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La carrera professional d’un investiga-
dor o una investigadora és encara al
nostre país un camí difícil en el qual s’in-
tersequen aspectes que van des de la
legislació fins a l’entorn acadèmic i la
vida personal. En aquesta singladura en
la qual tant la preparació com les capa-
citats pròpies es pressuposen —si m’ho
permeteu, igual que el valor als sol-
dats—, s’hi van succeint etapes que
reflecteixen la maduresa de l’investiga-
dor. Són moments diferents en els quals
cal anar consolidant la carrera i que, des
de la perspectiva d’una política investi-
gadora, caldrà fomentar en forma de
reconeixement i d’estímul, i també
aportant-hi un finançament adient que
permeti continuar endavant amb garan-
ties d’èxit.
En aquest sentit, és un orgull per a la
UPC ser una de les institucions que ha
rebut més distincions del Consell
Europeu de Recerca tant pel que fa als
investigadors sènior (Advanced Grant)
com als valors emergents que estan
construint el futur de la recerca amb la
seva feina i la dels seus equips (Starting
Grant). Aquest estímul significa i garan-
teix un finançament per assolir projec-
tes estratègics d’àmbit internacional.
En alguns casos, les persones recone-
gudes són investigadors de la mateixa
UPC, mentre que, en altres, treballen en
entitats vinculades a aquesta institució.
Ha estat voluntat del Vicerectorat de

Política Científica de la UPC que els
investigadors d’aquests centres es con-
siderin com a membres de la Universi-
tat, ja que, en molts casos, contribuei-
xen a les activitats acadèmiques.
Aquesta vinculació ha contribuït a acon-
seguir que la Universitat hagi fet un nou
salt de qualitat en la recerca i s’hagi
consolidat com una institució coneguda
i reconeguda.
Val a dir que, amb l’obtenció d’aquestes
beques, la UPC contribueix d’una mane-
ra decisiva a fer palès el posicionament
de Catalunya com un país d’excel·lència
investigadora: aquest any, set de les
tretze Advanced Grants concedides a
investigadors d’Espanya corresponen a
persones que treballen a Catalunya. De
la resta, dues desenvolupen la seva
tasca a Madrid i les quatre restants ho
fan a Andalusia, l’Aragó, Galícia i el País
Basc.
Des d’aquestes línies voldria finalment
felicitar les persones que han obtingut
aquest reconeixement i esperonar mol-
tes altres que formen part de la nostra
comunitat perquè segueixin el seu
exemple.
Més enllà, m’agradaria pensar que, en
un futur no gaire llunyà, aquest reconei-
xement a l’esforç, la capacitat, la decisió
ferma, consolidi un model social alter-
natiu per a les noves generacions: el de
les persones que trien el coneixement
com a camí.

Reconèixer,
estimular
i finançar
la recerca
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Amb un catàleg de 75 programes de formació per al curs 2010-2011, entre els qual hi ha
màsters, postgraus i altres tipus de cursos, la UPC School omple el buit que existia en l’àmbit
de la formació contínua especialitzada en management i tecnologia.
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La UPC School of Professional & Exe-
cutive Development s’està fent un lloc
entre les escoles de formació executiva
d’excel·lència per als professionals que
volen combinar el management i la
tecnologia com a focus de la formació.
El repte prioritari de l’escola és
“continuar treballant per oferir a
aquests professionals una formació
excel·lent que doni una resposta
ajustada a les exigències del mercat
laboral”, afirma Joaquim Olivé, director
de la UPC School. “En un entorn tan
incert com és l’actual, treballar la
innovació i la qualitat com a valors
transversals de tots els nostres
programes ens dóna el tret diferencial
per consolidar-nos com el centre de
referència per al desenvolupament futur
d’aquests professionals i per contribuir,

així, a impulsar-ne les carreres”, conclou
Joaquim Olivé.
Posada en marxa el gener del 2009, la
UPC School és un ambiciós projecte de
la Fundació Politècnica de Catalunya,
que ha creat un catàleg de formació,
completament integrat a l’EEES i que
s’estructura en màsters, postgraus i
cursos de formació contínua. Mitjan-
çant aquesta oferta, el centre dóna als
professionals de l’entorn tecnològic la
possibilitat d’ampliar l’aprenentatge
tècnic especialitzat, adquirir noves
habilitats personals en l’àmbit de la
gestió, la direcció i el lideratge de pro-
jectes, i aconseguir, en definitiva, una
carrera d’èxit.
Amb el doble vessant de programes
professionals —per a persones que
volen especialitzar-se o complementar
la formació— i programes executius
—adreçats a futurs perfils directius—,
l’oferta de la UPC School recull l’ex-
periència de la Universitat durant més
de 15 anys en la promoció d’activitats
de formació continuada, al llarg dels
quals ha ajudat a formar més de 83.000
professionals.
Un total de 18 màsters, 38 postgraus i
19 cursos de formació contínua con-
figuren l’oferta de la UPC School per a
aquest curs 2010-2011, al qual s’han
inscrit un total de 832 estudiants, el

18 % dels quals són llatinoamericans.
Aquest col·lectiu forma part dels 2.042
estudiants de formació contínua que hi
ha a la UPC, el 75 % dels quals és de
l’Estat espanyol i el 25 % restant prové
d’altres països, la majoria d’Amèrica
Llatina.
La seu de la UPC School, l’edifici Tech
Talent Center, un centre dotat amb els
darrers equipaments i mitjans audio-
visuals, s’ubica precisament al cor del
districte tecnològic per excel·lència de
Barcelona, el 22@.

S’imposa la formació
d’excel·lència en
‘management’ i tecnologia

FOTO 1 La UPC School
ofereix una oferta for-
mativa d’alt nivell per
especialitzar-se en
gestió i lideratge de
projectes vinculats a la
tecnologia.

La UPC School ofereix més de
500 accions de formació a mida
per a les empreses, és a dir,
accions formatives in-company
per ajudar a resoldre les neces-
sitats de les empreses en els
àmbits tecnològic i de gestió, i
orientar-les en l’assoliment dels
seus objectius estratègics.
A través d’aquestes accions de
formació a mida —entre les
quals s’inclouen plans inte-
grals de desenvolupament cor-
poratiu, l’aprenentatge a tra-
vés de les noves tecnologies o
la selecció i la incorporació de
nou talent (Talent Recruitment
Program-mes)—, la UPC School
prepara les organitzacions per
assumir els objectius corpora-
tius, prioritzant la creativitat i
la innovació com a valors es-
tratègics.

Solucions
corporatives
a mida 

Professionals tan destacats com Michael D. Griffin, exadministrador
de la NASA; Henry Chesbrough, director executiu i professor del
Center for Open Innovation de la Haas School of Business, de la
Universitat de Califòrnia, a Berkeley; Kathryn Best, experta de referèn-
cia en gestió del disseny, o Andreas S. Schulz, enginyer i expert en dis-
seny d’il·luminació, són algunes de les persones que han participat
com a ponents en una de les iniciatives de desenvolupament profes-
sional que ha tingut una acollida més bona a la UPC School, el cicle de
conferències Open Talent. En el marc d’aquesta iniciativa s’organitzen
ponències, d’accés lliure i gratuït, vinculades als programes formatius
de la UPC School, amb l’objectiu de fomentar l’accés al coneixement i
l’intercanvi de punts de vista entre les persones vinculades a l’entorn
tecnològic.

Construint xarxes de talent
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portada
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Des del 2007, el Consell Europeu de Recerca (CER) premia els millors investigadors que tre-
ballen en centres de recerca europeus amb dos distincions: els Starting Grants, per als emer-
gents, i els Advanced Grants, per als més experimentats. Set investigadors de la UPC que els
han aconseguit ens expliquen com aquest reconeixement ha canviat la seva manera de 
treballar.

Amb experiència, potencial i ganes de
tirar endavant projectes arriscats.
Aquest és el perfil de Marino Arroyo,
Romain Quidant i Santiago Badia, tres
joves investigadors de la UPC que
durant els dos últims anys han rebut
un Starting Grant. La dotació d’aquesta
beca, dotada amb gairebé un milió i
mig d’euros, ha canviat el seu dia a dia.
Marino Arroyo, professor del
Departament de Matemàtica Aplicada
III de la UPC, va rebre la beca el 2009 i
reconeix que el primer any ha estat
difícil. “Ja tenia una certa experiència
en la gestió de la recerca, però és
força complicat atreure investigadors
d’altres camps per formar un equip
força multidisciplinari”, explica Arroyo.
El seu projecte se centra en el camp
de la modelització i la simulació mul-
tiescala per ordinador, per la qual cosa
treballa amb enginyers mecànics i
civils, químics i físics.
En una situació semblant es troba
Santiago Badia, investigador del Centre
Internacional de Mètodes Numèrics en
Enginyeria (CIMNE). “En uns quants
mesos he de passar de tenir un sol
doctorand a muntar un equip de recer-

ca important, i trobar professionals de
primer nivell en tan poc temps no és
fàcil”, assegura l’Starting Grant 2010.
De moment, ja ha aconseguit integrar
al grup dos companys del CIMNE com
a postdoctorands, però encara té
currículums sobre la taula. Durant els
propers cinc anys, Badia intentarà des-
envolupar un marc numèric unificat
per simular els processos físics que
tenen lloc en la fusió nuclear, per aju-
dar a fer realitat aquesta nova font d’e-
nergia sostenible i segura.

Aquesta línia de treball és un gran repte
pel CIMNE, un centre d’excel·lència en
R+D dedicat a impulsar els avenços en
el desenvolupament i l'aplicació de
mètodes numèrics i tècniques de càlcul
per ordinador per donar solució a pro-
blemes d'enginyeria.

Quan comenci aquest projecte, l’equip
es traslladarà del Campus Nord a l’edi-
fici del CIMNE al Campus del Baix
Llobregat. Precisament en aquest
mateix campus, situat a Castelldefels,
hi ha la seu de l’Institut de Ciències
Fotòniques (ICFO), on treballa l’altre
investigador que ha rebut un Starting
Grant el 2010, Romain Quidant. El pro-
jecte d’aquest científic es basa en l’a-
plicació de les propietats òptiques de
les nanopartícules d’or a l’òptica quàn-
tica i a la química. El talent d’aquest i
altres joves investigadors és un dels
motors de l’ICFO, un institut punter en
recerca d’avantguarda en diferents
camps de les ciències fotòniques, des
de les telecomunicacions òptiques fins
a les biotecnologies, passant per les
tècniques de detecció remota, els sen-
sors, la informació quàntica i la fotòni-
ca industrial.

Entre el passat i el futur
Romain Quidant —que acaba de rebre,
juntament amb l’investigador Niek Van
Hulst, també de l’ICFO, el Premi Ciutat
de Barcelona en la modalitat d’investi-
gació científica— veu en els Starting

L’excel·lència té premi

FOTO 1  Els ajuts que
atorga el Consell
Europeu de Recerca
són una oportunitat
per assolir l'excel·lèn-
cia i també per conso-
lidar-la.
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Quidant:
“La beca reconeix 
la feina feta, però
també les idees 
de futur”
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FOTO 2  Marino Arroyo
creu que l’ERC intenta
competir amb el mer-
cat dels Estats Units.

FOTO 3  Quan comenci
el projecte, Santiago
Badia i el seu equip es
traslladaran al CIMNE
de Castelldefels.

Grant un “reconeixement important
que premia, d’una banda, la feina feta
durant els últims anys i, de l’altra, les
idees que es tenen de cara al futur”. De
fet, el CER té molt en compte el punt
d’innovació i de risc dels projectes, ja
que “potencialment pot tenir un impac-
te molt important per a la societat”. A
més, aquest programa permet fer
investigació fonamental, allunyada de
les directrius de les agències de finan-
çament tradicionals, “i només així es
poden empènyer els límits del coneixe-
ment”, conclou Quidant.
En aquest sentit, Badia afegeix que
l’Starting Grant ja s’ha convertit en el

segell d’excel·lència per a joves investi-
gadors —ell té 31 anys— i que, tot i que
és molt difícil d’aconseguir, és bàsic per
abordar grans dificultats i assolir resul-
tats que tinguin un gran impacte.
Els tres investigadors coincideixen en
l’opinió que l’Starting Grant els permetrà

dedicar tota l’energia dels propers cinc
anys en el seu projecte, sense haver
d’estar constantment pendents de pre-
sentar-ne cap més. No obstant aquesta
estabilitat, són conscients que el segell
que el CER els ha atorgat els posa en el
centre de moltes mirades i que han de
demostrar el talent i la capacitat que els
han fet mereixedors de les beques.
Marino Arroyo creu que un dels objec-
tius no declarats d’aquest programa és
competir amb els Estats Units, per evi-
tar la fuga d’investigadors, atreure cien-

tífics d’altres països i fer que la recerca
europea sigui més competitiva.
El contrapunt d’aquesta eufòria pel reco-
neixement l’afegeix Badia: “Tot i que és
una eina excel·lent durant cinc anys, els
Starting no donen estabilitat a llarg termi-
ni i poden arribar a comportar un risc”,
perquè no proporcionen una llarga esta-
bilitat als joves. “Amb això no m’estic
referint a la creació de places de funcio-
nari, figura que em sembla àmpliament
superada —aclareix Badia—, sinó que
estic segur que a Catalunya hi ha investi-
gadors excel·lents que haurien de poder
optar a convocatòries de qualitat locals,
que actualment són poc atractives.”

Reconeixement a l’experiència
A banda dels Starting Grant, quatre
investigadors vinculats a la UPC també
han rebut un Advanced Grant durant
els dos últims anys: Sergio Idelsohn,
Niek van Hulst i Víctor Guallar el 2009, i
Eugenio Oñate el 2010.

El segell atorga
estabilitat i posa
els científics 
en el centre 
de moltes mirades 

El Consell Europeu de Recerca (CER) convoca els Starting Grants com un dels eixos principals del setè progra-
ma marc de la Unió Europea per impulsar la recerca científica. En la darrera edició, del 2010, s’hi han presen-
tat 2.873 propostes, de les quals només 427 han estat escollides. Deu d’aquests investigadors treballen a
Catalunya.
La mitjana d’edat de les persones seleccionades és de 36 anys i només una de cada quatre són dones. Cada
projecte està dotat amb una mitjana d’1,4 milions d’euros (amb un màxim de dos milions d’euros).
L’objectiu del CER és atreure candidats que tinguin entre dos i 12 anys d’experiència des que es van doctorar.
Aquests reconeixements s’atorguen a partir de la selecció que fa un grup de científics independents que valo-
ra les propostes més innovadores i els investigadors amb més talent. Els resultats d'aquesta aposta són difí-
cils de valorar a curt termini però val a dir que l'últim premi Nobel de Física, el rus Konstantin Novoselov, va
ser guardonat amb un Starting Grant el 2007.

Del potencial dels emergents...
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FOTO 4  Romain Quidant
ha centrat la seva
investigació en les
propietats òptiques de
les nanopartícules d’or.

FOTO5  El director del
CIMNE, Eugenio Oñate,
valora el caràcter
internacional dels
grups de recerca.

FOTO6  Sergio Idelsohn
aparcarà tots els pro-
jectes que tenia per
centrar-se en el que li
ha merescut
l’Advanced.

Aquest últim científic, director del
Centre Internacional de Mètodes Nu-
mèrics en Enginyeria (CIMNE), ha rebut
dos milions i mig d’euros per un projec-
te centrat a resoldre, mitjançant els
mètodes numèrics, problemes que
afecten la seguretat d’infraestructures
en situació de risc a causa de l’acció de
l’aigua. Eugenio Oñate assegura que se
sent molt content perquè contribueix al
prestigi de la UPC i del centre que diri-
geix. “S’ha de lluitar molt per aconse-
guir projectes, i l’Advanced ha arribat
després de molts anys d’entrenament.
Això és com en l’esport, res no passa
perquè sí. L’evidència és el que valida
el model.”

Eugenio Oñate creu que les beques
atorgades pel CER són una bona estra-
tègia europea per consolidar grups de
recerca. “És bo que la gent i les idees
flueixin, que hi hagi un caràcter inter-
nacional.”
En aquest sentit, Sergio Idelsohn
—també investigador del CIMNE— no
pensa que el programa eviti la fuga de
cervells fora d’Europa, però assegura
que “l’única manera de sobreviure en
un món tan globalitzat i competitiu és
proposar idees noves i productes
inexistents, aprofitant programes com
els del CER”.
Fa un any que Sergio Idelsohn ha apar-
cat la resta de projectes que tenia
entre mans per centrar-se en la resolu-

Oñate:
“L’Advanced Grant
és com l’èxit en
l'esport, t’arriba
després de 
molts anys 
d’entrenament”

Els Advanced Grants són un reconeixement als investigadors que tenen una trajectòria d’excel·lència i lide-
ratge internacional. El Consell Europeu de Recerca (CER) subvenciona la recerca de científics europeus con-
sagrats perquè desenvolupin projectes pioners que puguin tenir un alt impacte en qualsevol camp de la
ciència, l’enginyeria i l’erudició, i dóna una importància especial a la interdisciplinarietat dels projectes.
Són beques dotades amb un màxim de tres milions i mig d’euros per proposta i per seleccionar les candi-
datures es tenen en compte tres criteris: el projecte, el currículum de l’investigador o investigadora i l'en-
torn acadèmic i l’entorn acadèmic i de recerca. El pressupost total del CER és de set bilions i mig d’euros, i
està previst que el programa s’allargui fins al 2013.

... a l’excel·lència dels consagrats
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FOTO 7  L’holandès Niek
van Hulst assegura
que aquests ajuts
fomenten la competiti-
vitat dels equips.

FOTO8  Rebre
l’Advanced ha estat
una de les millors notí-
cies que Víctor Guallar
ha rebut mai.

ció de problemes de mecànica de
fluids en temps real. L’objectiu d’aquest
projecte, finançat amb un Advanced
Grant, es basa en l’obtenció de mèto-
des de càlcul específics, en què la prio-
ritat sigui el temps de càlcul i no la pre-
cisió dels resultats. Per aconseguir-ho,
té per endavant cinc anys i dos milions
i mig d’euros, que invertirà bàsicament
en la contractació de personal.

Niek van Hulst, en canvi, invertirà una
bona part de la beca a comprar equi-
pament de recerca molt específic que
necessita per al seu projecte. Aquest
investigador de l’ICFO, expert en nano-
fotònica, centrarà la seva recerca en
un àmbit que “està molt de moda”: les
nanoantenes, les quals en un futur
haurien de permetre estudiar proteï-
nes i estructures cel·lulars que ara no
es poden veure.
“El gran pressupost de l’Advanced per-
met agilitzar la contractació de bons
investigadors, cosa que fomenta la
competitivitat dels equips”, afirma Van
Hulst. A més, reconeix que durant els

propers cinc anys tindrà menys pressió
per presentar noves propostes. Els
Advanced i Starting Grants no es con-
cedeixen “per cap quota territorial, tal
com passa amb altres ajuts”, explica,
sinó que tenen en compte només la
qualitat dels científics.

Idees com a punt de partida
“Sempre ho havia tingut al cap i
l’Advanced ha estat la injecció neces-
sària per dinamitzar-ho”, apunta Víctor
Guallar, del Barcelona Supercomputing
Center-Centro Nacional de Supercom-
putación (BSC-CNS). Aquest investiga-

dor va començar fa mesos el projecte
que el CER ha becat amb un milió i mig
d’euros. Es tracta d’un servidor públic
que permetrà accedir a un software
capaç d’estudiar com interactuen pro-
teïnes i drogues. Inicialment, el softwa-
re es destinarà a institucions acadèmi-
ques i ONG, i a partir del tercer any es
vendrà a empreses farmacèutiques
“perquè el projecte pugui continuar
cinc anys més”.
“És de les millors notícies que he rebut
mai i és un procés d’aprenentatge
constant”, explica Guallar, que admet
que el reconeixement dóna molta
seguretat i energia, però alhora és una
gran responsabilitat. Després d’haver
treballat uns quants anys als Estats
Units, Víctor Guallar, constata que en
aquell país hi ha molta més tradició
d’atorgar molts ajuts, ja que la majoria
del salari dels investigadors depèn
d’aquestes subvencions.
Per  fer balanç de la concessió de les
beques caldrà esperar: "donar premis
és fàcil, ara tot són èxits. Per analitzar
els resultats haurem d’esperar deu
anys com a mínim”, sentencia Van
Hulst. De moment, l’única cosa segura
és que aquests set projectes ja han
començat a prendre forma. El director
del CIMNE ho simplifica així: “Rebre un
Advanced és una alegria molt gran,
però, segons la meva experiència, la
quantitat de problemes que una perso-
na pot tenir al llarg de la vida és cons-
tant. El més important és que aquests
no siguin mai els mateixos.”

Van Hulst:
“Donar premis 
és fàcil. Caldrà 
analitzar els 
resultats d’aquí 
deu anys”

http://www-ma3.upc.edu
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FOTO 1  Josep R. Casas
(a la dreta) i Javier
Ruiz Hidalgo, investi-
gadors del GPI,
mostren com es
poden visualitzar els
objectes d’un espai
en 3D.

Captar una imatge del món real a través de múltiples càmeres i reconstruir-la en 3D s’insi-
nua com una línia de recerca molt prometedora. Investigadors del Grup de Processament
d’Imatge i Vídeo (GPI) de la UPC expliquen en quin moment de desenvolupament es troba
aquesta tecnologia.

El món que ens envolta és un espai que
té tres dimensions (alçària, llargària i
profunditat). No obstant això, quan es
capta una escena del món real a través
d’una càmera es perd la informació de
la profunditat o tercera dimensió. Així,
doncs, una fotografia no és res més que
una projecció del món tridimensional
sobre una superfície bidimensional (el
pla de la imatge), en la qual es perd
informació espacial existent en l’escena
original i hi ha una sèrie de limitacions
que els investigadors que treballen en
aplicacions d’anàlisi i representació
d’imatges coneixen prou bé.
“Les limitacions del procés de formació
d’una imatge són clares. La projecció té
un efecte d’imatge aparent, perquè no
es pot obtenir informació sobre la posi-
ció que ocupen els objectes dins l’esce-
na, i té un efecte oclusiu; només es
veuen les parts dels objectes que són al
davant, que no queden ocultes per
altres objectes”, explica Josep R. Casas,
investigador del Grup de Processament
d’Imatge i Vídeo (GPI).
La solució al problema de no poder ana-
litzar o representar el que no es pot
veure és utilitzar múltiples sensors
(càmeres). “Si utilitzem moltes càmeres
simultàniament, podem capturar una
escena des de tots els punts de vista i
després podem fer-ne una reconstrucció

en tres dimensions. És el que s’anomena
vídeo de punt de vista lliure, perquè ens
permet disposar d’un punt de vista arbi-
trari, donar la volta a les coses i triar l’ob-
servació de l’escenari”, afegeix Casas.
Les tecnologies de processament d’imat-

ge i vídeo estan en constant desenvolu-
pament, però fa 15 anys la comunitat
científica no es plantejava treballar amb
diverses càmeres simultàniament. Les
prestacions dels ordinadors per captar
vídeo eren limitades i només estaven
disponibles a les estacions de treball de
gamma alta o fins i tot als superordina-
dors especialitzats. Avui dia, gràcies a
l’increment de la capacitat dels ordina-
dors, s’han obert noves possibilitats i
s’han ideat noves aplicacions que abans
eren impensables.
Els experts afirmen que ara el repte no és
capturar imatges de vídeo, sinó de múlti-
ples càmeres. La investigació tecnològica
en aquesta àrea tot just està donant les
primeres passes. Javier Ruiz Hidalgo,
investigador del GPI, explica que la recer-
ca en la generació de continguts multicà-
mera té a l’horitzó resoldre problemes
com ara les dificultats que suposa gestio-
nar múltiples càmeres, la manera com es
presenta eficientment la informació tridi-
mensional (com s’analitzen els fluxos de

33DD,, eell mmóónn vviisstt ddeess ddee
mmúúllttiipplleess ccààmmeerreess 

Quan anem al cinema a veure una pel·lícula com Avatar i ens
col·loquem unes ulleres especials, no estem veient una imatge en tres
dimensions, sinó una imatge estereoscòpica, que és una il·lusió que
simula el procés natural de la nostra visió.
El sistema visual humà és un sistema binocular o estereoscòpic, és a
dir, disposem de dos sensors, tots dos ulls, els quals, a causa que estan
separats horitzontalment, reben dues imatges d’una mateixa escena
amb punts de vista lleugerament diferents. El cervell és l’encarregat de
superposar-les i interpretar-les produint la sensació de profunditat o
visió tridimensional.
Recentment, la indústria cinematogràfica torna a apostar per enregis-
trar pel·lícules imitant el procés que fa l’ull humà. Per fer-ho es neces-
siten dues càmeres paral·leles que capturen les escenes alhora. Durant
la projecció, la imatge enregistrada amb la càmera esquerra es visualit-
za únicament amb l’ull esquerre, mentre que la que es grava amb la
càmera dreta només es capta amb l’ull dret.
Tot i que ho sembli, l’estèreo no és una tecnologia nova per captar i
visualitzar imatges i construir una història. En canvi, sí que ho és la
reconstrucció d’imatges en tres dimensions, perquè aporta com a nove-
tat la possibilitat de canviar de punt de vista, triant-lo arbitràriament
després d’enregistrar-les.

L’estèreo ‘versus’ 
la reconstrucció en 3D
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FOTO 2  Muntatge 
de vuit imatges de 
la mateixa escena
captades per vuit
càmeres diferents.

FOTO 3  Reconstrucció
en 3D d’una escena 
a partir de la imatge
d’una ballarina capta-
da per vuit càmeres.
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vídeo per posar-los en comú, com es
poden referenciar entre ells i com se n’a-
consegueix la reconstrucció tridimensio-
nal), així com les diferents maneres d’ex-
plotar o utilitzar aquest model en tres
dimensions.
El GPI, grup adscrit al Departament de
Teoria del Senyal i Comunicacions de la
UPC, investiga en aquestes tres direc-
cions. Malgrat que encara no es pot par-
lar de productes concrets, els investiga-
dors albiren que en el futur aquesta tec-
nologia pot tenir aplicacions en l’anàlisi i
la representació d’imatges.
Pel que fa a l’anàlisi, una reconstrucció
tridimensional permet analitzar l’escena
o l’objecte representat en dimensions
reals veient-ne també la part del darrere,
amb la qual cosa l’anàlisi és més rica i té
més possibilitats. Això obre nous horit-
zons en àmbits com ara el de la videovi-
gilància: la utilització de múltiples càme-
res per controlar l’accés a un edifici difi-
cultaria l’intent d’una persona d’amagar-
se darrere d’un objecte per evitar que la
detecti una càmera.
També ofereix opcions per desenvolupar
interfícies visuals entre usuaris i sistemes
informàtics. Per establir una connexió
entre un usuari i un sistema, són neces-
sàries interfícies físiques, és a dir, eines
que permeten enviar una ordre al siste-
ma perquè aquest hi reaccioni. A més de
la navegació amb el teclat, la pantalla i el
ratolí, ja és habitual l’ús d’altres interfícies
com ara la veu. Però per interaccionar en
un entorn computacional també es
podrien fer servir gestos que el sistema
reconegués, i amb la informació tridi-
mensional és més fàcil reconèixer els
gestos de l’usuari, com ho demostra el
cas del Kinect de Microsoft, un comple-
ment de la consola de joc Xbox que ana-
litza les posicions del cos de l’usuari per-
què pugui jugar amb el sistema.

Múltiples càmeres
Quant a la representació, les múltiples
càmeres ofereixen la possibilitat de
representar una escena o objecte d’una
altra manera. Si es disposa de la infor-
mació tridimensional de l’objecte, es pot
renderitzar (reconstruir) i es pot visualit-

zar des de qualsevol punt de vista. Això
pot arribar a ser una revolució en el món
de la creació de continguts cinemato-
gràfics o televisius.

En la televisió o el cinema, el principal
avantatge d’aquesta tecnologia és que
la càmera es pot situar allà on es vulgui.
Si això arriba a assolir-se, els experts
pensen que canviarà el paradigma de la
creació de continguts naturals.
Actualment, en un rodatge és molt clar
que en un costat hi ha d’haver el set de
gravació, els actors, l’escenari i el deco-
rat, i a l’altre, les càmeres, els tècnics, els
focus i el director. Però si el que es vol és
capturar una escena des de tots els
punts de vista, caldrà veure on s’acaba
ubicant cada element.
A més, avui dia, tot i que habitualment
s’enregistra amb moltes càmeres, el rea-
litzador només en tria una. En el futur, el
realitzador també determinarà les possi-
bles ubicacions del punt de vista de la
càmera virtual (dispositiu imaginari en
què es projecta una escena).
Estudiar els gestos i la manera de moure’s
d’una persona, i fer-ne el seguiment per

reconèixer que es mou d’una manera
diferent a una altra, és l’aportació del
GPI en el projecte europeu Unobtrusive
Authentication Using ACTIvity Related
and Soft BIOmetrics (ACTIBIO), l’objectiu
del qual és identificar persones a partir
de característiques biomètriques dinà-
miques. “Això vol dir que els sistemes
d’autenticació reconeixeran l’usuari per
la manera de moure’s, caminar, fer un
gest o moure la mà. Seran sistemes més
robustos que els actuals, més difícils
d’enganyar, perquè analitzaran l’usuari
de manera contínua”, explica Josep
Ramon Casas.
D’altra banda, el GPI també treballa en el
disseny de la televisió immersiva i inter-
activa del futur, una tecnologia molt
avançada en la qual se centra un altre
projecte europeu, el Format-Agnostic
SCript-based INterAcTive Experience
(FASCINATE). Concretament, en el marc
d’aquest projecte, el GPI desenvoluparà
la interfície entre l’usuari i el dispositiu
que s’utilitzarà per veure l’emissió, del
mòbil a l’ordinador o la televisió. “El que
es pretén és que l’usuari controli l’apa-
rell sense el ratolí, el teclat o el coman-
dament a distància, sinó, per exemple,
amb gestos”, diu Javier Ruiz Hidalgo.
Si bé aquests dos projectes, finançats per
la Comissió Europea en el marc del setè
Programa marc d’R+D, són iniciatives
d’anàlisi, les aplicacions que se’n derivin
poden ser múltiples i ben diferents.

La tecnologia 3D
permet triar el punt
de vista d’una esce-
na arbitràriament
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Nova Càtedra Comissió del Mercat 
de les Telecomunicacions-UPC
El rector de la UPC, Antoni Giró, i el president de la Comissió
del Mercat de les Telecomunicacions (CMT), Reinaldo Rodrí-
guez, van signar el 25 de gener un conveni per a la creació de
la nova Càtedra CMT-UPC en Innovació i Prospectiva en el
Mercat de les Comunicacions Electròniques.
D’aquesta manera es difondrà la regulació dels mercats de les
telecomunicacions en l’àmbit universitari i es promouran acti-
vitats de formació, recerca i transferència de resultats, així
com de divulgació científica vinculada als mercats de les
comunicacions electròniques i la seva evolució dirigides al
personal de la CMT, al professorat i a l’estudiantat de la UPC.
És una càtedra transversal amb seu a l’ETS d’Enginyeria de
Telecomunicació de Barcelona, que formalitzarà la col·laboració
que, des de fa temps, es du a terme tant des d’aquesta escola
com des de l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroes-
pacial de Castelldefels en el àmbits dels sistemes de telecomu-
nicació, la telemàtica, l’electrònica i els sistemes audiovisuals.
www.upc.edu/saladepremsa

Iniciativa Digital Politècnica (IDP) és el nou servei digital edito-
rial de la UPC que ofereix en format paper i en línia els con-
tinguts generats per la Universitat. El nou servei, que ja ha edi-
tat dues col·leccions sobre continguts docents per a les titu-
lacions de la UPC, té previst iniciar un projecte per enregistrar
i difondre en format digital les sessions i continguts docents.
Totes les publicacions són accessibles, a través de la platafor-

ma d’edició UPC OpenCourseWare, mitjançant el web
http://upcommons.upc.edu/ocw
IDP implementarà, a més, nous canals d’accés als continguts
a través de distribuïdors i plataformes de venda en línia i, en
format paper, amb la venda a les llibreries o la impressió per
encàrrec.
www.upc.edu/idp

Les publicacions de la UPC, ara també 
en suport digital

Recuperació de varietats agrícoles 
tradicionals

La Fundació Miquel Agustí —vinculada a la UPC i a l’Ajunta-
ment de Sabadell— recollirà, catalogarà i recuperarà, al llarg
de l’any 2011, certes varietats agrícoles tradicionals catalanes.
L’objectiu és conservar la biodiversitat i fomentar una activitat
agrícola respectuosa amb el medi ambient.
L’àmbit territorial del projecte seran les més d’un milió d’hectà-
rees de la Xarxa Natura 2000 i es preveu que permeti, el 2012,
posar les varietats recuperades a disposició dels productors.
El projecte té el suport de la Fundación Biodiversidad, ads-
crita al Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, i hi
participen Francesc Casañas, director científic de la
Fundación i professor del Departament d’Enginyeria
Agroalimentària i Biotecnologia de la UPC, i Joan Casals,
investigador encarregat del projecte i doctorand al mateix
departament.
www.upc.edu/saladepremsa



informacions 11

El 4 de febrer es va col·locar la primera pedra de l’edifici des-
tinat a allotjaments universitaris del Campus del Baix Llobre-
gat, ubicat al Parc Mediterrani de la Tecnologia (PMT), a
Castelldefels. Es tracta d’un total de 160 allotjaments amb
capacitat per a 187 places i que és gestionat per l’empresa
Residencias de Estudiantes, SA (RESA).
El conjunt d’habitatges que rebrà el nom del botànic català
Pius Font i Quer està destinat a l’estudiantat universitari, pro-
fessorat i investigadors i investigadores de la UPC, així com a
persones vinculades als centres de recerca i a empreses esta-
blertes al PMT.
La instal·lació, ubicada a la parcel·la situada davant de l’edifici
Campus, tindrà una superfície de 6.055,83 m

2
, repartits en tres

plantes i un soterrani. La sol·licitud de plaça es podrà fer a par-
tir del març, a través del web de RESA.
http://cbl.upc.edu

Allotjaments universitaris a Castelldefels

El 12 de febrer unes 300 persones van celebrar a la UPC l’inici de
l’any nou xinès. A l’acte, organitzat per l’Associació d’Estudiants
i Investigadors Xinesos de Barcelona, hi van assistir Zhiwei
Wang, primer secretari de la secció d’Assumptes Educatius de
l’Ambaixada de la Xina; Banghua Yan, cònsol general de la Xina
a Barcelona; Xavier Bosch, nou director general d’Immigració;
Pedro Díez, vicerector de Política Internacional de la UPC, i

Helena Martínez, cap del Servei de Relacions Internacionals.
Des del 2007, la UPC treballa per enfortir la relació amb la comu-
nitat acadèmica i científica de la Xina. També promou que l’es-
tudiantat xinès cursi estudis a la Universitat mitjançant, per
exemple, la col·laboració amb el Consell de Beques de la Xina,
entitat del Ministeri d’Educació xinès que acaba de tancar la pri-
mera convocatòria de beques de mobilitat amb la UPC.

La Universitat celebra l’any nou xinès

El Centre de Simulació i Optimització de Sistemes Logístics
(LOGISIM) de la UPC ha creat la primera aplicació gratuïta de
seguiment i localització de vehicles i persones que fa servir
software i mapes lliures. El sistema TooPath es combina amb la
base de dades OpenStreetMap per simular el recorregut de
flotes de vehicles i visualitzar-ne la posició en el mapa. A més,
ofereix serveis com ara de localització i històrics de rutes.

TooPath —a l’abast dels científics, les empreses i els particu-
lars— s’integrarà a la Plataforma de Recursos de Geoinforma-
ció gràcies a un acord amb l’Institut Cartogràfic de Catalunya
(ICC). L’empresa Aigües de Mataró l’està emprant en el segui-
ment de vehicles i de personal de manteniment de la xarxa de
distribució d’aigua. El sistema funciona en els dispositius amb
GPS/GPRS a través del web www.toopath.com.

Seguiment i localització gratuïta 
de persones i vehicles amb Toopath 
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avatars
la vida a la UPC

Florentino Merino és membre del personal d’administració i serveis i treballa al Departament
d’Enginyeria Mecànica. A més, dirigeix la secció sindical de la UGT de la UPC. A banda de l’ac-
tivitat laboral, ajuda persones amb dependència del joc, les drogues o l’alcohol des de
l’Associació Êthos, que presideix, creada el 2006.

Com sorgeix la idea de crear una
associació com és Êthos?
Una terapeuta que conec personalment
va deixar la feina, fa cinc anys, per tirar
endavant un projecte en solitari i d’aquí
va sortir la idea de crear una associació
que, a dia d’avui, ja té més de 30 volunta-
ris i atén regularment uns cent pacients
amb diferents tipus de dependències.

Quins són els objectius de l'Associa-
ció Êthos?
Compartir, amb les persones que ho
decideixin, coneixements i experiència
per ajudar-los a superar la seva addicció,
mitjançant programes de rehabilitació
integral i reinserció. No és gens fàcil per-
què existeixen molts tabús i prejudicis
relacionats amb aquestes malalties, de
manera que les persones que les patei-
xen les intenten amagar, els fa vergonya
reconèixer la seva addicció. Per això, a
banda dels programes de rehabilitació,
també treballem en programes de cons-
cienciació social, assessorament, detec-
ció precoç i prevenció.

De les activitats que organitzen,
quina en destacaria?
Potser, per la seva eficàcia demostrada en
la rehabilitació de les persones amb
addiccions, destacaria les activitats espor-

tives. L’esport terapèutic dirigit per un pro-
fessional és fonamental per aconseguir el
més bàsic per a la rehabilitació: un canvi
d’hàbits per evitar situacions de risc. El
lema de l'Associació, “Construïm la nos-
tra manera de ser”, fa referència precisa-
ment a aquesta màxima. I és que les per-
sones han d’establir unes pautes total-
ment diferents a les que seguien fins al
moment que van decidir rehabilitar-se.

Això no ha de ser gens fàcil...
Segons els experts, la rehabilitació és
dura però molt més fàcil del que la gent
creu. Perquè, per a aquestes persones,
una conducta de risc pot ser simplement
una celebració d’aniversari. Les perso-
nes que ja han aconseguit rehabilitar-se
i tenen unes pautes de conducta interio-
ritzades podran assistir a la celebració,
però són conscients que pot arribar un
moment en què potser hagin de marxar
cap a casa.

De què li serveix la seva tasca a la
UPC a l’hora de presidir l’Associació?
L’experiència en la negociació i en plan-
tejar reivindicacions m’han servit, so-
bretot, a l’hora d’anar a presentar el
projecte a autoritats locals i autonòmi-
ques o a entitats financeres, i demanar-
los finançament.

I de la seva tasca a Êthos, què n’ex-
treu per a la seva activitat laboral?
Ara sóc més sensible als problemes de la
gent que m’envolta. La meva tasca a
Êthos també m’ha fet adonar que tothom
està exposat a patir aquesta malaltia i
m’ha permès comprovar que les perso-
nes que han tingut la mala sort de caure
en una addicció són grans persones amb
una gran sensibilitat i generositat.

I amb gran capacitat de superació...
Actualment, en què l’atur és un dels
principals problemes socials, no tenim ni
un pacient rehabilitat que no tingui feina.
Tenim pacients llicenciats i que ocupa-
ven un bon lloc de treball abans de
caure en l’addicció, els quals ara estan
disposats a treballar del que sigui, sense
prejudicis ni complexos.

Amb quina de les situacions viscu-
des es queda?
Amb els testimonis de les persones de
l’entorn del malalt o addicte. Que una
mare et digui “m’has tornat la vida”, des-
prés de veure i viure que un fill o una filla
ha superat una addicció, no té preu.

Han engegat un programa destinat
a menors d’edat...
Funciona des del juny, en què els pares i
mares d’adolescents ens van plantejar el
problema. Els joves no s’animen a venir
a l’Associació perquè no són conscients
del risc, qui realment se n’adona són els
pares o el professorat.

Quina és la clau de l’èxit de
l’Associació?
La implicació de tots i cadascun dels
membres que formem l’Associació: socis,
pacients, pares i mares, parelles, volunta-
ris i professionals. Deu ser que treballar
amb addiccions crea addicció, perquè el
grau d’implicació i compromís és màxim.
Aquesta és la clau de l’èxit. Ens pot trucar
un pacient a les vuit del matí d’un dissab-
te o a les 11 de la nit d’un diumenge i sem-
pre l’escoltem i intentem ajudar-lo.CO
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El Laboratori de Mecanització Agrària de l’Agròpolis,
vinculat al Campus del Baix Llobregat i situat al
municipi de Viladecans, és un espai de recerca,
docència i transferència del coneixement, amb una
superfície aproximada de 280 m

2
i 5 metres d’alça-

da. Està dividit en dues zones: la primera conté 
l’equipament informàtic i el material necessari per a
la manipulació i el tractament de les mostres proce-
dents dels assaigs de camp dels diversos projectes
de recerca que s’hi duen a terme; la segona zona
està equipada per fer-hi assaigs i certificacions de
maquinària agrícola.
El Laboratori, adscrit al Departament d’Enginyeria
Agrícola i Biotecnologia, dóna suport a la Unitat de
Mecanització Agrària, especialitzada en el desenvo-
lupament de noves tècniques que permetin reduir
l’ús de productes fitosanitaris, amb la finalitat de
millorar-ne l’eficiència i reduir la contaminació
mediambiental.
http://deab.upc.edu

espais

Recerca per una agricultura
sostenible

respostes
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Com funciona 
la tuneladora de l’L9?
A més de millorar tecnològicament la construcció de túnels, les
tuneladores han permès garantir la seguretat dels operaris,
reduir considerablement l’impacte ambiental i economitzar la
creació de grans infraestructures a través de processos de
construcció industrialitzada. Així mateix, han arribat a augmen-
tar la velocitat de perforació, comparada amb altres sistemes,
i a minimitzar els esfondraments de terrenys.
Concretament, l’ús del model de tuneladora de secció comple-
ta, com la que es fa servir per a la construcció de la línia 9 del
metro de Barcelona, ha estat un aspecte decisiu en l’avenç del
nivell tecnològic de la construcció mecanitzada de túnels, per
a la creació d’infraestructures ferroviàries a les grans ciutats i
de grans eixos viaris i ferroviaris. “Aquest tipus de tuneladores
són grans equipaments de perforació que, a més de foradar,
proporcionen el sosteniment complet a l’excavació mitjançant
un revestiment a base d’anells de dovelles prefabricades de
formigó armat”, afirma Climent Molins, professor del
Departament d’Enginyeria de la Construcció de la UPC.
La part més important d’aquests equipaments és l’escut, un
gran cilindre d’acer amb el diàmetre de l’excavació que perfo-
ra el terreny mitjançant la roda giratòria situada a la part fron-
tal, la qual conté diverses eines de tall. Climent Molins explica
que “per avançar, el capçal d’excavació és empès per gats

hidràulics que es recolzen en els anells de revestiment que hi
ha dins l’escut. A mesura que l’escut avança, els anells de
revestiment surten de dins l’escut i, en el mateix instant, s’in-
jecta morter a l’espai que hi ha entre l’excavació i el revesti-
ment, que fins aquell moment estava ocupat per l’escut.”

La línia subterrània més llarga
Amb 47 estacions i més de 44 km de longitud, la nova L9 serà,
quan s’acabi de construir, una de les línies subterrànies més
llargues d’Europa i la que de mitjana circularà a més profundi-
tat pel subsòl de la ciutat, entre 40 i 50 metres sota terra.
Una altra particularitat de l’L9 és que, en una gran part del reco-
rregut, els combois circularan els uns per sobre dels altres, ja
que el túnel, d’uns 10 metres de diàmetre interior, està dividit
en dos nivells per una llosa intermèdia. “Aquesta distribució
dels combois permet que l’estructura de les estacions no
requereixi que es construeixin grans cavernes, ja sigui en mina
o des de la superfície, cosa que seria molt complexa tenint en
compte que el traçat és a una gran fondària. Les andanes
caben en els dos nivells del mateix túnel, de forma que per
construir l’estació només cal un pou vertical de comunicació
amb la superfície que doni pas a les andanes superior i infe-
rior”, assegura Molins.
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Gloria I. Perona  
Coordinadora acadèmica del Consell de
l’Estudiantat de la UPC

El decret no és l’estatut ambiciós i inno-
vador que ha demanat l’estudiantat al
llarg d’aquests últims anys, durant els
quals s’ha treballat per redactar el text.
No obstant això, per primer cop, regula
amb rang de decret la figura i la tasca del
representant estudiantil. A més, consti-
tueix un avenç molt important perquè no
només posa de manifest una sèrie de
drets i deures de l’estudiantat universita-
ri, sinó que també estableix un marc nor-
matiu perquè es puguin aconseguir més
millores en el futur. Ara cal que tota la
comunitat de la Universitat, en general,
treballi perquè es conegui i es compleixi
l’Estatut, i perquè, en definitiva, se’n
garanteixi l’aplicació.
gloria.isabel.perona@upc.edu

Jordi Codony 
Coordinador del Consell de l’Estudiantat
de la UPC

Tot i que aporta moltes novetats per a
algunes universitats, la nostra normativa
ja incorporava molts dels aspectes que
ara s’eleven a la categoria de reial
decret. Això haurà de contribuir a garan-
tir-ne el compliment, cosa que dependrà
de l’actitud del PDI, el PAS i l’estudiantat,
ja que no s’ha previst cap partida pressu-
postària ni mesures disciplinàries.
Com a novetat, l’Estatut reconeix la figu-
ra del representant estudiantil i crea un
consell de l’estudiantat d’àmbit estatal.
Amb l’Estatut, el Ministeri d’Educació ha
establert una bona base, un nou marc de
treball per resoldre problemes de l’estu-
diantat, tot i que no és una solució als
problemes per si mateix.
jordi.codony@upc.edu
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Què aporta
l’Estatut
de l’estudiant
universitari?

CONTACTE
NOM Aurora Torrents  

E-MAIL torrents@oo.upc.edu

WEB www.euoot.upc.edu  

TEL. 93 739 83 36

FOTO Les dues imatges reflecteixen el que veuen una persona amb bona salut visual
(esquerra) i una persona amb 1,5 diòptries de miopia (dreta) a 50 metres de distància.

Conduir amb deficiència
visual

Un de cada quatre espanyols condueix per sota de les seves facultats visuals.
Així ho constata l’estudi que, per encàrrec de l’associació Visión y Vida, han fet
els professors de l’EU d’Òptica i Optometria de Terrassa Aurora Torrents i
Jaume Escofet. L’objectiu és oferir informació objectiva i contrastada sobre l’es-
tat de la visió dels conductors i conductores a Espanya.
De la mostra feta en el marc d’aquest estudi, el 24 % dels conductors que s’han
analitzat té algun problema visual, cosa que representa uns sis milions de con-
ductors i conductores a Espanya; un 58,4 % porta les ulleres amb la graduació
inadequada, el 62 % té baixa sensibilitat al contrast i el 36,9 % presenta proble-
mes de discriminació cromàtica.

Millorar l’examen mèdic 
Un dels aspectes rellevants de l’estudi és la recomanació adreçada a
l’Administració sobre la revisió de les proves d’aptitud psicofísica per a l’obten-
ció del permís de conduir, fins ara poc rigoroses i poc exhaustives.
Segons els autors de l’informe, que s’ha dut a terme amb la col·laboració del
RACC i el suport d’altres entitats, hi ha una sèrie de capacitats visuals que es
poden mesurar amb molta precisió, però sobre les quals, fins ara, la normativa
actual no és prou explícita, com ara l’agudesa visual, la sensibilitat al contrast,
l’enlluernament, l’estereoagudesa o capacitat que ens permet veure en tres
dimensions, la percepció cromàtica i el camp visual.
Els promotors de la recerca recomanen que la normativa sigui més rigorosa,
tant en les especificacions de les proves com en els valors de referència. Així
mateix, suggereixen una utilització més gran de les restriccions per a determi-
nats conductors segons les seves capacitats visuals. Mesures com ara conduir
només per la ciutat, de dia o a una velocitat màxima concreta reduirien el nom-
bre d’accidents.
L’estudi s’ha fet del maig al setembre del 2010 a Barcelona, Madrid i Terrassa
sobre una mostra de 1.027 conductors i conductores, mitjançant l’aparell de
control de visió OPTEC 5000 PG, de l’empresa Stereo Optical.



Una càmera web estàndard juntament
amb el tauler i les 32 peces d’escacs i
un conjunt de software específic són els
elements principals del projecte de fi de
carrera amb què els estudiants Ivan
Paquico i Cristina Palmero, de l’Escola
d’Enginyeria de Terrassa (EET), poden
revolucionar l’aprenentatge d’aquest
joc de taula.
El sistema dissenyat es basa en el pro-
grama Augmented Reality Chess de rea-
litat augmentada. L’aprenent utilitza un
tauler d’escacs clàssic, però, en comp-
tes de les peces convencionals, ha de
moure uns marcadors, una sèrie de car-
tolines de la mateixa mida que les case-
lles del tauler, cadascuna amb una lletra
inscrita que correspon a la inicial del
nom de la peça dels escacs: la lletra R
per al rei, la D per a la dama, la T per a
les torres, la A per als alfils, la C per als
cavalls i la P per als peons.
Enfocant el tauler amb una càmera web
domèstica connectada a un ordinador,
cada cop que l’aprenent vol moure una
peça ha de posar una de les cartolines
sobre la casella que hi correspon.
Gràcies a la intel·ligència artificial i la
visió per ordinador, el sistema reconeix
cada peça i la reprodueix en tres dimen-
sions a la pantalla de l’ordinador, és a
dir, la converteix en una peça virtual i, el
més important, en marca sobre el tauler
totes les possibilitats de moviment.
En definitiva, l’aplicació permet ensenyar

a jugar als escacs de manera senzilla i
atractiva, cosa que fa que estigui especial-
ment adreçada als nens i nenes que s’ini-
cien en la pràctica d’aquest joc.

Els escacs, accessibles  a tothom
Aquest programa es combina amb el
Chess Recognition, un software que,
també mitjançant la visió per ordinador i
la intel·ligència artificial, capta el movi-
ment de les peces, el reconeix i l’analit-
za instantàniament. Així, és capaç d’ar-
bitrar i identificar moviments no regla-

mentaris, “cantar” cada jugada i explicar
en veu alta l'estat de la partida a les per-
sones que estan jugant. Aquesta presta-
ció pot ser molt útil per als jugadors
amb discapacitat visual i també per a
tota mena de clubs, federacions, tor-
neigs i aficionats.
El nou sistema multiplica les prestacions
dels actuals programes de retransmis-
sió i d’enfrontament de partides d’es-
cacs per Internet, ja que desa a la
memòria de l’ordinador partides sence-
res, permet l’emissió en línia i genera un
arxiu amb l’evolució històrica. També
crea de manera automàtica i per defec-
te la planella —l’acta oficial de la parti-
da— i la posa a disposició de l’usuari
perquè la pugui consultar o imprimir.
Actualment, hi ha al mercat una tecno-
logia per jugar als escacs i enregistrar
les partides que, amb un cost aproximat
de 400 a 500 euros, utilitza peces que
tenen xips integrats i un tauler USB equi-
pat amb dispositius electrònics. El siste-
ma creat pels estudiants d’Enginyeria
Tècnica de Telecomunicació abarateix
significativament el preu del conjunt del
joc —format pel tauler, les peces o mar-
cadors, la càmera web i el software—, el
qual s’acosta als 40 euros, tot i que
encara no es comercialitza.

Un estudiant i una estudianta d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació han creat un siste-
ma que utilitza la realitat augmentada per ensenyar a jugar als escacs. Gràcies a la combi-
nació d’aquesta tecnologia amb la intel·ligència artificial i la visió per ordinador, l’aplicació
detecta els moviments de les peces i facilita l’aprenentatge del joc, especialment a persones
invidents.

Realitat augmentada per
aprendre a jugar als escacs

llavors
de ciència
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FOTO El sistema creat
per Cristina Palmero i
Ivan Paquico utilitza
peces en tres dimen-
sions per facilitar l’en-
senyament dels
escacs.
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Autors
Cristina Palmero i Ivan Paquico.

Director
Jordi Voltas, del Departament d’Expressió Gràfica a l’Enginyeria.

Títol del projecte 
Augmented Reality Chess and Application to Detect Chess Moves.

Per què vau fer aquesta recerca?
Perquè ens interessava treballar amb realitat augmentada i visió per
ordinador. El projecte suposava un repte per a nosaltres, a més de ser
útil per als jugadors i els aficionats als escacs.

Àrees d’aplicació
Aprenentatge i pràctica del joc dels escacs i educació.

Projecte de fi de carrera



L'antic professor de l'EPSEVG
va formar-se a França, on va
estudiar enginyeria tècnica
industrial en electricitat a
Sassenage i es va diplomar
en enginyeria a l’Institut
Politècnic de Grenoble l’any
1950. Els seus coneixements
li van facilitar accedir a la
plaça de professor de labora-
tori a l’EPSEVG, tasca que va
combinar durant 35 anys
amb el càrrec de cap de
laboratori a la seu espanyola
de l’empresa italiana de
cables Pirelli (ara Prysmian).

Ricard Cucurella ha estat
professor d’Electrometria a
l’EPS d’Enginyeria de
Vilanova i la Geltrú
(EPSEVG) durant 48 anys.
Recentment, l’Escola ha
inaugurat un museu que
porta el seu nom i que
recull quasi un centenar
d’aparells que Cucurella va
reunir durant els anys de
docència. Gairebé cinc
dècades dedicat a la
docència, una professió
que l’apassiona. Cucurella
confessa que, si hagués
pogut, no s’hauria jubilat.

Per què va haver de subministrar els aparells de
les classes?
Després de la Guerra Civil espanyola, el Govern va dei-
xar d’enviar material a la Universitat i fèiem les classes
pràctiques d’Electrometria amb aparells molt antics.
Em preocupava que els estudiants no aprenguessin,
així que vaig començar a portar a l’Escola la majoria
del material que retiraven a l’empresa de cables i sis-
temes Pirelli (actual Prysmian), on era cap de laborato-
ri. Manuel Montesinos, professor de l’EPS d’Enginyeria
de Vilanova i la Geltrú, va fer el mateix amb el material
retirat de Renfe.

I vau reunir quasi un centenar d’aparells.
La mancança de subministrament va continuar i Pirelli
i Renfe ens cedien els aparells sense cap problema,
així que, amb el temps, vaig poder renovar-los i retirar
els antics.

I ara, l’EPSEVG inaugura el Museu Ricard
Cucurella amb tota aquesta maquinària...
Recull la majoria dels aparells que vaig reunir fins a l’any
1984, quan vaig deixar la docència. És tot un honor que
hi hagin posat el meu nom, però crec que qualsevol
altra persona en el meu lloc hauria fet el mateix. El pro-
fessorat ens hem de responsabilitzar de l’educació de
l’estudiantat. Sempre deia als alumnes: “Si no apreneu
és culpa meva”, tot pensant en la dita: “Si l’estudiant no
ha après, el professor no ha ensenyat.”

Quin tipus d’equipament hi ha al Museu?
En total, són 125 aparells, gairebé un centenar dels
quals vam reunir el professor Montesinos i jo, que
són, en general, mesuradors de resistències i trans-
formadors de mesures d’intensitat.

Quan els retiraven de les empreses, encara fun-
cionaven?
En la majoria dels casos encara funcionaven perque
les empreses els retiraven únicament per renovar el
material. I, si no, m’ocupava d’arreglar-los i adequar-
los per a les classes pràctiques d’Eletrometria. En
especial, recordo una màquina electrostàtica
Wimshurst que em va costar moltíssim d’arreglar i

que havia de posar a sobre de la calefacció un dia
abans de cada classe per treure’n la humitat... i fun-
cionava perfectament.

I l’esforç valia la pena?
Era l’única manera que l'estudiantat apliqués els
coneixements teòrics i em conformava amb el fet de
saber que, com a mínim, ells aprenien la pràctica bàsi-
ca. A més, em feia pena llençar tota aquella tecnolo-
gia. Hi donàvem una segona vida i en trèiem profit.

Tot i ser obsolets, en molts dels casos...
La majoria d’aparells es retiraven perquè n’hi havia de
millors al mercat, però per a la docència eren totalment
satisfactoris. És molt important que l’estudiantat tingui
uns coneixements pràctics mínims; la teoria és bàsica,
però si no saps aplicar-la, no serveix de res. Aquesta
tecnologia era suficient per preparar-los mínimament
per al mercat laboral.

I quan deixaven de funcionar...
Me'ls emportava a casa, amb el permís de l'empresa,
perquè em sabia greu llençar-los. Avui en dia tenim el
costum de llençar-ho tot i renovem els aparells electrò-
nics més que el fons d’armari. Per a la meva generació
això és inconcebible, no teníem accés a moltes coses i
encara menys a l’alta tecnologia. Així que, si aconse-
gueixes accedir-hi, l’única cosa que pots fer és conser-
var-la, tot i que sigui de segona mà.

Què aporten aquests aparells als nous estu-
diants i estudiantes?
Els aparells analògics proporcionen dades més acura-
des que molts dels digitals. Encara es podrien aprendre
els coneixements bàsics amb tota aquesta tecnologia
que hi ha al Museu.

D’on sorgeix la idea d’obrir el Museu? 
Durant els darrers anys he insistit molt a l’Escola per-
què es conservés tota aquesta tecnologia que desava
a casa. Només volia assegurar-me que aquest material
no es llençava. M’ha fet molta il·lusió que Ignasi Perat,
sotsdirector de Promoció i Relacions Universitat-
Empresa de l’EPSEVG, hagi fet possible aquest museu.

l’entrevista

“Si l'estudiantat
no ha après, el professor
no ha ensenyat”
Gairebé 50 anys de docència han donat a Ricard Cucurella l’experiència per ser un
bon professor. Segons Cucurella, un formador ha de tenir l’esperit i les ganes d’en-
senyar per sobre de les dificultats, com ara els canvis de models educatius o la
retallada dels pressupostos en educació. El mateix esperit el va portar any rere any
a buscar personalment el material imprescindible que mancava, després de la
Guerra Civil, a les classes pràctiques d’Electrometria, que impartia a l’Escola Poli-
tècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG).
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Ricard
Cucurella


