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Per fer recerca es necessiten uns ele-
ments bàsics: matèria gris, voluntat,
equips, suport administratiu i un espai
on es pugui treballar. Afortunadament,
amb els nostres projectes podem
atraure altres investigadors que hi
aportin la seva intel·ligència i moltes
ganes de treballar, i podem obtenir
recursos per costejar la feina d’aques-
tes persones, les activitats d’intercanvi
de coneixements i la formació. La nos-
tra universitat ens proveeix del perso-
nal d’administració de les nostres uni-
tats i dels centres de transferència, i
també d’un espai on ens puguem ubi-
car. Malauradament, una cosa tan sim-
ple com és un espai amb serveis pot
arribar a ser el principal escull per a un
investigador. Els altres requisits poden
ser més o menys difícils d’aconseguir,
però l’espai és clau.
Fins ara, la gestió dels espais depenia
només de la Universitat, que hi aplicava
la política de repartir l’espai per persona
i incrementar-lo de forma regular i con-
tínua en el temps. Malgrat que aquesta
política hauria de satisfer tothom, no és
suficient. L’espai sembla que compleix
un nou principi elemental de la física:
l’espai es crea, s’ocupa i desapareix. El
resultat és una manca permanent d’es-
pai i dificultats per a alguns grups que,
per portar a terme els projectes, el
necessiten. La solució a aquest proble-
ma deu ser difícil, ja que fa anys que

dura, però com a mínim ara sembla que
anem pel bon camí per resoldre’l.
Podem considerar que iniciatives com
és el K2M són un exemple d’aquesta
nova aproximació. De fet, no es tracta
només d’un espai, és un espai proper i
amb serveis. Proper per dues raons:
perquè és al campus, on el personal de
la Universitat té els despatxos i laborato-
ris, i perquè és gestionat per personal
de la mateixa Universitat que coneix les
particularitats del nostre col·lectiu.
Els serveis que ens ofereix el K2M són
els estàndard: comunicacions, sales de
reunions, manteniment i fins i tot labora-
toris d’ús comú. Potser en alguns casos
una mica massa estàndard, però bàsica-
ment suficients.
Aquest espai no és només per als inves-
tigadors de la Universitat. Hi podem tro-
bar empreses que han sorgit de de la
UPC o d'altres que treballen intensa-
ment en col·laboració amb la Univer-
sitat. En el nostre cas, el K2M ens va
facilitar posar-nos en contacte amb
l’empresa Urbiòtica amb la qual hem
establert una estreta relació.
També cal dir que no tot són avantat-
ges. Com que som tan a prop i treba-
llem amb les mateixes tecnologies de
ràdio, ens interferim. El resultat final és
que els productes d’Urbiòtica seran,
com a mínim, més robustos que els de
la competència. Un altre avantatge de
ser al K2M.

La gestió 
de l’espai
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El nou pol de ciència i tecnologia Agròpolis s’ha posat en marxa a Viladecans (Baix
Llobregat), en el marc del Parc UPC. Quasi 10 hectàrees per desenvolupar un referent en la
recerca, la transferència i la docència en els camps de l’enginyeria agroalimentària, biotec-
nològica i del medi ambient i el paisatge. reportatge
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Agròpolis, cultivant
el coneixement
Treballar per assolir una agricultura de
qualitat i respectuosa amb el medi
ambient, trets que han de caracteritzar
l’agricultura del futur, és una de les mis-
sions d’Agròpolis, l’espai de recerca i
innovació construït al terme municipal
de Viladecans. Amb una superfície de
9,14 hectàrees, cedides per l’Ajunta-
ment de Viladecans, l’Agròpolis s’erigeix
com una nova infraestructura del Parc
UPC que ofereix servei a grups científics
de la Universitat, empreses i altres insti-
tucions.
És una important unitat cientificotècnica
impulsada per l’Escola Superior d’Agri-
cultura de Barcelona (ESAB), per a la cre-
ació de la qual s’ha disposat d’una inver-
sió de quatre milions d’euros, aportats
pel Ministeri de Ciència i Innovació,
l’Ajuntament de Viladecans, la Gene-
ralitat de Catalunya i la UPC.
A les instal·lacions de l’Agròpolis, la uni-
versitat i l’empresa col·laboren en pro-
jectes tecnològics orientats a productes
i serveis amb l’objectiu d’una posterior
explotació conjunta. Aquest nucli “s’ha
de convertir en un dels centres capda-
vanters de Catalunya en recerca agríco-
la i ambiental, centrada en tècniques de
conreu sostenibles i que prioritzin la
qualitat”, explica Gil Gorchs, director
científic de l’Agròpolis i professor del
Departament d’Enginyeria Agroali-
mentària i Biotecnològica de la UPC.
Actualment, en aquest espai diferents
grups d’aquest departament ja tenen en
marxa alguns projectes científics.

FOTO 1 L’Agròpolis,
amb dos hivernacles,
ocupa una extensió 
de 9,14 hectàrees a
Viladecans.

Salvar les
varietats tradicionals

La millora vegetal de característiques
organolèptiques és una de les línies de

recerca d’aquest espai, amb un projecte
estrella: la recuperació de varietats agrícoles
tradicionals catalanes i d’elevat valor gastro-
nòmic, com ara la mongeta del ganxet, els

calçots de Valls o la carxofa del Prat. Es trac-
ta d’una iniciativa encapçalada pel grup

de recerca vinculat a la Fundació
Miquel Agustí i que lidera

Francesc Casañas.

La salinitat en
el blat i el gira-sol

Un altre dels projectes científics
rellevants se centra a avaluar com afec-

ta la salinitat de les aigües freàtiques al sòl
i a la producció de determinats cultius com

ara el blat o el gira-sol. L’objectiu de la recer-
ca, que du a terme el grup d’enginyeria
agroambiental, dirigit per Ramon Josa i
Antoni Maria Claret, és aplicar tècni-
ques de conreu que minimitzin els

efectes d’aquesta salinitat.

Fre biològic 
als paràsits

De la mà del grup de protecció
vegetal, que dirigeix Xavier Sorribas,
a l’Agròpolis s’assagen mecanismes

biològics per controlar els nematodes
que parasiten les plantes (fitoparàsits) i

tècniques pròpies de l’agricultura
integrada per evitar aplicar pesti-

cides químics com ara els
nematicides.

Dosificar 
els fitosanitaris

Per optimitzar i reduir l’ús de pro-
ductes fitosanitaris en cultius, la Unitat

de Mecanització Agrària, que encapçala
Emilio Gil, desenvolupa nous equips i tècni-
ques més eficients. Aquest grup, que a més
certifica les característiques tècniques per
homologar i comercialitzar nous equips de
les empreses de maquinària, també forma

els operadors per prevenir la contami-
nació per substàncies fitosanità-

ries, en el marc del projecte
europeu Topps.

Instal·lacions 
per a la recerca

El gran puntal de l’activitat de recerca, innovació i
transferència de resultats de l’Agròpolis són les

instal·lacions. L’espai disposa de dos hivernacles, un de vidre de
929 m2 de superfície, dividit en dues naus, on se centra l’activitat de

millora de diferents varietats tradicionals catalanes. L’altre hivernacle, de
placa de PVC i cobert amb film de plàstic EVA, té una superfície de 720 m2

repartits en tres naus i està destinat al cultiu en condicions controlades.
Així mateix, els terrenys de l’Agròpolis disposen d’una xarxa bàsica de reg
programable remotament amb un sistema de control centralitzat i d’una

xarxa de reg per aspersió que cobreix 3,85 hectàrees.
D’altra banda, la nau de mecanització és un altre dels equipaments imprescin-
dibles. Amb 480 m2 de superfície i cinc metres d’alçària, aquesta nau es divi-

deix en dues parts: una per a serveis generals i equipament agrícola i una
altra que acull el Laboratori de Mecanització Agrària, destinat a la recerca i

la transferència de coneixement en mecanització agrària, així com a la
certificació de nous equips comercials i la inspecció d’equips en ús.

Finalment, a l’edifici Agròpolis s’hi desenvolupen les accions de
valorització de la recerca i la transferència al mercat. Es
tracta d’un edifici modular, de 867 m2, que disposa de

despatxos, laboratoris i una sala polivalent.
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Del laboratori al mercat, l’objectiu del programa K2M és aquest: desenvolupar projectes amb
un gran potencial comercial en forma de productes o serveis que arribin als sectors socioe-
conòmics. Quan ja ha transcorregut pràcticament un any i mig des que es va inaugurar, al
Campus Nord de la UPC, el primer edifici adscrit al programa, que porta el mateix nom,
investigadors i altres persones implicades en el projecte en fan balanç.

L’octubre de 2009 el Campus Nord de la
UPC va estrenar l’edifici K2M, un espai
concebut per donar suport a la millora
de la transferència dels resultats del
coneixement i la recerca que es gene-
ren a la Universitat. El K2M és, a més,
una de les actuacions incloses dins del
Barcelona Knowledge Campus, recone-
gut com a Campus d'Excel·lència
Internacional pel Ministeri d'Educació.
L'abreviació K2M, de knowledge to mar-
ket (coneixement adreçat al mercat),
que és la mateixa que la del programa,

resumeix perfectament la filosofia de
funcionament d’aquesta infraestructu-
ra. “L’objectiu primordial que hi ha al
darrere d’aquesta iniciativa és impulsar
projectes basats en la col·laboració uni-
versitat-empresa i orientats a productes
o serveis que arribin a la fase final d’ex-
plotació econòmica, és a dir, al mercat”,
explica Antoni Broquetas, investigador
del Departament de Teoria del Senyal i
Comunicacions. L’edifici K2M és el pri-
mer espai de la UPC destinat íntegra-
ment a aquesta finalitat.

Amb una ocupació del cent per cent i
una llista d’espera per poder accedir-hi,
actualment l’edifici acull vuit grups cien-
tífics, quatre centres de recerca i enti-
tats vinculades i nou empreses, i hi tre-
ballen gairebé unes 200 persones.

Si bé potser al principi només es pensa-
va en la possibilitat d’allotjar-hi grups de
recerca i spin-off, s’ha acabat imposant
una realitat molt més àmplia. “Volíem
una participació empresarial del tipus
que fos, perquè no hi ha un marc únic
per desenvolupar projectes propers al
mercat. Una de les coses que hem de
valorar positivament és que s’ha acon-
seguit una diversitat d’usuaris tan gran
que el que fa és enriquir el model, per-
què implica maneres de pensar i treba-
llar diferents que són beneficioses per a
tothom”, explica Elisabet Romero, res-
ponsable de la gestió de l’edifici K2M al
Campus Nord, gestionat pel Parc UPC.
“L’espai, finalment, ha esdevingut estra-
tègic per assolir sinergies conjuntes i és

Knowledge to market,
de la idea al producte

FOTO 2  A partir de la
col·laboració universi-
tat-empresa, el K2M
acull projectes de base
tecnològica en les tec-
nologies de la informa-
ció i la comunicació
(TIC).

FOTO 2  Els investiga-
dors Antoni Broquetas
(a la dreta) i Joaquim
Giner han treballat en
la configuració del
Laboratori de
Prototipatge, una nova
unitat d’instrumentació
ubicada al K2M.

El programa K2M
impulsa projectes
orientats al mercat
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FOTO 3  Sergio Ruiz-
Moreno (esquerra) i
Alejandro López-Gil
creuen que les tècni-
ques d’anàlisi que des-
envolupa ACTIO s’aca-
baran convertint en un
protocol d’actuació en
el món de l’art.

bàsica la col·laboració de tots els serveis
i les unitats de la Universitat que hi estan
implicats”, afirma Romero.
La idea de començar a promoure una
iniciativa com aquesta va sorgir de la mà
del Departament de Teoria del Senyal i
Comunicacions i del Departament d’En-
ginyeria Electrònica, i es remunta a mit-
jan 2004. Les raons que la van motivar
són diverses. Els investigadors saben
prou bé que aconseguir que un projecte
arribi a la fase de maduresa i faci el salt
al mercat és un procés llarg i costós.

Aquest salt a vegades no es produeix
perquè no hi ha hagut un enfocament
suficientment finalista de la Universitat o
perquè l’interès de l’empresa no ha estat
arribar a un producte o servei concrets.
D’altra banda, en l’entorn universitari
també existeix la percepció que s’han
perdut oportunitats de projectes impor-
tants perquè no s’hi han pogut ubicar,
sigui per necessitats d’espai, sigui per-
què a vegades els projectes requereixen
uns condicionaments de confidencialitat
o de separació de l’activitat acadèmica
habitual que no es poden oferir en els
laboratoris acadèmics.
L’edifici K2M suposa una aposta ferma
de la UPC per superar aquesta situació.
“Representa un espai de transició abans
d’arribar a la fase de maduresa, a mig
camí entre els laboratoris acadèmics i
un espai que només es lloga quan les
expectatives de retorn són molt clares”,
explica Antoni Broquetas.
En el decurs del primer any i mig des que

es va posar en marxa, els resultats de l’a-
plicació del model K2M han estat molt
satisfactoris. “Estem fent coses que segu-
rament abans no les hauríem pogut fer”,
afirma Adriano Camps, del Grup de
Recerca en Teledetecció (RSLab). Aquesta
és una de les realitats que els investiga-
dors que treballen al K2M valoren més
positivament. “Perquè l’espai és un dels
béns preats dins l’entorn universitari
—puntualitza— i, si no en tens, hi ha pro-
jectes que directament no pots fer.”
Una de les iniciatives que lidera Camps i
que ja està en curs gràcies al fet que es
disposa d’un espai com el K2M és el
desenvolupament d’un petit satèl·lit de
tipus CubeSat, com a plataforma per a
demostradors tecnològics i petites mis-
sions científiques. “El meu somni a mitjà
termini és ajudar que la indústria aero-
espacial pugui créixer a Catalunya,
començant des de baix. I una manera de
fer-ho és muntar una petita infraestruc-
tura per dissenyar i provar subsistemes
electrònics que poden anar a l’espai.”
Camps afirma que "A l'ETS d’Enginyeria
de Telecomunicació de Barcelona, però
també en altres centres, hi ha prou
matèria grisa, s’hi està generant el
potencial suficient amb la capacitat per
fer-ho. Amb l’excusa del CubeSat i un

entorn com és el K2M, podem treballar
en aquesta direcció, pensant a recollir-
ne els fruits potser d’aquí a deu anys en
forma de petites empreses.”
Una altra part de la recerca que l’RSLab
desenvolupa al K2M se centra en la utilitza-
ció de radiòmetres de microones i reflectò-
metres de senyals GPS per obtenir parà-
metres geofísics com ara l’estat del mar
(onatge i salinitat), la humitat dels sòls, l’al-
çada de la vegetació i els gruixos de  neu.

Per la seva banda, ACTIO. Arte y Ciencia
és una spin-off de la UPC que també
treballa al K2M i explota els resultats
d’R+D dels investigadors del Grup de
Comunicacions Òptiques. Es va crear el
juliol de 2009 i es va mudar al nou espai
al setembre, i es dedica a emprar tècni-
ques fotòniques no invasives per datar,
catalogar i certificar obres d’art.
Sergio Ruiz-Moreno, director de recerca
d’ACTIO, es considera afortunat d’estar

Adriano Camps:
“Si no tens espais,
hi ha projectes 
que no pots fer”

Sergio Ruiz-Moreno:
“Com a spin-off,
tenim el compromís
i l’obligació 
d’innovar”

Els professionals de l'enginyeria saben que la construcció d’un prototipus és una eina fonamental per avaluar
la funcionalitat, la seguretat i la qualitat de qualsevol nou producte que es vulgui portar al mercat. “És el que
separa una idea del producte final. Un cop construït el prototipus, cal fer-ne l’avaluació en el laboratori i en
campanyes reals, la qual cosa té com a finalitat comprovar si allò que hem construït funciona com havíem pre-
vist. Aleshores, i no pas abans, és el moment de començar a vendre la nova tecnologia”, explica l’investigador
Antoni Broquetas, responsable a la UPC del projecte Blocksat, que lidera l’empresa SENER, amb la participa-
ció de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i l’empresa Planytec. L’objectiu d’aquest projecte, ubicat al
K2M, és desenvolupar un equip de navegació i comunicacions per gestionar el trànsit ferroviari de via única.
Amb aquesta filosofia de donar suport a l’activitat experimental dels projectes, properament s’inaugurarà al
K2M el Laboratori de Prototipatge, dotat amb instrumentació i recursos de desenvolupament electrònic i de
radiofreqüència. El nom del laboratori vol significar que l’objectiu no és fer recerca capdavantera en aquest
espai, sinó contribuir a crear prototipus de demostració i validació de nous productes.

Laboratori de Prototipatge
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FOTO 4  L’investigador
Adriano Camps i el seu
equip centren la seva
recerca en sistemes
de teledetecció 
passiva i estan 
desenvolupant un petit
satèl·lit.

FOTO 5  L'edifici K2M, al
Campus Nord, ofereix
els espais i serveis
necessaris per implu-
sar i desenvolupar
grans projectes de
recerca.

en un espai ubicat al Campus creat espe-
cíficament per transferir al mercat el
coneixement i els resultats dels projec-
tes de recerca que desenvolupen des de
1994. El que més valora és que una part
dels ingressos que genera l’empresa es
dediquen a continuar fent recerca fona-
mental. “Com a spin-off, tenim el com-
promís i l’obligació d’innovar”, afirma.
A través d’un conveni de col·laboració
universitat-empresa, els objectius de

l’empresa a mitjà termini són millorar la
qualitat de l’espectre Raman, que és el
que proporciona la informació necessà-
ria per caracteritzar i identificar un
material de manera no ambigua; dissen-
yar un nou capçal òptic més portàtil, per
poder traslladar l’equip que utilitzen on
hi ha l’obra que s’ha d’analitzar sense
que aquesta s’hagi de moure, i elaborar
una biblioteca documentada de pig-
ments seguint receptes antigues.
“Investiguem, l’empresa aprèn i, al final,
podem vendre un producte millor. Es
tracta de tancar el cercle, només així
podem traslladar un bon coneixement al
mercat”, conclou Ruiz-Moreno.

Un model extrapolable
L'edifici Gaia al Campus de Terrassa ja
funciona aplicant un model molt similar
al K2M i està previst que la darrera fase
es posi en marxa a partir de l'octubre
vinent. A més, la UPC, té com a objectiu
extrapolar aquest model que s'inspira
en els de Cambridge, al Regne Unit, i
Stanford, als Estats Units. Les
instal·lacions on es preveu adoptar

aquest model són l’Agròpolis —la unitat
cientificotècnica de Viladecans, vincula-
da a l'agroalimentació i inaugurada el
2010— i l'edifici RDT (Recerca, Desenvo-
lupament i Innovació Tecnològica) del
Campus del Baix Llobregat.
“Es tracta de seguir treballant per millo-
rar la transferència dels resultats de la
recerca cap a la societat i, a la vegada,

aconseguir un bon retorn per a la
Universitat i la comunitat científica”,
explica Elisabet Romero. Així com el
K2M acull projectes de base tecnològi-
ca de l’àmbit de les tecnologies de la
informació i la comunicació (TIC), en
altres edificis “el model s’adaptarà al
territori i a les seves especificitats”, afe-
geix Romero.

El model K2M 
s’extrapolarà 
a altres edificis 
de la UPC

Cafeïna i ‘networking’
Al principi sembla que no hi haurà auditori, però els emprenedors i els
seus equips sorgeixen en un no-res de sota l’escala. En qüestió de
segons, no hi ha seients lliures. S’acosten a la trentena i vesteixen
texans. Albert Lara, d’AXXON Recursos Humans, és el consultor que
avui els oferirà una xerrada sobre com evolucionen les empreses de
base tecnològica quan el repte és créixer. És una de les trobades men-
suals per aprendre i fer relacions que es fan sota el títol Kf K2M.
Lara destaca la necessitat d’entrar en una fase en la qual cal planificar,
orientar-se al mercat, trobar les relacions adequades, avaluar contínua-
ment els plans d’acció, iniciar una política de recursos humans... En el
torn de preguntes, un dels assistents demana com es poden transfor-
mar els hàbits poc eficients de les persones que des de fa molt de
temps fan la feina de la mateixa manera i no volen canviar. El consultor
dubta un segon i li demana que es posi en la pell del treballador i que
reflexioni sobre què és el que li deu aportar seguretat en el procés.
L’altre pren nota pensatiu. Finalitza la xerrada i s’inicia l’intercanvi de
cafeïna i el networking.



La idea va sorgir el 2008, en el marc del
Master of Science in Telecommunication
Engineering and Management (MASTEAM),
que imparteix l’Escola d’Enginyeria de
Telecomunicació i Aeroespacial de
Castelldefels. "En un moment determi-
nat, un estudiant va formular la pregun-
ta següent: ‘Si el monitoratge dels dispo-
sitius de xarxa està tan evolucionat, per
què no monitorem les persones i les
coses que ens ocupen i preocupen?’”,
recorda Jesús Alcober, del Departament
d’Enginyeria Telemàtica de la UPC i
cofundador de la spin-off Alteraid,
empresa, sorgida de la Universitat, que
desenvolupa el projecte de la xarxa
social AAAida.

Monitorar no és res més que introduir
una sèrie de dades en un sistema infor-
màtic. “El que permet la nostra aplicació
és, un cop introduïdes aquestes dades,
compartir-les entre els usuaris que nosal-
tres escollim perquè estan interessats a
rebre-les”, diu Alcober. En el cas de les
persones grans dependents, la xarxa
social les compartiria amb fills, cuidadors
i metges i, en el cas dels nadons, per
exemple, amb pares, mares i cangurs.

Independentment de la forma escollida
per introduir les dades al sistema —pot
fer-ho la persona dependent, un cuida-
dor, un familiar o, en un futur proper, un
sensor—, la xarxa social les recull, les
emmagatzema, les gestiona i les com-
parteix entre les persones nonagenà-
ries escollides prèviament. Alcober
explica que una de les possibles aplica-
cions d’AAAida podria ser fer que una
persona gran es prengui una pastilla de
color groc. S’introdueix aquesta acció
al sistema, que la programa automàti-
cament, i sols cal esperar que es dugui
a terme. Si no se la pren, l’aplicació pot
enviar un SMS recordatori, trucar per
telèfon amb un missatge pregravat o bé
enviar un correu electrònic al familiar
més proper o al metge perquè es posi
en contacte amb la persona que se l’ha
de prendre. “No acabaríem mai d’imagi-
nar les diferents opcions fins que acon-
seguíssim que l’acció es realitzés”,
assegura Alcober.

Compartir informació
La  utilització de sensors és encara inci-
pient, però, progressivament, s’aniran
implantant en la societat i, a mitjà ter-
mini, s’usaran de manera gairebé gene-
ralitzada. “En un futur, ens acostuma-
rem al fet que tot i tothom porti un sen-
sor. Quan això passi, el creixement
d’AAAida serà significatiu”, afirma
Alcober, que aclareix que “si a una per-

sona dependent, ja sigui un avi o un
nadó, o un objecte, la llar o el vehicle,
se li incorpora un sensor, la introducció
de les dades a la xarxa social serà auto-
màtica i, per tant, immediata perquè no
caldrà que ningú ho faci”. Un cop la
xarxa social hagi compartit aquesta
informació entre els diferents usuaris,
aquests podran saber, per exemple,
l’estat de salut o la localització d’una
persona gran, la temperatura d’un fill,
l’estat de casa seva (sensors de fum,
alarma d’incendis, etc.) o del seu cotxe

(pressió dels pneumàtics). Aquesta
informació, d’una banda, possibilita
allargar l’autonomia de persones
dependents i, de l’altra, transmet tran-
quil·litat als usuaris que la compartei-
xen perquè coneixen, en temps real,
l’estat de les persones o objectes que
els preocupen.

inno idees
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A les 10 del matí, l’avi, que viu sol, s’ha de prendre la pastilla de color groc. Una acció com
aquesta ja es pot programar informàticament a través d’una xarxa social que va néixer, arran
d’una pregunta formulada per un estudiant de màster, fa tres anys a l’Escola d’Enginyeria de
Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels. Es diu AAAida i és ben segur que revolucio-
narà el món de les persones dependents.
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Xarxes socials que ajuden
en allò que és important

FOTO D’esquerra a
dreta, Pau Soler, Juan
Lopez, Jesus Alcober i
Toni Oller, membres
d’Alteraid.

Alteraid respon
Qui
Alteraid

Quan
Març de 2011 

Què
AAAida: xarxa social que comparteix entre els usuaris
l’estat de persones i/o objectes que els preocupen

On
Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i
Aeroespacial de Castelldefels

Per a qui
Disciplines relacionades amb el benestar i seguretat
de les persones i les coses

Per a què
Facilitar la vida dels ciutadans

“L’usuari té el 
control permanent
de les seves dades”

Amb l’ús generalit-
zat dels sensors,
el creixement
d’AAAida serà 
significatiu
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FOTO 1  Oriol Boix i
Rodrigo Ramírez
creuen que encara
falten entre cinc i deu
anys per arribar a la
maduresa de la tecno-
logia LED.

Del filament de tungstè, l’argó i el vidre al circuit electrònic o, el que és el mateix, de la bom-
beta incandescent al LED. Professors de la UPC expliquen l’evolució de les fonts de llum arti-
ficial al llarg dels últims 130 anys i les afectacions que tenen en la visió.

Patentada pel químic britànic Humphry
Davy el 1880, la bombeta incandescent
ha estat àmpliament superada quant a
eficiència, vida útil i rendiment. De l’ener-
gia que consumeix, només entre un
10 % i un 15 % es converteix en llum,
mentre que la resta es converteix en
escalfor (el filament de tungstè assoleix
prop dels 1.500 ºC), dura unes mil hores
i té un rendiment de 12 a 18 lúmens per
watt (lm/W). “Aquesta manca d’eficiència
és la causa de la prohibició de fabricar-ne
per a potències superiors a 60 W”, expli-
ca Oriol Boix, professor del Departament
d’Enginyeria Elèctrica. No obstant això, el
baix preu i la bona reproducció del color
o la calidesa de la llum han contribuït que
hagi estat un dels invents més emprats
des que es va crear.
Variant de la incandescent, la bombeta
halògena, que a partir dels anys cin-
quanta del segle passat es va implantar
sobretot en l’àmbit domèstic i en el sec-
tor terciari, té un rendiment de
18 a 22 lm/W i una vida útil superior,
entre 2.000 i 4.000 hores. En aquest cas,

el vidre és substituït per un compost de
quars que suporta millor la calor produï-
da per l’escalfament del filament, que
arriba fins a 2.500 ºC o 2.800 ºC.
Funciona gràcies a un cicle químic en el
qual el tungstè es reutilitza mitjançant la
reacció amb el brom, “cosa que evita
que el cristall s’ennegreixi com ocorre
en la incandescent”, afirma Boix.

Tant en l’àmbit domèstic com en el
públic, les làmpades de descàrrega han
guanyat terreny durant l’últim segle per
l’alta eficiència que tenen. En aquesta
categoria s’hi inclouen els fluorescents i
les bombetes de baix consum, així com
les làmpades d’enllumenat públic de
sodi de baixa i alta pressió, les de mer-
curi d’alta i baixa pressió i les d’halurs
metàl·lics. Quin és l’element comú entre
totes aquestes bombetes? Que substi-

tueixen el filament per dos elèctrodes i
un gas que condueix l’electricitat.
La bombeta fluorescent compacta,
coneguda com a bombeta de baix con-
sum, multiplica per cinc l’eficiència de
les incandescents —11 W equivalen a
60 W d’una bombeta clàssica—, té un
rendiment de 40 a 90 lm/W, alhora que
la durabilitat s’incrementa per deu, fins
a 10.000 hores de vida.
“Totes les làmpades de descàrrega
tenen una gran eficiència i en el cas de
les de sodi de baixa pressió arriben fins
als 180 lm/W”, apunta Rodrigo Ramírez,
professor del mateix departament i
investigador del Centre d’Innovació
Tecnològica en Convertidors Estàtics i
Accionaments (CITCEA). “Per això,
aquest tipus de làmpades són idònies
per a l’enllumenat públic”, afegeix Boix.
A tall d’exemple, a Barcelona les làmpa-
des de sodi d’alta pressió il·luminen la
calçada de la Diagonal i els fanals de la
vorera de l’avinguda són de vapor de
mercuri d’alta pressió, mentre que les de
sodi de baixa pressió donen llum en
molts túnels. Els llums d’halurs metàl·lics,
que són bastant eficients perquè emeten
poca escalfor, s’utilitzen principalment en
els estadis esportius i en la il·luminació
d’estàtues o façanes d’edificis.
En contrapartida, les làmpades de des-
càrrega, en general, no reprodueixen
gaire bé el color, s’activen lentament i
inclouen components contaminants
que, “com el mercuri i alguns gasos,
s’han de reciclar”, afirma Boix. En
aquest sentit, l’associació de fabricants
Ambilamp ha engegat una campanya
per fomentar-ne el reciclatge, amb el
qual es compleix el Reial decret
208/2005, que regula la gestió dels apa-
rells elèctrics i electrònics un cop se
n’ha acabat la vida útil. “És necessari
que les bombetes arribin senceres a la
planta de reciclatge”, afirma Ramírez.

La il·luminació del futur
Els LED (díodes emissors de llum) i els
OLED (díodes orgànics que permeten
superfícies lluminoses flexibles) aporten
un salt qualitatiu en el camp de la

Les làmpades 
amb mercuri 
s’han de reciclar

LLaa bboommbbeettaa ss’’aappaaggaa,, 
eell LLEEDD ss’’eennccéénn
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FOTO 2  L’eficiència 
i la durabilitat dels
LED els fan idonis per
a l’enllumenat públic.

FOTO 3  La bombeta
fluorescent compacta
multiplica per cinc 
l’eficiència de la
incandescent.
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il·luminació. Des de fa dècades, se’n fan
servir de color vermell per als indicadors
d’aparells electrònics i fa uns quatre
anys que es van començar a desenvolu-
par en color blanc, la qual cosa n’ha
ampliat el ventall d’aplicacions.
Es tracta d’un circuit electrònic amb una
vida d’unes 100.000 hores i un alt rendi-

ment, de 100 lm/W, que no genera gaire
escalfor, regula molt bé la intensitat de la
llum i la concentra, “cosa que permet
molta precisió, alhora que reprodueix
millor els colors que les làmpades de
descàrrega”, explica Ramírez, que veu
en els LED  la il·luminació del futur.
Aquestes característiques els fan idonis
per a la senyalització, la publicitat exte-
rior i l’enllumenat públic, el qual suposa
entre el 40 % i el 70 % de la factura
elèctrica dels ajuntaments. Per aquest
motiu, es preveu que aquests dispositius
siguin els substituts de les làmpades de
descàrrega. Precisament, se n’estan fent
les primeres proves al districte 22@ de
Barcelona, en el marc del projecte
Solución Integral de Infraestructuras
Urbanas, en el qual participa el CITCEA i

que consisteix a instal·lar 12 fanals de
LED dotats de sensors de moviment.
Ramírez destaca que “la precisió i la uni-
formitat del feix de llum d’aquests dío-
des redueixen la contaminació lumínica,
a la vegada que un voltatge i un consum
inferiors suposen un estalvi d’energia”.
Per la seva banda, Boix matisa que “no
es tracta d’una tecnologia madura, sinó
de prototipus i, per tant, encara falten
entre cinc i deu anys d’investigació per
assolir-ne el desenvolupament com-

plet”. I és que la poca disseminació de la
llum és un dels inconvenients dels LED i
els OLED, com també ho són la repro-
ducció que fan del color, molt concen-
trada en els blaus, l’elevat preu i els pro-
blemes que genera en la xarxa elèctrica
el consum poc homogeni del circuit
electrònic associat. A més, encara no
han estat normalitzats i no existeix
encara cap normativa específica que tin-
gui en compte les conseqüències dels
LED en la salut visual de les persones.

Encara no existeix
una normativa
específica sobre 
els LED 

Els efectes de les fonts de llum en la nostra visió depenen, sobretot, del
flux lluminós o quantitat de llum emesa, la distribució o direccionalitat
i l’espectre d’emissió. L’ull humà percep les radiacions electromagnèti-
ques que tenen una longitud d’ona entre 380 i 780 nanòmetres (nm).
Més enllà de l’espectre visible hi ha, en un extrem, les radiacions ultra-
violades —UVA (400-315 nm), UVB (315-280 nm) i UVC (280-100 nm)—,
“que poden afectar la còrnia i provocar-hi fotoqueratitis, i també el cris-
tal·lí, en el qual produeixen cataractes”; en l’altre extrem, hi ha les
radiacions infraroges —IRA (780-1.400 nm), IRB (1.400-3.000 nm) i IRC
(3.000 nm-1 mm)—, “que afecten també la còrnia i la retina, en les quals
generen cataractes i lesions”, explica José Luis Álvarez, del
Departament d’Òptica i Optometria.
Amb tot, la llum blava, emesa sobretot pels LED i les làmpades de mer-
curi, i la ultraviolada són les més perjudicials per a l’ull humà. De fet, les
altes exposicions a la radiació ultraviolada poden provocar modifica-
cions en l’estructura cel·lular. En aquest sentit, l’Agència Nacional de
Seguretat Sanitària (ANSES) francesa alerta, en un informe publicat el
mes d’octubre, dels perills potencials de la radiació intensa en la regió
dels blaus i reclama informar-ne els usuaris i regular els LED.
Una altra afectació que produeix la llum és la variació de la sensibilitat
espectral del sistema visual humà: a la nit detectem pitjor els objectes
vermells i som més sensibles a la llum blava, raó per la qual els llums
dels cotxes amb làmpades de xenó amb mercuri ens enlluernen més
que les halògenes tradicionals. A més, la llum blava inhibeix especial-
ment la generació de melatonina (hormona necessària per dormir),
cosa que la fa indicada, per exemple, per ajudar en la conducció, però
desaconsellable per descansar adequadament.
Fatiga de les parpelles, coïssor ocular, somnolència, visió doble, cefalea,
vertigen i sensació d’ansietat són alguns dels símptomes de la fatiga
ocular. Aquesta altra modificació funcional de la visió, de caràcter rever-
sible, és produïda per un esforç excessiu d’enfocament (acomodació) o
d’alineament dels ulls (convergència). Per evitar-la, és aconsellable no
enlluernar l’ull de manera directa, sinó situar les fonts de llum a 45
graus per damunt o per sota de la línia dels ulls, usar superfícies mats
en entorns de treball per no tenir reflexos i evitar l’exposició a fonts de
llum massa saturades (verdes, blaves o vermelles pures).

Riscos per a la visió
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Primera pedra de l’edifici NEST de l’ICFO
El president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, va presidir el 14 de març l’ac-
te de col·locació de la primera pedra de l’edifici NEST, finançat per la Fundació
Privada Cellex i cedit a l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO). L’edifici, amb uns
3.800 m2, allotjarà el programa NEST, que permetrà abordar projectes científics i tec-
nològics al límit entre la fotònica i d'altres àrees de la ciència. El programa s’orien-
ta a captar talents investigadors de primera fila mundial que desenvolupin la seva
recerca en aquest futur centre.
A l’acte també van ser presents el conseller d’Economia i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya i president de l’ICFO, Andreu Mas-Colell; el president de
Cellex, Pere Mir; l’alcalde de Castelldefels, Joan Sau; el rector de la UPC, Antoni Giró,
i el director de l’ICFO, Lluís Torner.
Prèviament a aquest acte, el president Mas, acompanyat del conseller Mas-Colell i
del rector de la Universitat, van fer una visita al Campus del Baix Llobregat. El dele-
gat del Govern a Barcelona, Salvador Jorba, i el secretari d’Universitats i Recerca,
Antoni Castellà, també van seguir la visita, que va recórrer els exteriors del Campus
i el laboratori d’aeronàutica, que acull el simulador de vol de l'Escola d'Enginyeria
de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels.
www.icfo.es

El Museu de Geologia Valentí Masachs, situat a l’EPS d’Enginyeria de Manresa,
presenta en la mostra ”Minerals del futur” materials d’origen inorgànic que
s’estan generalitzant en sectors com ara les energies renovables, l’electrònica
de consum, la medicina, la indústria, l’automoció i la joieria.
Dins d’aquesta mostra, per primer cop a Catalunya, s’hi poden veure minerals
com ara els anomenats terres rares, que formen part del grup del platí, el liti,
el niobi, el tàntal, l’indi, el gal·li, el germani, el rubidi, el cesi i el grafè. La mos-
tra n’explica les aplicacions i possibilitats de reciclatge. Organitzada amb la
Fundació Caixa Manresa, l’exposició també es podrà visitar del 26 d’agost al
23 d’octubre a la Plana de l’Om de la capital del Bages.
www.geomuseu.upc.edu

Els minerals del futur,
al Museu Valentí Masachs

La UPC va presentar els estudis que impartirà el curs que ve al
Saló de l’Ensenyament de Barcelona, que va tenir lloc del 23 al
27 de març. El grau d’Enginyeria Física a l’ETS d’Enginyeria de
Telecomunicació de Barcelona —el primer de les seves carac-
terístiques en tot l’Estat— i el grau d’Enginyeria d’Organització
Industrial a l’Escola d’Enginyeria d’Igualada són les novetats
més destacades de l’oferta acadèmica per al curs 2011-2012.
En aquesta edició, la UPC es va presentar al Saló de
l'Ensenyament amb els lemes “UPC Campus d’Excel·lència
Internacional” i  “–paper + tecnologia”.
D’altra banda, els dies 19 i 20 de febrer, la Universitat també
va participar en la fira d’universitats que va tenir lloc a la seu
de l’Instituto Cervantes a Nova Delhi, a l’Índia. Així mateix, el
25 i el 26 de març, la UPC va ser present al Saló Futura, a la
Fira de Barcelona, on es va informar els visitants dels estudis
de màster universitari.
www.upc.edu/saladepremsa

L’oferta d’estudis 2011-2012,
al Saló de l’Ensenyament
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La UPC va ser guardonada, el 6 de març, amb
un del premis Ciutat de Sant Cugat 2010, en
reconeixement a la contribució de la Uni-
versitat a la transformació del sector energè-
tic cap a un model més sostenible, gràcies al
projecte Campus Energia. Amb aquest projec-
te la UPC va rebre el reconeixement de
Campus d’Excel·lència Internacional 2010 que
atorga el Ministeri d’Educació.
La UPC té una forta presència a Sant Cugat, ja
que aquesta població acull l’ETS d’Arqui-
tectura del Vallès, el Centre de Recerca i
Transferència de Tecnologia, el Centre d’Apli-
cacions de la Informàtica a la Representació
de l’Arquitectura i el Territori i el Centre d’In-
vestigació Solar. L’acte de lliurament dels pre-
mis va tenir lloc al Teatre-Auditori de Sant Cugat.
www.upc.edu/saladepremsa

Premi Ciutat de Sant Cugat 2010

L’empresa de solucions TIC del Grup UPC, UPCnet, ha creat
TICxCAT amb les empreses NexTRet i OpenTrends i les multi-
nacionals Telindus i ALTEN. Es constitueix en una aliança cata-
lana en el sector de les tecnologies de la informació i la comu-
nicació (TIC) amb capacitat per competir amb les grans
empreses internacionals pels projectes que licita la
Generalitat de Catalunya.

La col·laboració entre UPCnet, NexTRet i OpenTrends sorgeix de
la necessitat d’unir esforços per complir els requeriments del
nou marc d’homologació de la Generalitat de Catalunya, que
premia l’especialització i la presència local de les empreses.
UPCnet, referent en els sectors de l’educació i de l’administració
pública, liderarà el segment de consultoria d’aquest projecte.
www.upcnet.es

Aliança d’UPCnet per crear TICxCAT

S’inaugura l’edifici Til·lers
L’1 de març es va inaugurar l’edifici Til·lers, que té una
superfície de 3.542 m2 i consta de sis plantes. El nou
edifici acull els serveis i òrgans institucionals més vin-
culats a les relacions externes i està situat al recinte
de la Torre Girona, al costat de la residència universi-
tària, al Campus Nord de Barcelona.
El Consell Social i la Sindicatura de Greuges tindran la
seu al nou edifici, que també acollirà l’Associació
d’Amics de la UPC, l’Oficina de Mitjans de
Comunicació, la Unitat de Relacions Institucionals, el
Servei de Relacions Internacionals, la Càtedra UNES-
CO de Direcció Universitària, el Centre de Cooperació
per al Desenvolupament i el Programa UPC21.
El rector Antoni Giró va inaugurar l’edifici, juntament
amb Joaquim Boixareu, president del Consell Social;
Francesc Boada, president de l’Associació d’Amics, i
Montserrat Sánchez, regidora del districte de Les Corts.
www.upc.edu/saladepremsa



"Les comparses de Vilanova
també promocionen l'Escola"
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avatars
la vida a la UPC

Joaquim del Río és professor del Departament d’Enginyeria Electrònica a l’EPS d’Enginyeria
de Vilanova i la Geltrú i investigador del grup de recerca del SARTI. En el seu temps lliure orga-
nitza diferents activitats culturals i esportives dins i fora de l’Escola, on és membre de la
Comissió del Carnaval, que organitza la participació del centre en l’acte més popular del car-
naval de Vilanova i la Geltrú, les comparses.

Què són les comparses?
Diumenge de Carnaval els membres de
diferents entitats i associacions de la
ciutat surten al carrer en parelles vestits
amb els colors de la seva bandera i amb
complements com ara una barretina i
una armilla o una americana per als nois,
i un mantó per a les noies. Una xaranga
per bandera amenitza la festa mentre les
parelles ballen, canten i, sobretot, llan-
cen caramels.

Fins que algú diu “Comparsers, la
plaça és vostra”...
És l’avís que comença la guerra de cara-
mels a la plaça de la Vila. Cap al migdia,
les banderes, amb unes 50 parelles de
mitjana cadascuna, hi entren per grups i
esperen amb emoció aquesta frase per
llançar els caramels. A la plaça es fa el
silenci i s’omple de colors. Quan els
caramels s’esgoten sona El turuta, l’him-
ne de les comparses i tothom balla i
canta plegat.

La guerra més dolça.
Les gairebé 9.000 persones que hi han
participat enguany, organitzades en 97
banderes, han arribat a llançar 120 tones
de dolços pels carrers de Vilanova.

Quan es va crear la bandera de
l’EPS d’Enginyeria de Vilanova i la
Geltrú?
L’Escola va començar a participar en les
comparses l’any 1993, coincidint amb un
boom en els estudis d’Enginyeria de
Telecomunicació, en què hi va haver un
alt nombre de matriculats. En aquest
context, l’associació estudiantil va pro-
moure activitats per al carnaval i va crear
el Club Esportiu Vilanova de l’Escola.

Quin és l’objectiu de participar en
les comparses?
Acostumem a dir que “cal fer ciutat”, tre-
ballar la promoció del Campus de la UPC
a Vilanova; per això hem d’estar pre-
sents en activitats que ens donin visibili-
tat. La finalitat és que la gent s’ho passi
bé, però, alhora, les comparses són la
festivitat amb més projecció de Vilanova,
de manera que, per a nosaltres, suposa
una molt bona promoció.

I com ho rep l’estudiantat estranger?
La persona que no és de Vilanova veu les
comparses amb curiositat, però a l’estu-
diantat estranger, com el del programa
European Project Semester, encara els
costa més d’entendre. L’any passat un
estudiant va venir amb sabatilles per
sortir a les comparses perquè li havíem
dit que anés amb calçat còmode... Tot i
les confusions, acostumen a repetir, fins
i tot quan s’han desvinculat de l’Escola.

Quan et vas començar a implicar en
l’organització? 
Des que vaig començar la meva activitat
com a professor a l’EPS d’Enginyeria de
Vilanova i la Geltrú, ara fa deu anys,
formo part de la Comissió de Carnaval
de l’Escola, juntament amb altres perso-
nes de la comunitat universitària. Però
participo en les comparses, amb
l’Escola, des que estudiava a l’institut.

Quines activitats més coordineu
durant el carnaval?
Dimecres de Carnaval organitzem una
xatonada per sopar, després, una gue-

rra de merengues i, per acabar, un dis-
curs satíric que critica tot el que ha pas-
sat a l’Escola durant l’any anterior. És
una mena de teatre amb escenografia i
vestuari que preparem per a aquesta
ocasió.

I la resta de l’any?
Aquest curs, amb altres membres de la
comunitat universitària del centre, hem
reactivat el Club Esportiu Vilanova. Hem
fet sortides en bicicleta de muntanya,
hem guanyat en els campionats de
Catalunya universitaris de raids de mun-
tanya amb l’equip Això Raid, i col·labo-
rem en l’organització de la Cursa de
Muntanya de la Talaia i en la festa de
l’esport, dins la setmana cultural de
l’Escola.

Com es combina la recerca, la do-
cència i una vida social tan activa?
I la paternitat! Sempre m’ha agradat
l’associacionisme, sentir-me membre
d’una comunitat, participar i organitzar
diferents activitats en grup. Per això, a
banda de la UPC, també participo en
diferents associacions culturals i espor-
tives locals. Tot això, sumat als projec-
tes i activitats de recerca i transferència
que duem a terme al Centre de
Desenvolupament Tecnològic de
Sistemes d’Adquisició Remota i
Tractament de la Informació (SARTI), ha
provocat l’endarreriment de la tesi doc-
toral, que finalment presentaré els pro-
pers mesos.

Costa implicar la comunitat univer-
sitària en les activitats extraacadè-
miques?
Sí, hem de fer campanya per sensibilit-
zar tant el personal investigador i el
d’administració i serveis com l’estu-
diantat, perquè s’impliquin o participin
en iniciatives com ara al carnaval i les
comparses. Perquè la gent no veu el
sentit que té sortir al carrer a fer,
segons el que consideren algunes per-
sones, “el ridícul”. Però sempre cobrim
el nombre d’inscripcions.CO
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FOTO  L'EPSEVG partici-
pa a les comparses
des de 1993 i Joaquim
del Río des dels seus
temps d'institut.



"

El Centre Experimental de Refrigeració i Climatitza-
ció (CER&C), ubicat a l’ETS d’Enginyeria Industrial de
Barcelona, és un laboratori destinat a la recerca en
el camp de l’enginyeria energètica. Aquest centre
disposa d’una instal·lació de climatització centralit-
zada i monitorada que permet simular diverses tem-
peratures i experimentar solucions energètiques.
El laboratori dóna suport a grups i iniciatives de
recerca en l’àmbit de la climatització, la refrigeració,
l’energia solar i la qualitat de l’aire interior.
L’emmagatzematge, el transport i la gestió energèti-
cament eficient de l’hidrogen, així com la transforma-
ció del motor dièsel perquè funcioni amb bioetanol,
centren dos dels projectes en curs, finançats pel
Govern espanyol dins del programa Consorcis
Estratègics Nacionals en Investigació Tècnica (CENIT).
www.cerc.upc.edu

espais

Experimentant
solucions energètiques

respostes
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Com funciona 
la tecnologia Kinect?
Kinect és un dispositiu que “veu” i “escolta” l’usuari. Aquesta
tecnologia, comercialitzada per Microsoft, es basa en un nou
sistema per interactuar amb la consola de videojocs. Des del
llançament del dispositiu al mercat, a principis de novembre de
2010, ha esdevingut rècord de vendes amb vuit milions d’uni-
tats comercialitzades arreu del món.
Igual que la consola virtual Wii, disposa d’una primera fornada
de jocs de tipus conceptual (ping-pong, bitlles, balls, etc.), però
el sistema Kinect va un pas més enllà, ja que “permet interac-
tuar amb la consola sense haver de subjectar cap dispositiu ni
comandament, sinó que només cal que l’usuari es mogui o que
parli”, explica Marc Alier, del Departament d’Enginyeria de
Serveis i Sistemes d’Informació.

Noves interfícies
Combina diverses tecnologies de sensors: un escàner infraroig
tridimensional, una càmera de vídeo, un sensor de proximitat,
sensors de moviment, micròfons direccionals i tecnologies de
supressió de soroll d’ambient. A partir de les dades d’aquests
sensors s’obté un model 3D de l’estança, de les persones que
hi ha i del que fan.
Kinect, el comandament de la Wii i els sistemes de reconeixe-
ment de veu són exemples d’un nou paradigma d’interfícies
persona-ordinador, les anomenades interfícies naturals d’usua-
ri (Natural User Interface, NUI). Es tracta d’un model d’interac-

ció directa i intuïtiva en què el sistema s’adapta a la persona i
no a l’inrevés.
El teletip va esdevenir la primera interfície persona-ordinador
quan l’any 1939 el científic i inventor A. Graham Bell va adap-
tar-ne un com a interfície del Complex Calculator, un precursor
dels ordinadors moderns. Aquesta solució va permetre fer la
primera demostració de computació a distància i crear el que
es coneix com interfícies de línia d’ordres (Command Line
Interfaces), les quals emulen el funcionament d’un teletip, no
admeten errors i requereixen que l’usuari conegui un codi
específic.
La dècada de 1970, l’empresa Xerox va desenvolupar una altra
interfície, la interfície gràfica d’usuari (Graphical User Interface,
GUI), que utilitzen els ordinadors actuals. Les GUI funcionen a
través de la metàfora (representacions gràfiques per organitzar
la informació com ara les finestres, les carpetes o la paperera)
i permeten a l’usuari explorar continguts i funcionalitats.
Ara, les interfícies naturals d'usuari amplien el ventall de
possibilitats més enllà del món dels videojocs. Ben aviat sor-
giran nous tipus d’aplicacions educatives, terapèutiques i
d’accés a sistemes d’informació dissenyades sobre la base
de les NUI. “Cal que aquestes tecnologies s’obrin a la comu-
nitat de programadors i que es creïn els entorns i llenguatges
informàtics que permetin construir noves aplicacions i siste-
mes”, afirma Alier.
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Antonio Martínez Benasat  
Director del Departament de Ciència 
dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica

La UPC té una situació molt delicada des
del punt de vista pressupostari i això
comporta que algunes actuacions siguin
difícilment sostenibles. Si volem seguir
oferint el mateix servei públic que fins
ara sense que minvi la qualitat acadèmi-
ca, s’han de prendre mesures de conten-
ció de la despesa i de disminució del
dèficit. També es pot obtenir una millora
en la productivitat mitjançant una ade-
quació de l’encàrrec docent i optimitzant
els recursos de les unitats docents. El
darrer Consell de Govern ha començat a
prendre mesures i ha aprovat el docu-
ment d’adequació de l’encàrrec docent i
un conjunt de mesures de contenció
pressupostària.
antonio.martinez@upc.edu

Josep Coll  
Director del Departament 
d’Organització d’Empreses

La feina de donar solucions concretes ja
la fa el rector, el seu equip i la Gerència, i
ho estan fent bé i amb responsabilitat.
Però vull fer una reflexió de caràcter més
general. Més enllà del món universitari
sentim sovint que es diu que “cal fer més
amb menys i cal fer-ho amb més quali-
tat”. Segurament no serà possible. Tard o
d’hora haurem de revisar els catàlegs de
serveis de les administracions, els preus
dels serveis i qui els presta. I caldrà sepa-
rar més l’exercici de la política de la pràc-
tica de la gestió, buscant eficiències en
una nova manera de proveir serveis
públics. Segurament aquest és el canvi
estructural general que cal afrontar.
josep.coll@upc.edu

micro
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Com pot
la Universitat
afrontar la crisi
del finançament?

CONTACTE
NOM Josep Prat  

E-MAIL jprat@tsc.upc.edu

WEB www.ict-sardana.eu  

TEL. 93 401 64 55

FOTO Al projecte SARDANA hi participen diverses institucions i empreses. A la foto, alguns
dels seus representants, amb Josep Prat, de la UPC, al darrere.

SARDANA, la nova 
xarxa de fibra òptica

La tecnologia de la nova xarxa de fibra òptica, amb capacitat per arribar a totes
les llars europees i que s’implantarà a partir del 2015, és fruit d’un projecte
internacional liderat pel Grup de Comunicacions Òptiques de la UPC. El nou sis-
tema estarà disponible per a més de 1.000 usuaris per anell, cosa que suposa-
rà un augment del nombre de consumidors entre 15 i 30 vegades el que hi ha
actualment.
Aquesta xarxa ofereix una cobertura que abasta 100 km de territori —enfront
dels 20 km de les xarxes actuals— i garanteix una velocitat de fins a 1 gigabit
per segon (Gbps) a cada llar en entorns rurals i 300 megabits per segon (Mbps)
en l’àmbit urbà. Supera, així, els 10 Mbps de velocitat mitjana de l’actual ADSL.
A més, és escalable —pot créixer fàcilment sense que es perdi qualitat de ser-
vei— i més robusta, segura i barata de construir i mantenir.

Aplicacions més ràpides
Es tracta d’una xarxa densa de fibra òptica universal que regenera el senyal
òptic a través del bombament i l’amplificació remots, cosa que permet als
usuaris accedir a aplicacions multimèdia sense els colls d’ampolla actuals.
Les prestacions de la xarxa fan possible descarregar un DVD en quatre o cinc
segons i establir videoconferències en alta definició “amb la garantia que la
comunicació no serà interrompuda”, afirma Josep Prat, investigador de la UPC
i responsable del projecte, que s’anomena Scalable Advanced Ring-based pas-
sive Dense Access Network Architecture (SARDANA).
Desenvolupat en el marc del setè programa marc europeu, en el projecte SAR-
DANA han participat la UPC, France Telecom-Orange, Tellabs, Intracom, l’Institut
de Telecomunicacions (Portugal), l’Institut Superior de Comunicació (ISCOM)
(Itàlia) i el Laboratori d’Investigació i Educació en Tecnologies de la Informació,
AIT (Grècia).
France Telecom va dur a terme al gener una primera prova de camp de la xarxa
a la localitat de Lannion (França) i, al començament de febrer, aquest projecte
s’ha presentat al congrés europeu Fibre to the Home 2011, a Milà (Itàlia).



Guillem Perernau és un estudiant de la
UPC que inverteix una part del seu
temps lliure al voluntariat en la
Plataforma d’Aliments de la Fundació
Rosa Oriol de Manresa, una entitat
sense ànim de lucre dedicada al
repartiment d’aliments entre les
persones més desafavorides i que,
actualment, atén unes 800 famílies en
situació de risc i exclusió social.
El temps d’aquest estudiant transcorre
entre la Universitat i la Fundació, dues
ocupacions ben diferents que ha
integrat al seu projecte de fi de carrera
d’Enginyeria Tècnica Industrial, en
l’especialitat de Mecànica, que cursa a
l’Escola Politècnica Superior d’Engi-
nyeria de Manresa (EPSEM). Perernau
ha dissenyat un pla de gestió integral
que ha consistit a informatitzar les
dades dels usuaris i dels productes i
ajuts que entren i surten de la
Plataforma d’Aliments. Això permetrà
millorar la qualitat del servei, estalviar
temps i proporcionar una atenció més
personalitzada a les persones necessi-
tades a les quals s’atén.
El projecte optimitza i agilitza el funcio-
nament de la Plataforma, ja que permet
a aquestes persones escollir els ali-
ments, segons les seves necessitats i el
que hi ha al magatzem. D’aquesta
manera es poden adaptar les comandes

a cada particular i rendibilitzar al màxim
els ajuts que la Fundació rep setmana
rere setmana. A més a més, permet
assignar a cada família un pressupost
fictici, en funció de diferents paràmetres
socioeconòmics, com ara el nombre de
persones que viuen a la llar, els
ingressos que tenen i l’entorn en què
viuen, entre altres.

Funcionament transparent 
El funcionament del nou sistema es du a
terme mitjançant una aplicació infor-
màtica de gestió i planificació de
recursos (l’Enterprise Resource Planning)
com les que fan servir algunes cadenes
de menjar ràpid i que una empresa ha
personalitzat per a l’entitat benèfica. A
través d’aquesta eina, les persones
voluntàries i les que són destinatàries
dels aliments fan la selecció dels
articles, que s’entreguen en lots a cada
família.
Tota la informació relativa a la persona a
què es destinen els aliments i a la seva
comanda, així com l’hora i el dia en què
se li haurà de fer una nova comanda,
queden enregistrats en una base de
dades.
Un altre dels elements que inclou el
sistema és un inventari informatitzat
que permet identificar els productes
que caduquen abans, per poder

entregar-los amb més celeritat o
informar de l’estoc que hi ha al
magatzem. “El projecte suposa un canvi
radical en la gestió, perquè en suprimeix
els procediments que no aporten valor
ni al producte ni al servei i es recupera
tot aquest temps en tasques
d’acompanyament i de formació”,
explica Perernau.
L’aplicació informàtica també ofereix la
possibilitat de publicar a Internet i en
temps real les dades relacionades amb
els productes que hi ha disponibles al
magatzem i les previsions dels
productes que es necessitaran a la
Plataforma d’Aliments. Tothom pot
consultar aquestes dades, cosa que
“millora i fa més eficient i transparent la
gestió”, conclou Perernau.

Un nou sistema de gestió ideat per un estudiant de l’EPS d’Enginyeria de Manresa ha permès
informatitzar les dades dels usuaris i les entrades i sortides de productes alimentaris de la
Plataforma d’Aliments de la Fundació Rosa Oriol de Manresa. La nova aplicació assegura una
atenció més àgil i personalitzada als usuaris de l’entitat benèfica.

Gestionar millor també 
els recursos benèfics

llavors
de ciència
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Autor 
Guillem Perernau

Directors
Francesc Vintró i Carla Vintró, del Departament d’Organització d’Empreses

Títol del projecte 
Pla d’empresa de la Plataforma d’Aliments de la Fundació Rosa Oriol

Per què vas triar aquesta recerca?
Perquè sóc voluntari i perquè m’ha permès aplicar els coneixements
adquirits a la carrera i aprofundir-hi.

Àrees d’aplicació
Entitats benèfiques i empreses, ja que dins d’aquest sector el
consumidor cada cop exigirà més transparència i valor afegit al
producte.

Projecte de fi de carrera

FOTO Guillem
Perernau, al centre,
acompanyat de l’equip
de voluntariat de la
Fundació Rosa Oriol.



Barbara Ibrahim és la direc-
tora del Centre John D.
Gerhart per al Compromís
Cívic i la Filantropia, de la
Universitat Americana del
Caire (Egipte). Ibrahim va
ser una de les ponents de
la V Conferència
Internacional de Barcelona
sobre Educació Superior,
que es va celebrar a la
UPC. Organitzada per la
Global University Network
for Innovation (GUNI), la
trobada es va centrar en el
debat sobre com l’educació
superior s’ha transformat
per contribuir al paradigma
de la sostenibilitat.

Ha escrit sobre les dones i
l’ocupació, les transicions de la
joventut a l’edat adulta, el sexe
i la salut, i la filantropia àrab. Ha
dirigit diversos projectes sobre
pobresa urbana i relacions de
gènere a Egipte. És assessora
de programes i projectes sobre
joventut a Jordània, el Pakistan i
l’Iran. Actualment, desenvolupa
projectes amb l’objectiu de
construir una cultura efectiva
de responsabilitat cívica a la
regió àrab.

En una societat cada vegada més individualista,
seguim sent filantrops?
Ja ho crec que sí, perquè la filantropia depèn de la inicia-
tiva individual. És l’acumulació privada de fons per a pro-
pòsits públics, com ara el compliment dels drets
humans, la creació de noves escoles o l’assistència als
refugiats. És tot allò que no neix per iniciativa dels
governs. Als Estats Units, per exemple, hi ha unes 75.000
fundacions privades. A Europa, en canvi, és l’Estat del
benestar el que assumeix aquesta responsabilitat.

El neguit de la crisi econòmica actual disminueix
els donatius?
Estudis que han analitzat els últims cicles econòmics
han demostrat que, durant les recessions, els donatius
individuals no baixen més d’un 5 %, tot i que les xifres
econòmiques siguin molt més dolentes. Això passa
perquè la gent que està motivada a fer donatius és
conscient que, en una crisi, hi ha més atur i més pobre-
sa, precisament quan la seva ajuda és més necessària.
Aquesta vegada, però, alguna cosa ha canviat.

En quin sentit?
La davallada dels donatius està per sota d’aquest 5 %. Ja
no es creu que sigui un cicle més, hi ha molta por pels
nous canvis que s’estan produint. En l’àmbit internacio-
nal, la majoria de donatius que més es mantenen estan
motivats per la fe. Als Estats Units hi ha molta tradició a
les esglésies. A Europa, la filantropia és més secular.

Hi ha diferència entre sexes?
En general, les dones som més empàtiques. Veure una
dona a l’Àfrica que no pot nodrir el fill ens afecta més
a nosaltres que als homes. Es podria dir que els homes,
que històricament tenen el control dels ingressos eco-
nòmics, donen més diners i les dones, en canvi, inver-
teixen més temps.

Quin paper tenen les universitats en el desenvo-
lupament humà i social?
L’educació superior ha de servir per formar ciutadans,
no només persones que facin bé la seva feina. Durant
els últims anys, sembla que les universitats s’han cen-
trat a servir els mercats i això fa un escàs favor als

estudiants. Alhora, les noves generacions tenen més
consciència cívica, volen saber què passa al seu voltant
i exigeixen més compromís.

I com es tradueix això a la pràctica?
En el camp de l’educació, hi ha un fenomen en el con-
text mundial que consisteix a potenciar les experièn-
cies. Un estudiant d’enginyeria, per exemple, no pot
basar la seva formació en allò que aprèn a classe o a la
biblioteca. Ha d’entrar en contacte amb el món real,
amb les comunitats necessitades. El treball in situ és
més profund i dura més.

Què me’n diu, de les noves tecnologies?
Són molt potents per a la filantropia. Vivim en un temps
molt interessant. D’una banda, hi ha una sèrie de pàgi-
nes web que permeten fer donatius des de casa. Ja no
has d’anar a l’església o a l’associació. A més, en tot
moment pots saber què s’està fent amb els diners que
has donat. I, d’altra banda, Internet permet l’organització
més enllà de l’espai físic, sobretot entre els més joves.

Es refereix a les xarxes socials?
Sí, però no en el sentit d’oci, sinó com a resposta a la cen-
sura. L’exemple més clar s’ha donat a les últimes elec-
cions a l’Iran. El Govern d’aquell país va assegurar-se d’i-
nutilitzar els telèfons mòbils per evitar que els iranians
s’organitzessin entre ells, però els internautes egipcis van
donar suport als protestants publicant les convocatòries
en els seus perfils web o blocs. En aquest sentit, a Egipte
els telèfons mòbils serveixen per documentar tortures
diàries i això escandalitza la classe mitjana, que normal-
ment no és gaire activa en països com aquest. En defini-
tiva, les noves tecnologies permeten més control.

El seu marit, Saad Ibrahim, viu exiliat als Estats
Units des del 2007. Vostè no s’ha plantejat en
cap moment abandonar El Caire?
Egipte és un país que ha experimentat un gran progrés
econòmic, però ha privat els seus ciutadans de moltes
llibertats. No obstant això, segueix sent el meu país. Si
jo hi sóc, sento que el Saad tornarà. Si me n’anés, seria
com tirar la tovallola. I no ho penso fer, estic disposada
a lluitar per un país millor.

l’entrevista

“L’educació superior 
ha de potenciar les 
experiències personals”
La filantropia és bàsica per al desenvolupament humà i social, tot i que pren dife-
rents formes arreu del món. Barbara Ibrahim, de la Universitat Americana del Caire
(Egipte) i experta en aquesta matèria, analitza els diferents perfils de filantrops i
com són alterats en moments de crisi econòmica, i defineix el paper que han de
tenir les universitats a l’hora de formar persones.
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