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RESUM 
 

El món canvia i els sistemes productius també, la globalització porta a una 
descentralització de la producció a llocs de mà d’obra barata i treballadora. El sistema 
industrial de paísos desenvolupats té separats cada vegada més el disseny de la 
fabricació del producte, i el nostre país no és competitiu en fabricació. Sí ho és la Xina, 
on a més, es graduen més enginyers que en Europa i on volen desenvolupar tecnologia 
pròpia. En el futur es competirà tots amb tots. 

Al nostre país, caldria que les empreses es dediquesin més intensament a la fase de 
disseny de producte, on un dels principals factors serà la creativitat. També a les nostres 
escoles d’enginyeria s’ha de promoure la creativitat per fer front al món actual, així com 
el treball en equip amb altres professionals.  

Cal promoure uns Centres de Disseny on s’apleguin enginyers, economistes i de 
belles arts, per dissenyar nous productes, fer prototips i provar-los fins que siguin 
competitius. També tenir una escola universitaria amb centre de recerca en disseny de 
producte, on seria ideal aplegar professors d’enginyeria, d’economia i de belles arts que 
treballesin conjuntament en la resolució de productes en col.laboració amb empreses. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

Que tot canvia és un fet. He vist canviar moltes coses des de que era jove; coses que 
semblaven establertes per sempre en sistemes socials o en sistemes productius. La 
carrera d’enginyer mateix (Pla 57) tenia la filosofia de preparar de per vida els 
ensenyaments rebuts tal com eren abans però el món, com tothom sap, ha canviat i 
s’obren nous horitzons.  

Aquest escrit són unes reflexions fetes des de l’òptica de professor de Projectes 
d’Enginyeria, de l’Escola d’Enginyeria Industrial de Barcelona, amb una certa “antena” 
sempre interessada a captar el món tècnic i industrial i a contactar-hi. 
 
1.1  La globalització 

La indústria està canviant especialment amb la globalització. La competència, abans 
local, ha passat a ser de tipus mundial i això té aspectes positius: els productes 
evolucionen més ràpidament, donen més prestacions que els productes anteriors i són de 
qualitat alta, ja que en cas contrari de seguida queden fora del mercat. Per tant, la 
globalització, i la competència en general, porta cap a una cursa de productes 



innovadors i de qualitat, la qual cosa constitueix una de les bases per al futur de la 
indústria dels productes.  
 
1.2 L’enginyeria a la Xina i països de l’Est 

La Xina és un cas paradigmàtic per la seva capacitat de treball i pel baix cost de la 
seva mà d’obra. Però no acaba aquí la seva potencialitat: actualment es graduen més 
enginyers a la Xina que a tota Europa. El país compta amb noves universitats que 
acullen un gran nombre d’alumnes però que, alhora, pateixen la manca de professorat 
fins al punt que en moltes ocasions els alumnes dels últims cursos fan de professors dels 
alumnes dels primers anys. A titol personal, vaig tenir la sort de ser invitat a donar dues 
conferències plenàries en dos congressos [1] quasi simultanis a final del 2006, a la 
universitat de Zhejiang (HangZhou), on vaig parlar d’un article enviat a un dels 
congressos [2] i també de la modesta assignatura d’Innovació i Patents [3], la qual els 
va interessar. També vaig assistir a un concurs d’idees de dissenys en el qual els 
alumnes xinesos havien presentat els seus treballs en pòsters. Val a dir que el que vaig 
veure em va impressionar, tant per la qualitat i el detall de la presentació dels treballs 
com per l’original ideació d’alguns d’ells. En aquest sentit, em va quedar clar que tenen 
interès per desenvolupar el seu propi disseny i que l’actual “còpia” que alguns 
practiquen passarà a la història, com va succeir al Japó ja fa anys, com em deia un 
professor d’allà, hi ha llibertat en un sol aspecte: l’econòmic. 

L’altre cas són els països de l’Est d’Europa, que tenen també mà d’obra barata i, en 
alguns casos, nivell d’educació universitària de qualitat. 
 
1.3 La competitivitat de tots amb tots  

Probablement en el futur es reduiran les diferències econòmiques respecte als països 
emergents. En aquest supòsit, hi haurà una més gran igualtat de la riquesa i dels 
coneixements. Per tant, es produirà una competitivitat de tots amb tots, similar al que 
succeeix en les competicions de futbol. Aleshores el lloc de producció d’uns 
determinats productes variarà amb el temps i les circunstàncies que ofereixi un 
determinat entorn, tal com està passant per exemple en el món de l’automòbil. 

Però mentres aquest futur arriba, hem d’adaptar-nos als temps i cercar el nostre 
ninxol competitiu actual. Cal que empresa, govern i universitat, -l’anomenada triple 
hèlix-, treballin plegats, ja que per fer front a la competitivitat global es necessitarà de 
tot el potencial que siguem capaços. D’aquesta manera es podrà crear riquesa al país i 
s’aportaran productes millors al conjunt de la societat. 

En aquest nou ordre que arriba, les persones més valorades seran els grans creatius, 
els enginyers i altres professionals que, treballant en equip, permetin fer dissenys 
conceptuals de productes innovadors i de qualitat. Un cop provats aquests dissenys 
conceptuals i vista la seva viabilitat, podran ser produïts i llançats al mercat, la qual cosa 
necessita una adequada organització empresarial. 

Caldrà respectar la iniciativa i la visió d’alguns i donar-hi el suport adequat perquè es 
tradueixi en fets. 
 
 

2. ELS CENTRES DE DISSENY TECNOLÒGIC 
 
2.1 L’etapa de disseny i de fabricació del producte 

A grans trets, el procés industrial del producte, té dues fases: el disseny i la fabricació. 
En aquests moments, en el món desenvolupat s’està donant un canvi en les estructures 
industrials, ja que la fabricació es deslocalitza a llocs on la mà d’obra és més barata i 



treballadora, tot buscant el major benefici, el que comporta un increment del transport 
de mercaderies d’una banda a l’altre. 

Per tant, es produeix una certa separació entre l’etapa de disseny i l’etapa de 
fabricació, i això serà cada vegada més evident perquè no es pot competir amb els llocs 
on la fabricació disposa de ma d’obra barata. També es dóna el cas d’empreses que 
subcontracten la fabricació de parts del seu producte a altres empreses, amb la qual cosa 
les primeres són únicament dissenyadores i muntadores del producte. 

Algunes empreses implantades en el nostre entorn ja es troben inmerses en aquest 
procés de canvi en la producció industrial en què es manté aquí el disseny de producte i 
es deslocalitza la fabricació. En el cas de productes únics o en petites sèries, els 
productes molt especialitzats i els productes pesats difícils de transportar, la producció 
industrialitzada es continuarà fent aquí per complet. També l’encariment del transport 
de mercaderies afavorirà una certa producció local. 

En aquest context de canvis produïts per la globalització, s’obren possibilitats de 
reforçar la fase de disseny i es perd, en bona mesura, la fase de fabricació dels 
productes. A casa nostra, el disseny ha fet un bon camí, però encara s’ha de potenciar 
molt més. I tant el teixit industrial com les escoles on es preparen les noves generacions 
d’enginyers, cal que s’adaptin a aquests canvis.  

En la figura 1 s’aprecia una antiga fàbrica industrial que simbolitza el procés integral 
de disseny i especialment de fabricació. En la figura 2 formada per tres imatges vol 
representar un centre de disseny modern amb taller de prototipatge. Aquestes figures 
simbolitzen el pas, en el nostre país, d’una fabricació tradicional sense gaire disseny a 
uns centres de disseny sense gaire fabricació. 
 

 

Fig. 1. Antiga fàbrica industrial 
 

     

Fig. 2. Centre de disseny tecnològic de productes amb taller de prototips 



 
2.2 Els centres de disseny tecnològic 

Seria convenient que la fase de disseny del producte es realitzés en centres 
especialitzats de disseny tècnic, on es creïn nous productes o es facin millores en 
d’altres i se’n provin els resultats amb prototips.   

Un producte modern és cada vegada més sofisticat i està format per diverses parts en 
les quals intervenen diverses especialitats com la mecànica, l’electrònica i la 
informàtica, per formar la seva estructura interna, però també l’ergonomia o el disseny 
de superfícies externes; i es caracteritza per l’optimització en la fabricació. Per tant, s’ha 
de dissenyar en equips multidisciplinars formats per enginyers, dissenyadors industrials 
i altres professionals com per exemple psicòlegs, que saben com captar millor els 
desitjos més interns de les persones, per crear d’acord amb les seves emocions, que en 
definitiva són les que majoritàriament fan comprar o no un determinat producte. També 
han d’estar en interacció amb equips especialitzats en la part econòmica i de mercat, per 
guiar les millors propostes. 

Aquests centres de disseny formats per equips de creatius serien ideals per 
desenvolupar productes de qualitat innovadora. I podrien ser el nucli important d’una 
empresa, o d’un consorci d’empreses, o bé ser uns ens independents que puguessin 
servir a diverses empreses, interaccionant amb els respectius equips tècnics o de recerca, 
i on un dels principals factors serà la creativitat que tinguin.  
 
 

3. ELS ENSENYAMENTS A LES ESCOLES D’ENGINYERIA 
 

L’enginyer del futur es mourà, al meu entendre, sobre l’eix de la creativitat, en 
centres de disseny conceptual d’empreses, fent el disseny bàsic i el de detall, així com el 
prototipatge i les proves; és a dir, farà el procés de disseny amb el vessant creatiu 
necessari per fer la innovació del producte. 

És per això que els estudis d’enginyeria han de canviar una mica el seu enfocament. 
Sense deixar de banda les bases teòriques necessàries per a comprendre les bases 
científiques de la tècnica, i saber utilitzar-les per resoldre problemes reals, cal també 
que en la preparació dels estudiants es posi l’accent en la part creativa i organitzativa. 
L’antic enginyer calculista va fer la seva feina, però ha quedat relegat a segon terme, ja 
que aquesta feina ara es fa amb ajut de software d’ordinador. El que ara també es 
necessita és un enginyer que sigui creatiu per saber innovar. L’enginy creatiu serà la 
qualitat més apreciada en el futur. 

La manera d’ensenyar a les escoles d’enginyeria també està canviant: l’estudiant ha 
de ser més autosuficient en el seu apenentatge, perquè el món en contínua evolució 
l’obligarà a apendre pel seu compte en el transcurs de la seva professió i a estar al dia en 
la formació contínua que es pugui donar en cursos de postgrau des de la universitat. 
 
3.1 Els ensenyaments de Projectes d’Enginyeria 

L’assignatura de Projectes d’Enginyeria ha de ser una assignatura pràctica, on els 
alumnes s’enfrontin amb problemes reals que han de solucionar i on han d’apendre a 
tenir una visió global del problema, a tenir sentit comú, i posar en pràctica la seva 
creativitat i els ensenyaments teòrics-pràctics adquirits durant la carrera.  

En aquesta assignatura cal que els estudiants aprenguin metodologies de disseny 
d’enginyeria i expressin la seva creativitat en trobar noves solucions tècniques i més 
sostenibles, mostrin la seva tenacitat per resoldre-les adequadament tot analitzant els 
costos, i planifiquin el seu desenvolupament en el temps.  



 
 

4. ESCOLA I CENTRE DE RECERCA EN ENGINYERIA DE DISSENY DE 
PRODUCTE 

 
Els productes actualment tendeixen a ser més complexos en la seva arquitectura 

interna però alhora més fàcils d’usar. Aquesta complexitat i facilitat en l’ús, requereix 
d’un conjunt de diferents coneixements per dissenyar els diversos components i 
aspectes del producte. 

Idealment una escola d’enginyeria de disseny de productes estaria formada per 
professors amb coneixements diversos, d’escoles o facultats clàsiques com són: 
Enginyeria industrial, Econòmiques i Belles Arts a l’objecte de formar estudiants que 
tinguin unes bases comunes, i una especialitat diferenciada en cada branca, que els doni 
una visió integral dels diferents aspectes del procés de disseny de productes. Els 
professors de les diferents especialitats ensenyarien les seves matèries i treballarien 
conjuntament amb els alumnes, en el disseny d’un producte en les seves diferents 
facetes.  

Aquesta escola de disseny de productes tindria un centre comú de recerca, això 
permetria tenir una interacció en els temes centrats en els aspectes principals del 
desenvolupament de productes. Aquests centre comú de recerca reflexaria la realitat de 
les empreses, on els equips tècnics de desenvolupament de productes treballen plegats 
amb economistes o dissenyadors, per tirar endavant un projecte de producte. 

Els ensenyaments d’enginyeria de disseny de producte cal que s’adaptin a aquesta 
nova situació [4]. Caldria que els seus estudiants aprenguin unes bases d’enginyeria, 
d’economia i de belles arts, a part de la seva especialització, el que els permetria en el 
futur tenir una millor preparació devant de la resolució d’un producte complex, i tenir 
una millor comprensió i participació en el treball d’equips multidisciplinaris. 
 
 

5. CONCLUSIONS 
 

L’esdevenir del món segurament continuarà tenint un accent tecnològic, perquè 
alguns dels problemes generals de la humanitat (energia, distibució i potabilització 
d’aigua, alimentació, higiene…) encara no estan resolts, i hi continuarà havent un etern 
desig de viure amb més comoditats, o d’ampliar la cultura. La tecnologia ha avançat en 
els últims anys i ha donat com a fruit coses que ara tothom fa servir com és el cas 
d’Internet, el telèfon mòbil o els ordinadors personals, i que no fa tants anys eren 
impensables. Es pot afirmar que els enginyers tenen futur i els que a més siguin creatius 
seran altament valorats.  

En el nostre entorn caldrà sumar totes les forces per ser competitius en l’àmbit global. 
Tenim bons enginyers i en general som creatius, i comença a ser valorat el fet de formar 
una empresa amb un producte o un servei com a eix central. Pot ser el que més ens falti 
sigui organització entre empresaris, professors i polítics. Caldrà també establir vincles 
amb grups de desenvolupament de productes de caràcter europeu. Així mateix, caldrà 
reconvertir una part del teixit industrial en centres de disseny i prototipatge de productes 
on s’apleguin enginyers, economistes, dissenyadors, psicòlegs i de belles arts, per 
dissenyar nous productes, triar-ne la millor opció, fer prototips i provar-los fins que 
puguin ser competitius.  

Aixó comportarà canvis en la preparació dels nostres futurs enginyers, els quals 
necessitaran ensenyaments més adaptats a la realitat d’aquest nou entorn, que potenciïn 



el disseny i les proves de producte amb tallers de prototipatge, que promoguin la seva 
creativitat i els permetin triar més coneixements (multidisciplinars) que vulguin cursar. I 
seguir oferint cursos de postgrau que els permeti aprendre nous conceptes durant la seva 
vida professional. 

També convindria fer escoles específiques d’enginyeria de disseny de producte que 
fosin multidisciplinars i tinguesin centres tecnològics de recerca en disseny de producte 
equipats per fer i provar prototips. 
 
 

AGRAÏMENTS 
 
A l’Associació/Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, que ha donat permis 

per reproduir l’article publicat en els Fulls dels Enginyers, N 252 [5], al que s’han 
ampliat alguns temes. 

 
 

REFERÈNCIES 
 

[1] “Conceptual Engineering Designs a Basis for Product Innovation. The Role of 
University, Examples of Collaboration”. Conferències convidades en: 
7th International Conference on Computer-Aided Industrial Design - Conceptual 
Design (CAID&CD’ 2006), November 17, 2006. Zhejiang University. 
2006 International Conference on Industrial Design & The 11th China Industrial 
Design Annual Meeting. November 19, 2006. Zhejiang University, Hangzhou, 
China. 

[2] J. Lloveras, (2006). “Conceptual Engineering Design Organization in 
Collaborative Teams of Two University – Company Agreement”, Digital 
Techniques · Humanized Design · Regional Autonomous Innovation – CAID&CD’ 
2006. The 7th International Conference on Computer-Aided Industrial Design - 
Conceptual Design (CAID&CD’ 2006), November 17-19, Zhejiang University, 
Hangzhou, China. Ed. Y. Pan, Z. Lin, Z. Hu, S. Sun, J. Vergeest, Q. Huang. Ed. 
IEEE Press, Beijing, China, pp. 25-30. 

[3] www.upc.edu/sga/estudiantat/ales/oferta-especifica-dassignatures-de-lliure-
eleccio-1 (primer quadrimestre). 

[4] Norbert Roozemburg, Ernest Van Breemen, Sylvia Mooy. A competency-directed 
curriculum for industrial design engineering. Proceedings of the 10th Engineering 
and Product Design Education (E&PDE) International Conference, New 
Perspectives in Design Education, Ed. A. Clarke, M. Evatt, P. Hogarth, J. 
Lloveras, L. Pons. Ed. Artyplan Global Printers Ltd., Universitat Politècnica de 
Catalunya, Barcelona, Spain, 4-5 September 2008. Vol. 1, pp. 423-28. 

[5] Joaquim Lloveras Macià, Perspectives de l’Enginyeria industrial a Catalunya. 
L’article del mes. Fulls dels Enginyers, N. 252, Juny 2008. Ed. Associació/Col·legi 
d’Enginyers Industrials de Catalunya, Barcelona, 2008, pp. 16-19, 
www.eic.es/editori/revistes/revistes2008.htm  

 


