-baja-temperatura/-thermostream-/sin-quemador/logano-ge215ws-t1.html

[1] [2]
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24 hores poden ser masses..
Protegeixi allò que s’estima.

Els nous conjunts de vídeo-vigilància de MONACOR® són 
l’inici ideal en la tecnologia de seguretat moderna.

Els seus gravadors digitals utilitzen el mètode de compres-
sió H.264. En comparació d’estàndards anteriors, el nivell 
de dades es redueix a la meitat amb la mateixa qualitat. 
Això és possible perquè, després de la primera imatge de 
referència, solament es filtren i es guarden els canvis.

Aquests aparells només cal connectar-los i activar-los, no 
necessita instal·lar cap programari addicional. La seva uti-
lització és fàcil i tenen un baix consum. Es pot accedir amb 
comoditat als aparells des del seu PC a casa, des d’un por-
tàtil o, més recentment, des d’un smartphone. Les càme-
res incloses en el conjunt estan adequades perfectament al 
sistema corresponent. La gran varietat d’accessoris conver-
teix virtualment aquest conjunt en una solució Plug & Play 
(connectar i llest).

DMR-280SET
Conjunt de vigilància, format per:

Gravador digital de 4 canals DMR-184

• Disc dur de 500 GB inclòs, alimentador de 12 V/5 A per
 a càmeres i gravador, control remot IR, ratolí USB i paquet
 de software.

• Compressió de vídeo H.264

• Connexió de xarxa, accés mitjançant Internet Explorer

• Sortida VGA

• Possibilitat d’accés remot mitjançant diversos smartphones.

Llegeixi les notes en SUPORT/ACTUALITZACIONS DE PRO-
GRAMARI/ *FIRMWARE en www.monacor.com

2 càmeres a color TVCCD-250SET per a aplicacions en
exteriors, IP66

• Carcassa metàl·lica anti-vandalisme. 

• Funció dia/nit

• Lent amb zoom (4-9 mm)

• 21 LEDs IR amb activació automàtica (rang de funciona-
 ment IR: màx. 15 m)

• Commutació automàtica entre funcionament a color i fun-
 cionament B/N, depenent de la il·luminació.

Podrà trobar més informació i les especificacions del DMR-
280SET a més de moltes més solucions sobre seguretat en 
www.monacor.com.

Megafonia Professional i Tecnologia 
en Seguretat

La marca MONACOR® representa tecnologia de seguretat 
professional a una bona relació qualitat/preu. La gamma 
de productes inclou càmeres, lents de càmeres, monitors 
i accessoris tècnics. MONACOR® ha demostrat ser particu-
larment reeixida desenvolupant enregistraments d’àudio i 
vídeo digital. La marca també ofereix conceptes de producte 
decisius per a megafonia professional de 100 V. Bé siguin 
sistemes d’evacuació, megafonia mòbil o els nostres recin-
tes, és possible gairebé qualsevol rang d’aplicacions.

Enregistrament amb el mètode de compressió H-264

PUBLIREPORTATGE
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Estàndards d’Alta Qualitat

Apliquem una vigorosa política de qualitat per assegurar el 
major nivell possible de seguretat per als nostres clients. 
Els estrictes criteris de proves amb els ajustats límits de 
tolerància asseguren l’elevada qualitat i seguretat tècnica 
dels nostres productes.
L’examen exhaustiu dels productes en MONACOR INTER-
NATIONAL i els nostres manuals d’instruccions detallats es 

completen amb el servei de laboratoris de proves acredi-
tats. D’aquesta manera, complim amb els requisits d’alta 
qualitat que apliquem a tots els nostres productes.

Per a més informació visiti el nostre web www.monacor.com



El Pla Renova’t promou la introducció d’equips eficients en el sector domèstic mitjançant ajudes als titulars que canviïn un 
electrodomèstic per un altre de classe A o superior que figuri en la classificació establerta pel IDAE, o bé una caldera per una 
altra de condensació, o bé el seu aparell d’aire condicionat actual per un altre amb una qualificació energètica classe A.

En el cas de les rentadores i rentavaixelles hauran de tenir, a més, categoria d’eficàcia de rentat A.

El termini per sol·licitar les ajudes va començar el 20 de setembre de 2011 i acaba el 30 de desembre de 2011.

PLA RENOVA’T!
CALDERES, ELECTRODOMÈSTICS
I AIRES CONDICIONATS.

14_SECCIONS PROFESSIONALS
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PER QUÈ UN PLA RENOVA’T DE CALDERES, 
ELECTRODOMÈSTICS I AIRES CONDICIO-
NATS?

La utilització de més energia de la que es requereix 
per fer el mateix servei suposa una despesa inútil d’un 
recurs, l’energia, que cada cop serà més escàs i l’ús del 
qual comporta, a més, un impacte ambiental negatiu.

La crisi econòmica, a més, ha posat de manifest la 
necessitat de reduir despeses innecessàries i estalviar 
recursos com l’energia.

En aquest context adquireix una importància especial la 
promoció i sensibilització ciutadana en la millora dels 
electrodomèstics, calderes i aparells d’aire condicionat, 
per la qual cosa es considera convenient establir un 
pla de renovació que fomenti la substitució d’aquests 
aparells i calderes per equips amb nivells d’eficiència 
energètica superior.

L’Institut Català d’Energia (ICAEN) és l’organisme pú-
blic que té assignada l’execució de les activitats que 
emanen del Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015. 
Una d’aquestes accions és l’actual Pla Renova’t de cal-
deres, electrodomèstics i aparells d’aire condicionat a 
Catalunya.

La primera edició d’aquest Pla es va realitzar l’any 
2006, i en la darrera edició es van renovar aproxima-
dament 65.000 aparells i 9.800 calderes i aires condi-
cionats.

PRESSUPOST
La quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts per als 
diferents plans de renovació és la següent:

· Pla de renovació de calderes i aparells d’aire codicionat:
3.000.000 euros.

· Pla de renovació d’electrodomèstics:
3.300.000 euros.

L’ICAEN podrà ampliar els fons destinats a cada línia 
esmentada del pla amb recursos provinents de l’altre, 
en el cas que les sol·licituds superin les previsions 
pressupostàries assignades a algun dels plans de re-
novació.

QUANTIES DELS AJUTS
La quantia màxima de l’ajut serà diferent segons 
l’aparell a renovar:

El preu de l’aparell serà el preu de venda al públic amb 
l’IVA exclòs.

A QUI VA DIRIGIT?
A persones físiques que vulguin renovar els equips 
destinats a primera residència dins del territori de    
Catalunya.

TERMINIS
Durada del pla
La durada del Pla serà des de l’endemà de la publica-
ció de la Resolució al DOGC fins el 30 de desembre de 
2011, o fins l’exhauriment del pressupost disponible.

Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds per al Pla de 
renovació serà fins el 30 de desembre de 2011, o fins 
l’exhauriment del pressupost disponible.

Compra dels equips
La compra dels equips subvencionats i la presentació 
de sol·licituds s’haurà de realitzar dins el període de 
vigència del pla esmentat a l’apartat anterior.

La sol·licitud s’haurà d’entregar en un termini màxim de 
20 dies naturals des de la data de venda de l’aparell.

En cas de tancament del pla per exhauriment de pres-
supost s’admetran sol·licituds fins un percentatge del 
10% per sobre del pressupost de cada pla de renovació 
destinat a aquesta ordre, amb data límit de 30 de des-
embre de 2011, a efectes de que, a mesura que es pro-
dueixen renúncies o revocacions, es puguin assignar, 
mitjançant resolució de la directora de l’ICAEN, nous 
atorgaments a les sol·licituds que mantinguin una po-
sició immediatament posterior a la de les sol·licituds 
subvencionades.

Aquesta informació ha estat extreta del web site de la 
Generalitat de Catalunya (http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/

menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=651d906070

1bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=651d9060701bb11

0VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=32085f79

af373210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&newLang=ca_ES) i del web 
site PLA RENOVA’T ( http://plarenovat.cat/2011-electrodomestics/ )



Quan es pregunta a algú quin creu que ha sigut l’invent més 
important de la història, tothom te la seva opinió. Hi ha qui 
diu, la roda, o la màquina de vapor, la làmpada elèctrica, els 
antibiòtics, la cremallera o el bolígraf, fins i tot n’hi que diuen 
que és la televisió. Deuen ser precisament els que no la miren 
gaire.

Ningú però, considera com a invent important el sanejament, 
i ho és molt; considerant sanejament l’eliminació i tractament 
dels residus produïts per l’ésser humà. En principi eren residus 
personals, bàsicament excrement i orina, després si han anat 
afegint altres tipus de residus més complicats, però en aquest 
article ens centrarem principalment en els primers, que ja do-
nen prou feina.

El sanejament

Al primer pas; que de fet degueren ser més d’un; el va fer a 
l’edat de pedra el primer a qui se l’hi va acudir sortir a fer les 
seves necessitats a fora de la cova, en lloc de a qualssevol racó 
mig amagat de dins.

Va començar així i ha acabat, de moment, a les modernes tas-
ses de WC, essencialment japoneses, que porten calefacció al 
seient, arruixador d’aigua calenta per rentar-se sense utilitzar 
paper, bufador d’aire per assecar després de la neteja i altres 
funcions que s’hi van incorporant, com detectors de presència 
que detecten si s’està de d’esquenes o de cares a la tassa per 
aixecar automàticament una o dues de les tapes.

Entre mig hi han hagut altres sistemes, com l’orinal que es 
buidava al carrer per la finestra, la comuna amb forat rodó i 
tapadora de fusta que donava directament al rec o el WC de 
dipòsit alt amb tirador de cadena i descàrrega de tub de plom 
de 30x36 que molts encara recordem haver-ne instal·lat algun.

El problema es va anar agreujant al formar-se aglomeracions 
urbanes, pobles i ciutats i cada cop van ser més freqüents i 
mortíferes les epidèmies produïdes per la contaminació fecal i 
el deficient, o inexistent, tractament dels residus.

Hi ha també altres tipus d’aglomeracions humanes no exac-
tament urbanes i que també presenten grans problemes de 
sanejament. Les guerres. Les històries de les guerres es solen 
presentar, o bé amb un caire pamfletari i embellidor on només 
es ressalten les victòries i el patriotisme, o bé, de manera més 
realista, explicant també les misèries, covardies, errades  i des-
truccions, però poques n’hi ha on s’esmenti també la brutícia 
que va junt amb la guerra.

L’escriptor anglès George Orwell que va participar a la guerra 
civil espanyola com a membre de les Brigades Internacionals, 
experiència que va explicar a l’obra “Homenatge a Catalunya”, 
se’n va endur dos records de la seva estada; un va ser un tret 
a la gola, del que no es va acabar de refer del tot mai més, 
i l’altra va ser la terrible pudor d’excrements que hi havia a 
dins i al voltant de les trinxeres, ja que els soldats havien de 
defecar on podien i quan la trinxera era batuda pel foc enemic, 
havien de fer-ho a dins; amb la corresponent conseqüència de 
brutícia, rates, puces i malalties. A més, s’hi ha d’afegir que a 
la nit s’havia de circular per les trinxeres completament a les 
fosques, per no atraure els franctiradors contraris, per tant les 
continues empastifades eren inevitables.

Després d’aquest incís tornem al sanejament urbà. El primer 
procediment que va haver-hi a les ciutats per desfer-se dels 
residus, va ser simplement obrir la finestra i buida l’orinal al 
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Cada persona produeix uns 35 Kgs 
d’excrements i 600 litres d’orina a 
l’any. Multiplicat pels mils de mi-
lions d’habitants del nostre planeta, 
calculeu vosaltres mateixos.



Es considera que el sanejament pot afegir vint anys a 
l’esperança de vida d’una persona. Per tant, potser no anava 
tan errat. Els fets van anar al contrari; l’Índia va aconseguir la 
independència l’any 1947, que la va portar a un seguit de gue-
rres civils i de religió i de retruc a l’assassinat del propi Ghandi, 
en canvi la gran majoria dels seus habitants formen part dels 
dos mil sis-cents milions de persones que viuen actualment 
sense sanejament al món.

Brussel·les no va instal·lar depuradora d’aigües residuals fins 
l’any 2003, i Milà va construir la seva després de l’amenaça 
per part de la Unió Europea d’una multa de quinze milions de 
dòlars diaris si no ho feia.

A Figueres vàrem ser força més matiners. La depuradora 
d’aigües residuals es va inaugurar l’any 1981 i es va ampliar 
l’any 1993.

carrer, val a dir però, que la majoria de vegades es feia un 
crit d’advertència abans per evitar tenir conflictes amb algun 
vianant.

Per això a les ciutats medievals que s’han conservat tal com 
eren, es pot veure que l’empedrat dels carrers fa pendent cap 
el centre. Era per facilitar el recorregut de l’aigua de pluja, 
però també el de les anomenades aigües menors; i les no tan 
menors.

Com podeu imaginar l’aspecte d’aquestes ciutats no era ni de 
bon tros el que veiem a les pel·lícules, i posats a buscar un 
sistema millor es va adoptar el de la canalització soterrada, 
que primer es va fer amb maons posats en sec; encara ara a 
vegades fent rases surten restes d’aquestes conduccions; tot 
seguit amb tubs de terrissa, d’uralita i de plàstic.

Actualment les xarxes de clavegueram de les grans ciutats són 
d’una gran complexitat i constitueixen un món soterrani invi-
sible però que ha d’estar en funcionament continuu i precís. 
Només com exemple, la ciutat de Nova York té 9.000 Kms de 
clavegueram.

Amb la canalització però, no es resolia el problema, simple-
ment es traslladava, ja que tota aquesta brutícia recollida amb 
les conduccions s’abocava, tal qual, al rec o al riu més proper, 
i fins que aquest es podia regenerar, si és que podia, s’estenia 
la contaminació fins molt tram aigües avall, on pot ser trobava 
l’abocament d’una altra ciutat i tornava a començar el procés.

La degradació dels rius i corrents d’aigua va anar fent palesa la 
necessitat de depurar aquest abocaments i es varen començar 
a instal·lar les depuradores D’aigües residuals.

Aquesta necessitat alguns la van veure molt aviat i altres no 
tant.
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Ghandi que va dedicar la seva vida a 
lliurar l’Índia del domini britànic va 
deixar dit que considerava més im-
portant pel seu país el sanejament 
que la independència.

Foto:  George Orwell. um 1945. 
Font de la fotografia: http://www.apartemagazine.es/2011/04/george-orwell-1903-1950/

Font de la fotografia: Lluís Vega

Font de la fotografia: Lluís Vega



Lluís Vega
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torna al decantador primari per anar mantinguen al procés i a 
l’altra s’hi afegeix espessant, es centrifuga i s’utilitza com adob 
agrícola. D’aquest adob s’en produeixen 6.500 Tones anuals.
Pel que fa a l’aigua neta ja depurada, que al cap i la fi és 
l’objectiu primordial de la depuradora en surten cada dia 
13.500 metres cúbics. Ara es veu més clar la importància que 
té pel medi ambient la feina de la depuradora.
També es comprèn millor que el sanejament es pugui conside-
rar un dels invents més importants de la humanitat.

El que sens dubte ha quedat demostrat és que el sanejament 
és un autèntic problema de merda.

El funcionament de la depuradora esquemàticament és el se-
güent: Per la xarxa de clavegueram entren 15.000 metres cú-
bics diaris; primer es procedeix al desbast i filtrat per separar 
sorres, greixos i altres objectes que puguin arribar, que n’hi ha 
de tota mena. En aquest primer garbell es recullen 20 Tones 
anuals de greixos i 250 Tones d’altres residus, sorres, fustes, 
plàstics, preservatius, etc...

Després passa a una decantació primària per treure residus 
inorgànics i on té lloc un procés biològic que consisteix en 
addicionar oxigen per fer créixer els bacteris que porta l’aigua i 
que formin fang, tot seguit passa a una decantació secundària 
on es separa el fang de l’aigua. Una part d’aquest fang es re-



Entre les diferents mesures aprovades cal destacar:

EL NOU CONTRACTE PER A L’APRENENTATGE I LA FORMACIÓ.
· Dirigit a persones majors de 16 anys i menors de 25 anys. 
 De manera transitòria, fins al 31-12-2013, es podrà cele-
 brar amb majors de 25 anys i menors de 30 anys.

· Manca de la qualificació professional reconeguda per po-
 der concertar un contracte de pràctiques (no tenir l’ESO, o
 que tot i tenir-lo, no tinguin un títol universitari o de for-
 mació professional o un certificat de professionalitat).

· Jornada laboral del 75% de la jornada laboral habitual de
 l’empresa. El 25% restant es dedicarà a activitats formati-
 ves en un centre formatiu.

· Duració mínima d’1 any i màxima de 2 anys. Es podrà pro-
 rrogar un any més en funció del procés formatiu.

· Es té dret a tota l’acció protectora de la Seguretat Social,
 inclosa la protecció per atur i FOGASA.

· Si la contractació suposa un augment de la plantilla i es
 fa amb persones desocupades, les empreses tindran una
 reducció de:
  • Cost 0 a les cotitzacions a la Seguretat Social du-
  rant tota a vigència del contracte si l’empresa té
  menys de 250 treballadors.
  • Un reducció del 75% si l’empresa té més de 250  
  treballadors.

· Si el contracte es transforma en indefinit donarà lloc a una
 reducció de 1.500 € anuals durant 3 anys ( 1.800 € anuals
 si són dones) sempre i quan suposi un increment de la
 plantilla fixa a l’empresa.

FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ ESTABLE.
· S’amplia el període perquè es puguin transformar contrac-
 tes temporals en contracte de foment de la contractació
 indefinida.

· Es podran transformar fins a 31-12-2011 en contractes de 
 foment els celebrats abans de l’entrada en vigor del Reial
 Decret. D’altra banda, el termini s’amplia fins a 31-12-2012
 per contractes temporals celebrats a partir de l’entrada en
 vigor de la norma, sempre que no excedeixin dels 6 mesos.

· Així mateix es suspèn, durant 2 anys, la norma que dóna
 lloc a adquirir la condició de treballadors fixes per aquells
 que en determinats terminis i condicions encadenin con-
 tractes temporals.

FONS DE CAPITALITZACIÓ.
Es prorroga fins al 31-12-2013 el pagament per part de FO-
GASA, de la retribució de 8 dies de salari per acomiada-
ments objectius, encara que a partir de l’1-1-2012 únicament 
s’aplicarà als acomiadaments considerats procedents.

PROGRAMA PREPARA.
Durant 6 mesos més el programa PREPARA permetrà a les 
persones que hagin esgotat la seva prestació o subsidi 
d’atur rebre una ajuda econòmica de 400 € mensuals, al 
mateix temps que participin en polítiques actives de treball 
per a la seva requalificació professional.
La pròrroga del programa s’aplicarà als treballadors que es-
gotin la prestació o subsidis per atur entre el dia 16-8-2011 
i 15-02-2012.
Per qualsevol dubte o per ampliar la informació, no dubti a 
posar-se en contacte amb la seva
assessoria TAX Economistes i Advocats.

Noves mesures 
urgents per

a la promoció 
del treball

El passat dia 30 d’agost de 2011 es va publicar el Reial Decret Llei 10/2011, de 26 d’agost, de mesures urgents 
per a la promoció del treball dels joves, el foment de l’estabilitat en el treball i el manteniment del programa de 
requalificació professional de les persones que esgotin la seva prestació. Aquest Reial Decret va entrar en vigor el 
passat dia 31 d’agost de 2011, menys el programa “PREPARA” que va entrar en vigor el passat 16 d’agost de 2011.

TAX ECONOMISTES I ADVOCATS

Imatge retocada. Font imatge: www.fondosescritorio.org/wallpaper/A-trabajar/
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 20_CURSOS, CONFERÈNCIES I PRESENTACIONS

El passat dia 26 de Maig es va dur a terme el curs de prevenció de Riscos 
Laborals per l´obtenció de la Targeta del professional de la Construcció.
La seva durada fou de 8h (9:00h a 13:00h i de 15:00h a 19:00h.).
El preu del curs va ser de 100€ que eran bonificables per l´empresa si eren 
treballadors i no bonificable per als autònoms.
Un cop realitzat el curs es va tramitar la targeta a qui ho sol·licità.
El preu per targeta era de 50€ .

Un cop més, gràcies a tots els que vàreu assistir.

Curs en prevenció de riscos laborals de 8h 
per l´obtenció de la (TPC).

Fonts de la fotografia: http://www.alcantara.es // http://galicia.fundacionlaboral.org
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Curs per l’obtenció del certificat de manipu-
lació d’equips amb gasos fluorats de
qualsevol càrrega.
Aquest curs es farà en dues convocatòries. La primera es durà a terme el mes de novembre i la següent al mes de desembre 
del 2011.

CONVOCATÒRIA DEL MES DE NOVEMBRE

· Data d’inici: 2 de novembre.

· Data final: 11 de novembre.

· Durada del curs: 24 hores lectives.
 Dies 2, 3, 4, 9, 10 i 11 de novembre.

· Lloc: Aules de l’ADICAE

· Aforament: Limitat. 12 persones.

· PREU: GRATUÏT

CONVOCATÒRIA DEL MES DE DESEMBRE

· Data d’inici: 1 de desembre.

· Data final: 15 de desembre.

· Durada del curs: 24 hores lectives.
 Dies 1, 2, 12, 13, 14 i 15 de desembre.

· Lloc: Aules de l’ADICAE

· Aforament: Limitat. 12 persones.

· PREU: GRATUÏT
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Jugar amb molècules!
http://www.freewebarcade.com/game/minim/

És tracta d’una web de jocs online però en aquest cas destaquem el joc de “minin”.
És un joc de molècules en 3D. Les molècules estan compostes per àtoms que estan numerats, els 
quals es poden eliminar si són del mateix nombre i estan junts. Evidentment a mesura que passem 
de pantalla la dificultat és més gran i apareixen variants de càlcul i de canvi d’àtoms.

Un bon joc per passar l’estona fent anar el cap i per 
veure fins on pot arribar un.

Tal i com s’esmenta anteriorment en aquesta web podeu 
trobar tot tipus de jocs que s’ajusten als gustos dels 
usuaris. Des del clàssic joc d’arcade PACMAN fins a jocs 
de zombies basats en les histories d’en Lovecraft.

Un punt ineterssant és que no cal registrar-se per a jugar.

Una web amb electricitat
http://www.nichese.com/

Web en constant creixement que tracta temes relacionats amb l’electricitat.
Podeu trobar curiositats, esquemes, sistemes trifàsics, definicions, etc.
També ofereix un apartat d’història on hi figuren alguns dels personatges més rellevants del món de 
l’electrònica.

Permet participar enviant les vostres opinions, articles 
i/o enllaços que vulgueu.

Un punt en contra d’aquest web és que la seva navega-
ció no és massa clara, i que hem d’estar molt pendents 
del submenú que apareix a sota del menú principal si 
volem veure tots els subapartats dels que disposa un 
apartat. 

Text refet a partir de l’informació extreta de http://www.websinteresantes.wordpress.
com i aportacions personals.
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Benjamin Franklin

font fotografia: http://www.stuing.com

Parallamps del Campanille de la Catedral de Florència.
font fotografia: http://www.rinconsolidario.org/fotografia/?p=59

(17 de Gener de 1706, BOSTON - 17 d’Abril de 1790,    
PHILADELPHIA ).

Inventor, polític i científic.
La seva afició pels temes científics va coincidir amb el co-
mençament de la seva activitat política a mitjans segle XVIII. 
Va estar clarament influït per científics coetanis com Isaac 
Newton, o Joseph Addison. Al 1743 és triat president de la 
Societat Filosòfica Nord-americana.

A partir de 1747 es va dedicar principalment a l’estudi dels 
fenòmens elèctrics. Va enunciar el Principi de conservació 
de l’electricitat. Dels seus estudis neix la seva obra cien-
tífica més destacada, “Experiments i observacions sobre 
electricitat”. Al 1752 duu a terme a Filadèlfia el seu famós 
experiment amb l’estel. Va lligar un estel amb esquelet de 
metall a un fil de seda, que en el seu extrem portava una 
clau també metàl·lica i la va fer volar un dia de tempesta. Va 
confirmar que la clau es carregava d’electricitat, demostrant 
així que els núvols estan carregats d’electricitat i els rajos 
són descàrregues elèctriques. Gràcies a aquest experiment 
va crear el seu més famós invent, el parallamps. A partir 
d’aquí, es van instal·lar per tot l’estat, arribant a Europa en 
la dècada dels ‘60.
Va presentar la teoria del fluid únic (aquesta afirmava que 
qualsevol fenomen elèctric era causat per un fluid elèctric, 
la “electricitat positiva”, mentre que l’absència del mateix 
podia considerar-se “electricitat negativa”) per explicar els 
dos tipus d’electricitat atmosfèrica a partir de l’observació 
del comportament de les varetes d’ambre, o del conductor 
elèctric, entre uns altres.

A més del parallamps, va inventar l’estufa metàl·lica o 
“Franklin Stove”, més segura que les tradicionals xeme-
neies; les lents bifocals, per al seu propi ús; un humidifi-
cador per a estufes i xemeneies; un dels primers catèters 
urinaris flexibles; el compta-quilometres, les aletes de neda-
dor, l’harmònica de cristall... Va estudiar també els corrents 
oceànics calents de la costa Aquest d’Amèrica del Nord, sent 
el primer a descriure el Corrent del Golf.

Benjamin Franklin era un home ple de talents i interessos. 
La seva curiositat natural sobre les coses i el seu funcio-
nament, el van motivar a tractar de millorar-les. Per aquest 
motiu el seu treball com a científic moltes vegades rep 
l’etiqueta de inventor.

Es va retirar del servei públic i els negocis a una edat 
avançada. Desitjava passar el seu temps llegint i estudiant 
però degut la seva edat li era difícil arribar a alguns llibres 

de les lleixes altes, d’aquí que inventés una eina anomena-
da “braç llarg” per aconseguir els llibres. El braç era un pal 
de fusta, amb un ganxo en un extrem.

Més tard, altres inventors, com Thomas A. Edison i Alexan-
der Graham Bell, reprendrien els passos de Franklin per fer 
les seves contribucions a la humanitat.

Aquest text està refós de l’enciclopèdia virtual lliure Wikipè-
dia: http://ca.wikipedia.org contrastat amb Usembassy: http://
www.usembassy-mexico.gov
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L’Associació d’Instal·ladors Comarcal de l’Alt Empordà va 
preparar una sortida per a tots els instal·ladors i acom-
panyants al Castell de Sant Ferran de Figueres el passat 
divendres dia 8 de Juliol a les 16:00h de la tarda.
Es tractava d’una emocionant visita en la que es va rea-
litzar un recorregut amb un vehicle 4x4 pels fossats de la 
fortalesa, aproximadament d’uns 2,5Km.
Posteriorment, a la Plaça d’armes, es va accedir als subte-
rranis on es va embarcar en una zodiac per navegar pels 
túnels i passadissos.
La visita tingué una durada de 2h aproximadament.

El preu era de 15€/persona.

Moltes gràcies per la vostra participació!

Visita guiada a la Catedral de l´aigua

“Castell de Sant Ferran”

Font de la fotografia: http://es.wikipedia.org

Font de la fotografia: http://detodounpocoimas.blogspot.com

Font de la fotografia: http://www.lesfortalesescatalanes.info

Font de la fotografia: http://www.lesfortalesescatalanes.info
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L’Associació disposa de participacions de 3 euros de la loterial de Nadal.

El número és:

Venda de participacions a les oficines de l’ADICAE.

Bona sort companys!!!

57.116
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En “Bombeta” ens ensenya 
a fer unes postres de tardor. 
Pastís de castanyes!

Bon profit companys!

Arriba la tardor i amb ella les castanyes.
En “Bombeta” ens proposa de fer un pastís amb aquest fruit.
Preneu nota!!!

Per a les castanyes amb almívar:
· 150 g castanyes crues
· aigua
· sucre

Per a la pasta trencada:
· 250 g farina de blat
· 1 culleradeta de sucre en pols
· 1 culleradeta de sal
· 1 rovell d’ou

1. Treure la mantega de la nevera i esperar fins que es  
pugui manipular fàcilment. Batre la mantega en un bol

2. Les castanyes en almívar: es posa un cassó al foc, i 
es posa el sucre i l’aigua. Quan el sucre es desfaci una 
miqueta afegir les castanyes pelades i crues.

3. Es tira la farina poc a poc al bol on hi ha la mantega. 
Remenar tot a la vegada. Una vegada la massa està 
treballada es deixa reposar una hora.

4. Estirar la massa: posar una mica de farina a la ma-
teixa massa, a la superfície on s’estendrà i una mica al 
corró. S’estira la massa i es col·loca dins el motlle.

5. Es posa una mica de paper d’alumini a sobre de la 
massa i s’ajusta a la mida del motlle. Perquè no creixi 
gaire, al damunt del paper d’alumini s’hi posen unes 
mongetes. Es posa al forn a 180º C, uns vint minuts, 
per precoure la massa.

· 50 ml llet
· 180 g mantega

Per al farciment:
· 150 g castanyes amb almívar
· 4 peres madures
· 2 ous petits
· 20 g sucre en pols
· 50 g crema de llet (35% mg)
· 100 ml llet sencera 

6. Quan la massa està feta, es perfila pels costats, i es 
tallen les puntes.

7. Tallar les castanyes en almívar.

8. Per al farciment: abocar la llet, la crema de llet, el 
sucre en pols i els ous al vas de la batedora, i triturar 
per fer una pasta de flam.

9. Es talla la pera a trossets ben petits. Es distribuei-
xen els trossets de castanya i els de la pera a la base 
de la massa del motlle, ja precuita.

10. Abocar el farciment al motlle.
Posar al forn 35 minuts.

INGREDIENTS:

PREPARACIÓ:

Foto: cachondeo.com.es
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El pa engreixa?

Si fem aquesta pregunta al nostre voltant segurament obtin-
drem una resposta positiva.

I és que la gent creu que el pa en-
greixa. Això és un fals mite, com 
molts altres que circulen en el tema 
de l’alimentació.

Anem a veure perquè no engreixa.

El pa ha estat tradicionalment un producte assequible per la 
classe social pobre, mentre que aliments com la carn estava 
limitada als rics.
L’afany de la gent per semblar-se als que millor vivien va 
fer que es devaluessin aliments tan sans, com el pa i les 
llegums, a favor d’altres aliments que s’haurien de prendre 
en menys quantitat, com la carn i els ous. A aquest fet se li 
suma que el pa engreixa ja que moltes dietes de moda el 
prohibeixen. 

La nostra piràmide nutricional, basada en la dieta medite-
rrània, ens marca que hem de menjar al dia entre un 55% 
d’hidrats de carboni, un 15% de proteïnes i un 30-35% res-
tant de greixos.

En aquest 55% d’hidrats de carboni s’inclouen els simples, 
com la fruita, i els complexos, com la pasta, l’arrós, la pa-
tata i també el pa.
Per tant diríem que el pa, com tots els cereals, és un aliment 
fonamental a la dieta i s’hauria de menjar a diari. 

Realment el que engreixa no és el pa, sinó l’acompanyament 
que s’hi fa. Per exemple: mantega, embotits, xocolata, sal-
ses... Un gram d’hidrats de carboni equival a 4 Kcal.

Si prenguéssim una ració d’uns 30g. de pa, obtindríem 86 
Kcal., de les quals un 80% provindrien dels hidrats de car-
boni, un 13% de proteïnes i només un 5% de greixos.
És a dir el pa apenes aporta greix.
Conté també vitamines i minerals i si optem pel pa integral, 
que calòricament és el mateix, a més obtindrem una bona 
font de fibra. Al dia es podria menjar perfectament unes 3-4 
racions de pa, en forma d’entrepà al matí, per esmorzar, o 
bé per acompanyar el dinar i/o sopar. Una altra opció és un 
mini per berenar. La distribució ja dependrà de cada perso-
na, segons els seus horaris, edat, exercici físic...

Així doncs si gaudim d’una bona dieta, és a dir, ingressem 
les mateixes calories que gastem, seguint la base de la die-
ta mediterrània, obtindrem un bon balanç. Un bon balanç 
és un equilibri entre la ingesta (calories en forma d’aliments 
que ingerim) i i la demanda (el que gastem per respirar, 
moure’ns, fer la digestió, dormir, practicar exercici...). 

Lídia Casademont i Surrell
Diplomada en Nutrició humana i dietètica

Núm. 1268 d’ AEDN i núm 327 d’ACDN

Com a conclusió doncs podriem 
dir que el que engreixa no és el 
pa sinó que és menjar més del 
que gastem.

Font de la fotografia: http://blog.tresdosuno.es/alimentacion/al-pan-pan



ENTREVISTA AL SOCI

Instal·lacions JOFRA S.L.

Nom de l’empresa:
Instal·lacions Jofra S.L.

Adreça:
Carretera Port-Lligat 33 _ 17488  Cadaqués

Telèfon:
687406027 // 600778783    

Correu-e:
instjofra@hotmail.es

Any de constitució:
l’any 2002

Com van ser els seus inicis?
Els inicis, com sempre van ser una mica durs, ja que de 
tenir un sou fixe, passes a dependre de la feina que et 
pugui anar sortint, i al principi que ningú et coneix et fas 
un tip d’escombrar taller, però eren anys de molta feina 
i de mica en mica tot va agafar el seu ritme.

Què el va dur a dedicar-se al sector de la instal·lació?
El perquè el ram de la instal.lació, doncs perquè ja por-
tàvem un temps treballant junts per una altre empresa 
del sector, uns 10 anys aproximadament, i era el que 
millor sabíem fer.

Què és el que més li agrada de la seva feina?
El que més m’agrada de la feina potser és el fet que 
sempre estàs treballant a llocs diferents, i que pel fet 
de tocar varis rams; electricitat, calefacció, etc.. fas fei-
nes molt variades. Especifico: Llocs. Són diferents cases, 
hotels o inclús carrers. Vull dir que la feina no es troba 
sempre allà mateix, canvies d’ambients, d’espais i gent.

Què hauríem de millorar els instal·ladors, com a col·lectiu?
Com ha millora del ram crec que sempre, tothom, pot millo-
rar alguna cosa, però això depèn de cadascun.

Quina percepció té del mercat laboral actual?
Respecte al mercat laboral, no sóc ”Nostradamus“ però la 
cosa està molt “fotuda” i em sembla que encara ho estarà 
més. Crec que venen temps molt difícils pel nostre ram, 
entre d’altres.  

Vol fer algun altre comentari sobre l’activitat o l’associació?
Sort, salut i feina a tots els companys del ram!!



V0001 Expandidor manual WIRBO, complet per Venda 125€
  tubs de 16, 20, 25, 32

V0002 Mordassa per tub UNIPIPE de 63 mm. Venda 400€
  Està com nova. P.V.P. 2009: 791,50€  

V0003 Uponor màquina elèctrica Venda 600€
  P.V.P. 2009: 1158,73€  

V0004 Calibrador Uponor de 63 mm Venda 30€
  P.V.P. 2009: 62,55€  
 

C0001 Interessat en comprar màquina de Compra -----
  de soldar tuberia de polietilè PEAD

La Caixa d’eines

Compra, venda i lloguer d’eines i maquinària.

Si esteu interessats en comprar, vendre o posar a lloguer alguna eina, màquina, utillatge,... només heu de posar-vos en con-
tacte amb l’associació mitjançant el telèfon 972 51 37 03, o bé per correu electrònic a info@adicae.cat.
L’associació posarà en contacte les dues part interessades.

En aquests moments el llistat de productes és el següent:

	 Codi	 Producte	 C	/	V	/	L	 €



BREU RESUM DEL QUÈ HEM FET ELS DARRERS MESOS
XERRADES I CURSOS

26 de maig 2011 CURS EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER L´OBTENCIÓ DE LA (TPC).
 Curs de 8h en prevenció de Riscos Laborals per l´obtenció de la  Targeta del professional
 de la Construcció

2 de novembre 2011 CURS PER L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE MANIPULACIÓ D’EQUIPS AMB GASOS
 FLUORATS DE QUALSEVOL CÀRREGA. Curs de 24 h. en diferents sesions.
 CURS GRATUÏT

1 de desembre 2011 CURS PER L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE MANIPULACIÓ D’EQUIPS AMB GASOS
 FLUORATS DE QUALSEVOL CÀRREGA. Curs de 24 h. en diferents sesions.
 CURS GRATUÏT






