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El nostre temps ens ha posat al bell mig
del conjunt de transformacions més
determinant per als arquitectes i l’exer-
cici de l’arquitectura des de fa dècades.
Davant d’aquest fet inapel·lable, hem de
reaccionar des de la convicció que el
futur, indeterminat per naturalesa,
també depèn de la nostra capacitat d’a-
portar-hi propostes. Una bona definició
del paper que volem per a l’arquitecte,
realista i ambiciosa professionalment,
és l’instrument idoni per assolir el millor
futur professional possible.
Aquesta actitud arrenca d’un coneixe-
ment i d’un reconeixement valent i rea-
lista de la situació. En només tres anys
s’ha reduït un 85 % la superfície d’habi-
tatge visada a Catalunya, mentre que el
nombre d’arquitectes titulats ha conti-
nuat pujant.
La diversificació de tecnologies aplica-
des als requeriments constructius o
d’eficiència energètica han comportat
un augment dels coneixements dels
arquitectes i de la seva especialització.
L’entorn jurídic i social de l’exercici de
l’arquitectura també està en transfor-
mació. Fins ara la prestació de diferents
serveis estava fortament lligada a les
professions. Aquestes reserves d’activi-
tats vinculades a les professions s’estan
veient alterades per una acció desregu-
ladora que les va limitant o eliminant
gradualment.
El principal valor per fer-nos un lloc en el
futur és la identificació precisa dels conei-
xements, les habilitats i les competències
diferencials que adquirim i la seva aplica-

ció en tots els àmbits professionals, més
enllà del món del projecte. I quines són
aquestes competències diferenciadores? 
La primera i primordial, una capacitat
projectual amb una metodologia que
analitza problemes per oferir-hi solu-
cions planificades i equilibrades que no
n’exclouen cap aspecte rellevant.
També hem de reforçar la formació
especialitzada, sense renunciar a una
sòlida base comuna prèvia.
La transversalitat de la pràctica de l’ar-
quitectura ens proporciona uns recur-
sos de gestió i tracte humà que cada
vegada són més necessaris en el món
professional.
L’estudi que ha elaborat el Patronat de
l’ETS d’Arquitectura de Barcelona mos-
tra un ampli ventall d’alternatives labo-
rals en les quals ja s’està provant la vali-
desa del nostre model professional. El
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
també treballa en la difusió dels nous
perfils emergents.
Allò que ens ha de permetre presentar-
nos davant la ciutadania amb una oferta
de serveis útil i diferenciada és la com-
binació de la proximitat humana amb la
capacitació propositiva, projectual, tec-
nològica i de gestió.
Cal continuar sent el referent en la cons-
trucció del projecte arquitectònic, de
l’espai públic i del planejament urbanís-
tic en totes les escales (des de la petita
rehabilitació fins a l’elaboració de grans
projectes i planejaments), i accedir a
molts altres sectors en què les nostres
capacitats siguin útils. I en són molts.

Temps de canvi,
temps de noves
oportunitats
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L’Institut de Ciències de l’Educació és la unitat que vetlla per la qualitat en l’activitat docent
a la UPC, un repte que s’ha fet més gran amb els requeriments de l’Espai Europeu
d’Educació Superior i que està transformant l’ofici d’ensenyar. reportatge
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L’Espai Europeu d’Educació Superior
(EEES) ha proporcionat una nova dimen-
sió a l’Institut de Ciències de l’Educació
(ICE), la unitat de la UPC que cerca la
qualitat en la docència de la Universitat
tot contribuint al desenvolupament pro-
fessional del personal docent i investi-
gador (PDI). “Ara mateix la demanda
més rellevant del professorat és tot allò
que té a veure amb les novetats que
comporta l’EEES”, explica la directora

de l’ICE, Imma Torra. I és que l’EEES ha
donat lloc a una transformació en el rol
dels professors i professores, que han
d’adaptar la seva activitat per poder tre-
ballar i avaluar les competències genè-
riques dels nous estudis.
Les competències són els elements for-
matius que capaciten els titulats supe-
riors per actuar en el seu nivell de res-
ponsabilitat, al marge de l’especialitat
que hagin cursat. “La UPC n’ha fixat set
per als seus graus: treball en equip,
aprenentatge autònom, comunicació
eficaç oral i escrita, ús solvent dels

recursos d’informació, sostenibilitat i
compromís social, emprenedoria i inno-
vació i tercera llengua, i el nostre pro-
fessorat s’està preparant des de fa
temps per incorporar aquests aspectes
en el seu treball diari amb l’estudiantat”,
assegura Imma Torra.
La formació permanent  del professorat
de la Universitat és també una de les
línies d’acció de l’ICE, mitjançant la qual
el PDI pot aprofundir en temàtiques
com ara la tutoria, l’avaluació i les meto-
dologies més adients a les necessitats
de l’Espai Europeu d’Educació Superior.
Convertir el pànic escènic del primer dia
en la vida d’un docent en un procés de
millora contínua és probablement un
dels objectius de la línia de formació
dirigida al professorat de nou ingrés, el
que comença la carrera professional
com a docent. Per a ell s’ha dissenyat
un pla formatiu que dissecciona la
manera com aprèn l’estudiant, defineix
els objectius d’una assignatura o el
paper de les enquestes a l’estudiantat
en la millora de la qualitat, o presenta la
manera com es poden utilitzar millor els
recursos del llenguatge oral, entre molts
altres aspectes.
El professorat de secundària és un altre
dels objectius formatius de l'ICE, que
imparteix també el màster universitari
en Formació del Professorat d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat,
Formació Professional i Ensenyament

d’Idiomes. Sens dubte, un títol molt llarg
per a un programa que constitueix la
formació imprescindible si es vol exercir
la docència en l’educació secundària
obligatòria, el batxillerat i la formació
professional, i que, des del curs passat,
substitueix el certificat d’aptitud peda-
gògica, el conegut CAP.

Innovació
En termes generals, l’ICE treballa molt
activament per introduir noves fórmules
pedagògiques que garanteixin una millor
formació de l’estudiantat. En aquest
sentit, s’incentiva la participació en els
anomenats grups d’interès del projecte
Recerca i Innovació en Metodologies
d’Aprenentage (RIMA). Aquest club
d’apassionats per la innovació docent va
néixer amb la doble voluntat de fer més
visible la innovació que ja s’està desen-
volupant a la UPC i de potenciar la parti-
cipació del professorat en aquest tipus
d’activitats. Del seu èxit en parlen la
quinzena de grups que busquen actual-
ment la manera de millorar, per exem-
ple, la qualitat de la docència en física i
matemàtiques o de l’ensenyament
basat en projectes o en problemes reals.

FOTO El curs passat van
passar per les aules de
l’ICE més d’un miler de
professors i professo-
res de la UPC.

Eines i recursos 
tecnològics
ATENEA és l’entorn virtual de docència de la UPC i
l’ICE n’ha liderat les actuacions que fan referència
al disseny funcional a partir de les aportacions del
professorat i dels centres docents. El 2010 va rebre
una mitjana de 680.000 visites mensuals.
En aquest entorn tecnològic i conjuntament amb el
Servei de Biblioteques i Documentació, l’Institut
també posa a disposició del professorat la Factoria
de Recursos Docents, un nucli d’eines TIC que és
essencial en el nou model docent de la UPC. En
aquest sentit, l’ICE desenvolupa també altres pro-
jectes per aplicar les TIC a la docència, com ara els
estudis sobre la implementació del sistema
EduClick, que serveix per obtenir una resposta
immediata de l’estudiantat en classes presencials,
i l’ús de la Webconference, una plataforma de ges-
tió de sales virtuals on es podran fer activitats no
presencials síncrones, entre altres.

El professorat també aprèn

Les exigències de
l’EEES capitalitzen 
la necessitat de 
formació permanent
del professorat



Si bé la crisi econòmica ha minvat els
encàrrecs arquitectònics i, de retruc, els
convenis universitat-empresa, no és la
principal causa d’una profunda i àmplia-
ment reconeguda crisi de la professió.
Els motius són, per molts arquitectes
com Ferran Sagarra, director de l’ETS
d’Arquitectura de Barcelona, “l’incre-
ment en la documentació exigida, la
creixent complexitat tècnica i l’exigència
d’una normativa que ha comportat l’al-
ça dels costos dels projectes sense el
corresponent augment dels honoraris”.
També ho són, al parer del director, “els
sous baixos i la precarietat laboral dels
més joves, fruit de la creixent compe-
tència, i el fet que l’Administració assig-
ni projectes a través de la convocatòria
d’uns concursos amb un funcionament
poc encertat i sovint pervers”.
Altres factors que estan transformant la
professió són, segons Pilar García-
Almirall, catedràtica del Departament de
Construccions Arquitectòniques I i pro-
fessora de l’ETS d’Arquitectura de
Barcelona, “la tecnificació del procés
constructiu, el canvi de les estructures
empresarials i la incorporació de la dona
als despatxos professionals”.
Sagarra i García-Almirall formen part de
l’equip d’aquesta escola que ha editat
l’opuscle ¿Qué podemos hacer? Perfiles
profesionales de la arquitectura. Segons
el text, les tendències del mercat laboral
apunten cap a la proliferació dels arqui-
tectes especialistes en temes que van
“de l’organització social o cooperativa a
la gestió i direcció d’empreses”.
També creix la dimensió dels despatxos
d’arquitectura en què els treballadors
per compte aliè s’integren en equips
multidisciplinaris “en els quals l’arqui-
tecte aporta rigor i creativitat al procés

constructiu, cosa que augmenta la qua-
litat del producte final”, assenyala Joan
Puigdomènech, que des del 2005 i fins a
principis de juny va ser al capdavant de
l’ETS d’Arquitectura del Vallès. Amb
aquest nou model de negoci conviuen
els despatxos unipersonals, que estan
obligats a col·laborar amb altres profes-
sionals i a treballar en xarxa per ser
competitius.

Professionals en alça
L’eficiència energètica, el control
mediambiental en relació amb l’urbanis-
me, la rehabilitació del parc immobiliari
existent, l’especialització —en mate-
rials, instal·lacions o càlcul d’estructu-
res—, la conservació del patrimoni
arquitectònic —tant des del sector
públic com des del privat—, el paisatgis-
me i l’aplicació de les noves tecnologies
a l’arquitectura són alguns dels àmbits
professionals emergents. També n’hi ha
d’altres no menys importants, com ara
l’exercici en l’Administració pública, en
l’àmbit de la cooperació internacional i
en el sector educatiu. Tot i això, “l’estu-
diantat encara relaciona la majoria de
les sortides professionals amb la projec-
ció d’edificis. Ara, però, ja saben que no
exerciran d’arquitectes en el sentit tradi-
cional”, assenyala Ferran Sagarra.
I és que, segons constata l’estudi elabo-
rat per l’ETS d’Arquitectura de Barce-
lona, les estadístiques de la borsa de
treball d’aquesta escola per al període
2005-2009 confirmaven un creixement
de les ofertes provinents d’empreses
(del 16 % al 39 %) i administracions (del
7 % al 20 %) que es contraposava a la
disminució de les ofertes de despatxos
professionals (del 72 % al 36 %). A més,
les dades de la borsa de treball del

des de la
portada
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Els arquitectes viuen un moment de reinvenció professional.
Pels representants de les escoles d’arquitectura de la UPC,
les claus són la diversificació de perfils, l’especialització, la
formació orientada a l’exercici de la professió, l’impuls a
l’emprenedoria i la internacionalització de serveis.
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L’arquitectura 
es reinventa



FOTO 1  La construcció
de nous perfils 
professionals passa
per la diversificació,
l'especialització i la
internacionalització 
de la professió.

FOTO 2  Ferran Sagarra,
director de l’ETS
d’Arquitectura de
Barcelona, admet que
cal potenciar la forma-
ció orientada a un
exercici professional
diversificat.

FOTO 3  Joan
Puigdomènech, el
mandat del qual com a
director de l’ETSAV va
finalitzar a principis de
juny, tem que l’equipa-
ració amb Europa faci
disminuir el nivell de
formació dels arquitec-
tes a Espanya.

FOTO 4  Pilar García-
Almirall, de l'ETSAB,
destaca el rol social 
de l’arquitectura per
generar espais de 
convivència.

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya per
al 2009 mostraven el creixent equilibri
entre ofertes provinents de despatxos
(36 %), empreses (25 %) i Administració
(34 %).
Entre els perfils nous i competitius des-
taquen els relacionats amb la internacio-

nalització de serveis —consultoria—,
la gerència de projectes urbanístics —
lideratge de processos de regeneració
urbana, de transformació i millora de
barris—, el facility management o la ges-
tió d’espais, i el project manager, l'inter-
mediari entre el client i l'arquitecte.

Altres perfils emergents estan relacio-
nats amb la informació i la comunicació,
com ara l’arquitecte que ofereix llistes
de convocatòries i concursos, seleccio-
na continguts a la xarxa o crea pàgines
web per encàrrec.
Les competències i les habilitats neces-
sàries per portar a terme l’ampli ventall
de tasques van des de la presa de deci-
sions en els perfils directius fins a la cre-
ativitat, els coneixements tècnics i la
capacitat d’anàlisi en l’equip de redacció
d’un projecte. Per això, les escoles d’ar-
quitectura de la UPC “formem professio-
nals capaços de pensar en termes glo-
bals de funció, forma i funcionament, de
treballar en equip i d’impulsar la innova-
ció, amb capacitat d’anàlisi, síntesi,
diversificació i lideratge”, explica Joan
Puigdomènech.

Formació adaptada
L’adequació dels plans d’estudis a
aquesta diversificació professional es
materialitza a través de màsters, post-
graus i assignatures optatives. “La UPC
és pionera a Espanya en estudis de post-
grau per a arquitectes”, indica Pilar
García-Almirall. Ambdues escoles impar-

La formació dels arquitectes espanyols és un factor diferencial a esca-
la internacional. “Tenim millors coneixements tècnics que els profes-
sionals d’altres països, on predomina el vessant més artístic de l’arqui-
tectura”, explica Sagarra. A diferència de la resta d’Europa, aquí els
arquitectes tenen competències en àmbits com ara el càlcul d’estruc-
tures o el paisatgisme, “cosa que ens equipara en coneixements als
enginyers civils estrangers”, afegeix Puigdomènech.
Fora del país també es valoren la bona qualitat del disseny arquitectò-
nic, el prestigi i l’experiència dels professionals espanyols, la capacitat
dels arquitectes de construir sota la seva responsabilitat i el fet que
molt professorat universitari lideri estudis d’arquitectura. Així ho reve-
la l’estudi de 2009 sobre l’activitat exportadora dels arquitectes espan-
yols, elaborat pel Centro de Estudios de la Profesión de Arquitecto en
col·laboració amb l’Institut Espanyol de Comerç Exterior. El document
també destaca, però, el desconiexement de la demanda a l’estranger,
la manca de capacitats en gestió i idiomes i l’escassa mentalitat
empresarial.

Altament qualificats... 

García-Almirall:
“La UPC és pionera
en estudis 
de postgrau 
per a arquitectes”

Puigdomènech:
“Formem 
professionals 
que pensen en 
termes globals”

Sagarra:
“La nostra formació
tècnica supera 
la dels arquitectes
estrangers”
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teixen un total de vuit màsters universi-
taris, 13 màsters de professionalització i
més de 20 postgraus centrats en àmbits
com ara l’arquitectura, l’energia i el medi
ambient, la gestió i la valoració urbana, el
paisatgisme o la tecnologia de l’arquitec-
tura, l’edificació i l’urbanisme.
Tots tres professors detecten, però,
punts de millora, com ara l’afavoriment
d’un diàleg amb les professions afins i
l’impuls del treball en equips interna-
cionals. També coincideixen en el fet
que, fins ara, no s’ha potenciat prou la

formació relacionada amb la gestió
empresarial i la direcció i el lideratge
d’equips, imprescindible en relació
amb el model de negoci que s’està
imposant actualment.
Per Sagarra, a més, la manca de diversi-
tat de recorreguts acadèmics és la raó
principal de la massificació en els estu-
dis d’arquitectura. De fet, creu que “la
diversificació en els llocs de treball obli-
garà que el sistema educatiu s’adeqüi i
trenqui la identificació entre qualificació
acadèmica i titulació professional, entre
les competències i les atribucions
corresponents”.
L’estudiantat també està d’acord que la
formació es pot millorar: “Tot i que tenim
professors joves amb molta empenta i
ganes de treballar i d’innovar, n’hi ha
d’altres, que marquen les directrius, que
encara no han acabat de donar el tomb,
tal com ja ha fet la professió. El sistema
de funcionariat espanyol no permet que
la universitat estigui a l’avantguarda,
sinó que hi va molt a remolc”, afirma
Martí Obiols, responsable de la delega-
ció d’estudiants de l’ETS d’Arquitectura
del Vallès.
L’opinió de l’estudiantat d’arquitectura
de tot l’Estat en relació amb la formació
rebuda, recollida en el darrer estudi de
la Fundación Caja de Arquitectos del
2008, és que les pràctiques professio-
nals haurien de ser obligatòries en el
grau i que s’haurien d’intensificar els
coneixements tècnics i professionals.
Davant les dificultats per a l’estabilitza-
ció laboral, l’informe evidencia que cada
cop hi ha més titulats que opten per

complementar els estudis amb post-
graus i doctorats o dur a terme pràcti-
ques professionals a l’estranger.
“A Espanya és evident que no hi haurà
feina per a tothom; menys encara amb
la quantitat d’habitatge buit que hi ha.
Fer d’arquitecte en els mateixos termes
que s’ha fet fins ara s’ha acabat”, apun-
ta Obiols. En aquest context els estu-

diants i estudiantes veuen altres vies
per explorar: “Especialització, rehabilita-
ció, eficiència... I, sobretot, l’opció més
clara és marxar a l’estranger quan
acabem, ja que estem força ben valo-
rats a altres països i també enriquim la
nostra formació amb altres maneres de
fer arquitectura”, diu l’estudiant Martí
Obiols.

... per sortir a l’exterior
Els representants de les dues escoles d’arquitectura de la UPC ani-
men l’estudiantat a generar vincles a l’estranger, a través de les
beques i els programes de mobilitat. De fet, a l’ETS d’Arquitectura del
Vallès prop d’un 10 % participa en aquests programes i fins a un 80 %
dels titulats han cursat com a mínim un quadrimestre a l’estranger.
L’ETS d’Arquitectura de Barcelona intercanvia 120 estudiants l’any
amb 40 universitats d’arreu del món i ofereix 30 places per a estu-
diantat visitant, que s’hi estarà un any.
Mentre que Puigdomènech tem que l’equiparació amb Europa provo-
qui una disminució del nivell de formació en l’àmbit espanyol, Sagarra
veu en l’Espai Europeu d’Educació Superior l’oportunitat de guanyar
mercat. No obstant això, “la necessària diversificació es veu obstacu-
litzada per la peculiar adaptació a Bolonya dels estudis d’arquitectu-
ra feta pel Govern espanyol, amb una carrera única obligatòria de sis
anys, cinc de grau i un de màster”, opina Sagarra. A la resta d’Europa
es cursa en quatre anys i un més de màster, “cosa que dificulta la
mobilitat internacional de l’estudiantat”, lamenta García-Almirall.

FOTO 5 El Taller de
maquetes de l’ETS
d’Arquitectura del
Vallès és un dels
espais de la UPC 
destinats a la cons-
trucció de maquetes
entre professors i
estudiants.

El mercat laboral
apunta cap a 
l'especialització
de la professió



Com si es tractés de la pel·lícula Retorn
al futur, Aleix Llovet i Xavier Salueña,
estudiant i professor, respectivament, de
l'ETS d'Enginyeries Industrial i Aeronàu-
tica de Terrassa, han desenvolupat una
tecnologia neta i segura per fer funcio-
nar un cotxe de ràdio control, molt sem-
blant a la que creen els protagonistes
del film, Marty i Doc.

Sistema econòmic i 100 % net
El dAlh2Orean, batejat així en record del
vehicle de la pel·lícula (un DeLorean) i
patentat per la UPC, funciona amb una
pila de combustible alimentada per
hidrogen, el qual s’obté de la barreja de
residus d’alumini —com ara anelles de
llaunes de refresc— i aigua, i fent servir
sosa càustica domèstica com a catalit-
zador. El cotxe, fruit del projecte de fi de

carrera d’Aleix Llovet, arriba als 30 km/h
i té una autonomia de 40 minuts.
El residu de l’alumini i la sosa càustica
dissolta en aigua s’introdueixen dins del
dipòsit del cotxe. La reacció de la sosa i
l’alumini genera hidrogen, del qual s’eli-
minen les restes d’hidròxids mitjançant
un filtre de vinagre i aigua. L’hidrogen fil-
trat passa a un contenidor de boles de
gel de sílice, on se n’extreu la humitat
per augmentar-ne el rendiment.
Finalment, l’hidrogen resultant arriba a la
pila i l’alimenta, de manera que es genera
energia elèctrica gràcies al fet que una
membrana separa els protons dels elec-
trons, fins que es tornen a trobar en un
entorn d’oxigen, i així es genera aigua,
calor i l’energia que mou el motor.Aquesta
és la principal innovació del projecte.
Aquest sistema és absolutament net, no

genera CO2 i tanca el cicle de vida del
material perquè utilitza un alumini que
ja és residual i que, en contacte amb la
sosa càustica, produeix hidrogen i resi-
dus d’hidròxid d’alumini i de sosa, que
poden reutilitzar-se.
L’hidròxid d’alumini es pot convertir en
alúmina calcinant-lo. Amb l’alúmina es
pot tornar a fabricar alumini, però de
més puresa que el que es recicla actual-
ment i de la mateixa puresa que el que
s’extreu de les mines de bauxita, que
contaminen el medi ambient. D’altra
banda, l’únic residu que es produeix al
filtre de vinagre, on reaccionen les tra-
ces de sosa càustica, és aigua i clorur de
sodi, és a dir, sal.
Aquest sistema de propulsió innovador
abaratirà significativament els preus
actuals d’aquests vehicles al mercat. A
hores d’ara, un paquet de combustió per
a cotxes de ràdio control consta d’una
pila de combustible amb cartutxos, amb
un preu de 2.400 euros, i requereix un
electrolitzador, que costa 1.500 euros.
Amb el nou sistema creat per Llovet i
Salueña, el paquet necessari tindria un
cost aproximat d’uns 600 euros i que no
requereix cap electrolitzador.

'dAlh2Orean' respon
Qui
Xavier Salueña i Aleix Llovet

Quan
Febrer de 2011 

Què
Sistema de propulsió per a cotxes de ràdio control
que funciona amb residus d’alumini barrejats amb
sosa càustica dissolta en aigua

On
ETS d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de
Terrassa

Per a qui
Aficionats als cotxes de ràdio control i estudiantat
de ciències i energies renovables

Per a què
Per als sectors de l’oci, l’educació i l’automoció

inno idees
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Aleix Llovet i Xavier Salueña, estudiant i professor, respectivament, de l’ETS d’Enginyeries
Industrial i Aeronàutica de Terrassa, han enginyat un vehicle de control remot que funciona
amb residus de llaunes de refresc. El dAlh2Orean s’emmarca dins del projecte Alumini, cen-
trat en la fabricació de microturismes de 5 CV i de 60 CV.
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Un cotxe alimentat
amb alumini

FOTO 1 Xavier Salueña
i Aleix Llovet estudien
la possibilitat de 
traslladar la innovació
del dAlh2Orean
a gran escala 
per a microcotxes.

Xavier Salueña dirigeix el projecte Alumini, en el qual s’emmarca la
patent del dAlh2Orean. L’objectiu de la iniciativa és traslladar aquest
sistema de propulsió a gran escala per a microturismes. Segons els càl-
culs d’ambdós experts, per moure un vehicle amb un motor d’uns 5 CV
durant una hora serien necessaris uns 3 kg d’alumini, mentre que per
a vehicles amb un motor de 60 CV se’n requeririen uns 30 kg. De
moment, els inventors ja han contactat amb algunes empreses per
estudiar la viabilitat del projecte.
Una altra de les aplicacions del dAlh2Orean s’adreça al sector educa-
tiu. El cotxe és un exemple idoni per explicar el funcionament de les
piles de combustible o el tancament del cicle de vida dels materials i
dels combustibles, amb l’objectiu de fabricar vehicles sostenibles.

Solució per a microturismes
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FOTO 1  L'energia
obtinguda a petita
escala de la poda del
arbrat de les ciutats
es podria utilitzar, per
exemple, per a la
calefacció dels edificis
municipals.

La biomassa és present arreu del món i la seva manipulació dóna lloc a la bioenergia, una
energia renovable que pot ser complementària als sistemes energètics actuals. Ara bé, si no
se’n fa un ús racional, se’n pot alterar el cicle natural. Per això cal entendre els avantatges i
els possibles riscos de la bioenergia.

Tota energia comença amb la llum del
sol. Durant la fotosíntesi, les plantes ver-
des transformen la llum solar en matèria
i energia química, que queda acumula-
da a l’interior de les seves cèl·lules i que,
després de sotmetre-la a diversos pro-
cessos d’aprofitament energètic, es pot
alliberar i aplicar a diferents usos. resul-
tat d’aquestes transformacions de la
biomassa és la bioenergia, que presenta
moltes possibilitats, però que alhora
està al punt de mira per algunes de les

conseqüències globals que pot tenir. La
major part de l’energia que ha fet servir
la humanitat des dels seus inicis prové
de la biomassa. De fet, no va ser fins al
segle XIX que es va descobrir el poten-
cial del carbó, del petroli i, més tard, del
gas natural. Durant els dos últims segles
la demanda energètica s’ha incrementat
força i, actualment, seria impossible
cobrir tota la demanda només a partir
de la biomassa. En aquest sentit, Daniel
García-Almiñana, professor de l’ETS

d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de
Terrassa i expert en eficiència energèti-
ca, assegura que “la bioenergia no es
pot entendre com una energia capaç de
substituir el model actual basat en com-
bustibles fòssils, perquè a la Terra no hi
ha prou quantitat de biomassa”.

Densitat energètica
A diferència dels combustibles fòssils,
que concentren molta energia en poc
volum, la biomassa té una densitat
energètica molt més reduïda i, a més,
a la natura no es troba de forma com-
pacta. “En un pou de petroli, l’extracció
és relativament senzilla”, exemplifica
aquest investigador del Departament de
Projectes d’Enginyeria, “mentre que la
biomassa d’un bosc està repartida entre
els diferents arbres que hi ha, per acon-
seguir la mateixa quantitat d’energia
que s’aconsegueix amb uns quants
litres de petroli es necessitaria molta
més extensió de bosc.”
Aquesta extensió del territori implica
un transport i, consegüentment, una
despesa energètica i econòmica. Per
això, la biomassa va íntimament relacio-
nada amb el component local. “Això
permet més autosuficiència i alhora
implica no dependre de zones exporta-
dores que sovint estan en conflicte i que
poden comportar conseqüències glo-
bals”, aclareix.
Entre tots els processos de combustió de
la biomassa, se’n poden distingir dos
tipus: els que la fan servir per a una com-
bustió directa i els que l’usen com a font
de carburant.
La combustió directa és el procés més
bàsic i el que pot implicar menys pèrdues
d’energia. Inclou des de la simple crema
en una llar de foc fins a processos més
complexos en instal·lacions específiques.
“Cremar un sòlid és molt més complicat
que cremar un líquid o un gas, ja que cal
que el combustible i el comburent, en
aquest cas l’oxigen que conté l’aire, esti-
guin tan en contacte com sigui possible.
En el cas del gas és fàcil. Pel que fa als
líquids, es fa servir la polvorització de
gotes petites per facilitar-ne la combus-

La biomassa, el model
energètic més verd?

La Unió Europea s’ha marcat un ambiciós objectiu per frenar el canvi
climàtic i la dependència energètica. L’any 2020, les energies renova-
bles hauran de suposar el 20 % del balanç energètic global dels paï-
sos membres; l’eficiència dels processos energètics s’haurà d’incre-
mentar un 20 % respecte al rendiment actual, i la proporció de bio-
combustibles en el transport haurà de ser del 20 %. Actualment
aquesta última xifra no passa del 3 %.
És per això que García-Almiñana creu que el futur de la bioenergia
comporta la transformació de la biomassa en carburant per al trans-
port. També considera que necessàriament s’hauran de fer grans
inversions per generar les grans quantitats de biocarburant que
faran falta durant els propers anys.
Un altre dels punts calents són les aplicacions per valoritzar la bio-
massa que no es genera en grans quantitats, com pot ser la poda de
l’arbrat de les ciutats. Aquesta energia obtinguda a petita escala “es
podria utilitzar per a aplicacions molt concretes, com ara la calefac-
ció dels edificis municipals”, conclou l’investigador.
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FOTO 2  Daniel García-
Almiñana afirma que
si netegem els boscos
es redueix el risc de
foc i la biomassa dels
arbres talats serviria
per obtenir energia.

FOTO 3  El biodièsel
s’obté a partir d’olis
vegetals o de greixos
animals i es distri-
bueix a la majoria de
benzineres mesclat
amb gasoil.

tió. Però en el cas dels sòlids, com per
exemple la fusta, cal estellar prèviament
el material, fer-lo el més petit possible”,
explica García-Almiñana.
Un bon exemple és el pèl·let, un granu-
lat allargat fet a partir de fusta comprimi-
da que es crema en calderes domèsti-
ques per proveir sistemes de calefacció.
Les calderes que funcionen amb aquest
tipus de combustió han d’estar adapta-
des i actualment no hi ha encara a
Catalunya cap sistema regular de distri-
bució de pèl·let.
Hi ha altres processos que intenten faci-
litar aquesta combustió de la biomassa,
fent que tingui tenir una concentració
d’energia més alta o que el transport
sigui més còmode. El biogàs, per exem-
ple, és un gas combustible format princi-
palment per metà que s’obté per diges-
tió anaeròbica de residus com ara fems
o purins, la qual cosa permet valoritzar
aquest tipus de residus. El biodièsel, en
canvi, és un biocarburant líquid que
s’obté a partir d’olis vegetals o de grei-
xos animals i que es distribueix a la
majoria de benzineres mesclat amb ele-
vades proporcions de gasoil.
Un altre exemple és el bioetanol, que és
un alcohol obtingut per la fermentació
dels sucres d’alguns cereals, el qual, en
barrejar-lo amb benzina, pot utilitzar-se
també com a biocombustible líquid.

Balanç neutre
Sempre que es crema un producte orgà-
nic se’n desprèn diòxid de carboni. No
obstant això, la biomassa es genera pre-
cisament retirant el diòxid de carboni de
l’atmosfera durant el procés de la fotosín-
tesi i, per tant, el balanç global de la bioe-
nergia és neutre. La combustió de bio-
massa, per tant, exigeix un gran coneixe-
ment de les reaccions, ja que una mala
gestió d’aquests processos podria supo-
sar l’emissió de cendres volàtils i altres
contaminants, que fins i tot serien molt
més perjudicials per al medi ambient que
la combustió dels recursos fòssils.
Ara bé, s’ha de tenir molt clar fins a quin
punt l’ús de productes per obtenir bioe-
nergia pot incrementar certs problemes,
com ara la fam, en algunes zones del
planeta.
Daniel García-Almiñana alerta que l’ús
energètic de productes naturals com ara
els cereals ha fet disminuir, en alguns
casos, les reserves destinades a l’alimen-
tació, la qual cosa ha alterat els preus
d’aquests aliments. “El pa pren com a

referència el petroli i, si s’apuja el preu del
petroli, també ho farà el del pa. Aquesta
dinàmica tindria un fort efecte, sobretot
en els països més pobres”, afegeix.
D’altra banda, la bioenergia no és una
font d’energia renovable per se. Per ser-
ho, la quantitat de biomassa que es con-
sumeix per obtenir energia hauria de ser
similar a la que es genera de nou, de
manera que s’assegurés que la proporció
de biomassa sempre fos la mateixa
abans i després del procés. “No és el

mateix fer servir la biomassa procedent
de les oliveres, que poden durar fins a un
segle, que treballar amb algunes espècies
d’algues que tenen un cicle de vida molt
més curt i que, per tant, es generen d’una
manera molt més ràpida.” Si aquesta pro-
porció no es respecta, la zona en qüestió
es quedarà sense biomassa.
L’exemple més visible d’aquest fet, expli-
ca García-Almiñana, és el continent africà,
“la biomassa del qual ha estat pràctica-
ment arrasada”. Durant les darreres dèca-

des se n’ha fet un ús excessiu i no s’han
tingut en compte ni la regeneració de la
biomassa ni la plantació de noves espè-
cies vegetals. “Amb la tala massiva dels
boscos, ara els habitants han de fer grans
desplaçaments per aconseguir coses tan
bàsiques com la fusta o l’aigua.”
Una bona gestió de la biomassa, en canvi,
pot comportar beneficis col·laterals. Un
exemple és el projecte que García-
Almiñana va desenvolupar a l’illa croata
de Korãula.Aquesta illa tenia un problema
doble: el despoblament progressiu arran
de l’emigració de molts habitants cap al
continent i la manca d’aigua potable. Va
dissenyar un projecte per cremar la bio-
massa de les vinyes i les oliveres de l’illa.
Amb l’energia obtinguda es genera vapor
d’aigua que, un cop transformat en elec-
tricitat, es fa servir en equips d’osmosi
inversa per obtenir aigua potable. “El
balanç dels recursos de consum i produc-
ció ha estat força equilibrat i és un clar
exemple d’un ús racional de la bioener-
gia”, assenyala García-Almiñana.
A Catalunya, per exemple, “hi ha una
massa de boscos creixent perquè no en
tenim cura”, afirma García-Almiñana.
Això implica inevitablement que el risc
d’incendis sigui cada any més elevat. “Si
netegem els boscos, no només reduirem
aquest risc de foc, sinó que amb la bio-
massa dels arbres talats podrem obtenir
energia”, conclou.

El futur
de la bioenergia
comporta transfor-
mar la biomassa 
en carburant 
per al transport
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Els controladors aeris podran formar-se
al Campus del Baix Llobregat
L’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de
Castelldefels inicia el proper curs 2011-2012 un màster que
inclou la selectiva i estructurada formació que han de rebre
els controladors per desenvolupar la seva tasca. Es tracta
d’una titulació pròpia de la UPC que s’impartirà amb la
col·laboració de l’empresa ASTAC i la gestió de l’empresa
Aeria. La formació en aquest sector es va liberalitzar l’any pas-
sat i, fins ara, es feia únicament a l'empresa Servicios y
Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica,
SA (SENASA), a Madrid, que depèn del Ministeri de Foment.
http://eetac.upc.edu

La consultoria de formació élogos i la UPC han signat un
acord per a la creació de la Càtedra élogos-UPC, a través de
la qual s’impulsarà la recerca i el desenvolupament en apre-
nentatge electrònic. L’acord se centra a impulsar la formació
per a l’ocupació amb les noves tecnologies com a base. La
Càtedra promourà metodologies i solucions per millorar els

processos de formació i aprenentatge mitjançant l’aplicació
de les noves tecnologies. La consultora elogos és líder en
solucions d’aprenentatge innovadores per al desenvolupa-
ment de les persones i les organitzacions a Espanya i Amèrica
Llatina, amb més de 25 anys d’experiència.
www.upc.edu/saladepremsa

Nova Càtedra élogos-UPC en innovació 
i disseny d’aprenentatge electrònic

La Universitat va presentar públicament el 19 de maig el
Clúster agro@limentari, una xarxa creada per fomentar i pro-
moure la col·laboració entre el sector tecnològic i l’agroali-
mentari amb la innovació com a rerefons. El desenvolupament
de l’R+D+I en aquest àmbit és una de les claus per incremen-
tar la competitivitat del sector, que disposarà a partir d’ara
d’una nova xarxa que posa l’èmfasi en una alimentació més
saludable i segura i en una producció agroalimentària respec-
tuosa i sostenible.
El Clúster ja ha implicat un total de 21 grups de recerca, insti-
tuts i ens vinculats a la UPC, així com empreses i entitats, com
ara Gallina Blanca Star, Unilever España, el Grupo Bonmacor, el
Parc Agrari del Baix Llobregat i la Federació de Cooperatives
Agràries de Catalunya.
La iniciativa ha partit del Departament d’Enginyeria Agro-
alimentària i Biotecnologia —a l’Escola Superior d’Agricultura
de Barcelona— i l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i
Aeroespacial de Castelldefels.
http://clusteragroalimentari.upc.edu

El Clúster agro@limentari, una aliança 
de l’agricultura, l’enginyeria i les TIC 
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El director general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, i
el rector de la UPC, Antoni Giró, van signar al mes de maig un
conveni per impulsar la internacionalització de la Universitat
Politècnica de Catalunya i per ajudar a captar i retenir el talent
en el marc d’una col·laboració amb l’entitat bancària que ja fa
vints anys que dura.
L’acord s’emmarca en el projecte UPC per a la captació del
talent (2010-2014) i comprèn diversos programes que incidei-
xen en activitats de formació i de recerca en els àmbits de
l’energia i de l’aeronàutica, dos sectors estratègics per al país.
El conveni també renova el suport de ”la Caixa” al Centre de

Formació Interdisciplinària Superior (CFIS), un programa singu-
lar de formació que permet a l’estudiantat cursar dues titula-
cions de la UPC a la vegada.
D’altra banda, el rector també va signar un acord amb l’Obra
Social de CatalunyaCaixa per becar un estudiant o estudianta
d’una desena de màsters de la UPC. Es tracta d’un programa
de beques que fomenta la formació a través de màsters d’ex-
cel·lència, impartits íntegrament en anglès i amb un elevat
grau d'internacionalització. Les beques s’atorgaran a estu-
diantat amb expedient acadèmic destacat.
www.upc.edu/saladepremsa

Aposta per la internacionalització 
i la captació del talent a la UPC

El 14 de juny va tenir lloc l’acte de reconeixement a les perso-
nes guardonades i que cada any organitza el Consell Social de
la UPC. Per primera vegada, a la Nit UPC també es va homenat-
jar les persones que s’havien jubilat al llarg de l’any anterior.
En el decurs de l’acte es van lliurar el 14è Premi UPC a la
Qualitat en la Docència Universitària i el 4t Premi UPC a la
Qualitat de la Gestió Universitària, convocats pel Consell
Social. A més, la UPC va lliurar els guardons del 7è Premi
Davyd Luque a la Innovació en les TIC i del 1r Concurs Emprèn
UPC: estudia i emprèn a la UPC. Finalment, també es van lliu-
rar el 3r Premi PFC 2010 Fundación Universia - Fundación
Vodafone i el 1r Premi UPC - Barcelona World Race.
En el context de la Nit UPC, a més, es van reconèixer les
empreses que tenen un alt grau d’implicació en la seva rela-
ció amb la Universitat.
www.upc.edu/saladepremsa

La Nit UPC, més enllà dels premis 

L’equip (e)co de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del
Vallès va presentar, al saló Construmat de Barcelona, la
maqueta de casa solar que participarà en el concurs Solar
Decathlon Europe 2012.
El director de l'Escola, Joan Puigdomènech, que va finalitzar el
mandat al juny, va mostrar la maqueta al president de la
Generalitat de Catalunya, Artur Mas, durant la visita que va fer
al saló Construmat el 17 de maig.
L’equip (e)co està format per estudiantat i grups de recerca
d’aquesta escola i d’altres centres docents tant de la UPC
com externs, a més d’empreses i entitats públiques. És un
dels 20 grups universitaris que participaran a la propera edi-
ció del concurs internacional Solar Decathlon Europe, que
organitza el Ministeri de Foment amb la col·laboració de la

Universitat Politècnica de Madrid i el Departament d’Energia
dels Estats Units. L’objectiu del concurs és dissenyar, construir
i utilitzar cases energèticament autosuficients.
Un altre equip de l’ETS d’Arquitectura del Vallès ja va partici-
par en la darrera edició del concurs amb la casa solar LOW3,
que ara s’ha instal·lat a l’exterior de l’Escola i s’utilitzarà com
a laboratori de construcció i experimentació sostenible, efi-
ciència energètica i energies renovables.
http://www.solardecathlon.upc.edu/2012

Es presenta la casa 
solar (e)co 
al saló Construmat 



““EEll ccaammíí mmééss rrààppiidd 
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avatars
la vida a la UPC

Les curses d’orientació són una activitat esportiva que consisteix a fer un recorregut camp a
través sense un itinerari prefixat, però amb la finalitat de trobar unes fites amagades respec-
tant un ordre establert. Anna Casas, enginyera informàtica, treballa al Laboratori de Càlcul de
la Facultat d’Informàtica de Barcelona i és membre del Club d’Orientació de la UPC, un espai
de trobada per donar a conèixer aquest esport poc conegut.

Què enganxa més d'una cursa
d’orientació?
Si t’agrada la natura i fer una mica d’ac-
tivitat física a l’aire lliure, segur que t’hi
enganxes. En el meu cas, a més m’agra-
den els mapes, saber on sóc i dur-ne un
allà on vagi. No és una activitat esportiva
que practico des que era petita, però em
va temptar tan bon punt ho vaig provar
quan estudiava informàtica.

La competició és un al·licient?
Hi ha gent que s’entrena per competir,
però jo faig curses per oci. Córrer per
córrer m’avorreix. En canvi, amb l’orien-
tació tinc l’al·licient d’anar trobant una
fita rere l’altra i també m’ha permès
conèixer llocs de Catalunya sobre el
terreny.

Quin és l'equipament bàsic d’un
orientador?
Per practicar aquest esport n’hi ha prou
amb un mapa i l’ajut d’una brúixola, roba
còmoda i ganes de córrer. Els mapes
d’orientació estan fets específicament
per a aquest esport. Són mapes molt
detallats d’una àrea determinada en què
el nord sempre estàindicat. Has de saber

llegir el mapa mentre et vas movent i la
brúixola et serveix per tenir-lo sempre
ben orientat.

Quines habilitats es posen a prova
en una cursa?
La resistència física i l’habilitat d’orienta-
ció, però sobretot la concentració. Un
orientador experimentat és qui sap llegir
el mapa amb precisió i tria la millor ruta
ràpidament. En el moment de la sortida
ja has d’estar concentrat, perquè si tires
pel dret en una direcció pots arribar a
pensar que ets en un lloc quan en reali-
tat ets en un altre. És important tenir pre-
sent en tot moment on ets i el camí més
ràpid no té per què ser el més recte.

A orientar-se, se n’aprèn?
Hi ha gent que diu que no s’orienta i que
no pot fer orientació. Això no vol dir res,
no et priva de participar en les curses
perquè n’acabes aprenent. És bo que,
abans de començar, algú t’expliqui qua-
tre coses sobre com s’ha de llegir un
mapa, però també és una habilitat que
es va adquirint. A més, l’avantatge de
l’orientació és que hi ha diferents nivells
d’expertesa.

Diferents categories?
Cada categoria té el seu nivell tècnic i el
seu nivell físic. Però sempre n’hi ha una
per a gent que no ho ha provat mai.
Aquestes categories no es consideren
de competició i hi pot participar tothom,
de qualsevol edat. El circuit d’iniciació
per a adults és bastant fàcil. Es pot anar
per camins, les fites són fàcils de trobar
i fins i tot es pot fer en grup. Cadascú té
el seu mapa, pots anar comentant la ruta
i arriba un punt en què et ve de gust pro-
var-ho sol. Després hi ha una categoria
d’iniciació infantil i, fins i tot, la que
correspon a l’anomenat circuit encintat,
per a nens de fins a deu anys.

Quines activitats fa el Club d’Orien-
tació de la UPC?
Es va crear el 1994 i hi estan inscrits
personal docent i investigador, personal
d’administració i serveis, estudiants i
exestudiants de la UPC, i també perso-
nes alienes a la Universitat. Fem entre-
naments, organitzem curses, com ara la
Cursa d’Orientació Nocturna al Campus
Nord, una mica amb la idea de donar a
conèixer aquest esport entre la comu-
nitat universitària. Aquest any també
hem organitzat una cursa del
Campionat Universitari a Figuerola
d’Orcau i, des de fa dos anys, fem cur-
ses a Gósol.

Quina funció té la tecnologia en el
món de l’orientació?
Avui dia les curses d’orientació estan
molt informatitzades. Quan va comen-
çar aquest esport els controls es feien
manualment, però ara cada corredor
porta un xip que s’enganxa al dit i que
permet als organitzadors de les curses
saber les dades dels participants, l’hora
de sortida i el circuit que fa cadascú.
Quan trobes una fita, has de passar el
xip per la màquina i aquesta informació
es processa automàticament a l’arriba-
da. D'aquesta manera, cada corredor
pot saber els temps parcials de pas
entre els controls i el temps total que
ha trigat a fer el traçat.CO
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Al laboratori de la Secció d’Enginyeria Hidràulica i
Hidrològica, al Campus Nord, s’hi estudia la dinàmica
fluvial i el funcionament d’infraestructures hidràuliques.
El Departament d’Enginyeria Hidràulica, Marítima i
Ambiental disposa d’aquest espai per construir models
físics a petita escala que permeten reproduir, per exem-
ple, el comportament de l’aigua en rius, carrers, canals
o estructures de desguàs en preses. Els resultats obtin-
guts ajuden a fer dissenys hidràulicament més eficients
a escala real, de manera que es redueixen costos i es
millora la seguretat hidràulica de les infraestructures.
El laboratori inclou un equipament que reprodueix el
comportament hidràulic d’un sobreeixidor esglaonat en
una presa de gravetat. La construcció l’ha finançada el
Ministeri de Ciència i Innovació, amb el suport de l’empre-
sa Dragados i el Centro de Estudios y Experimentación.
www.flumen.upc.edu

espais

Obres hidràuliques 
en miniatura

respostes
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Com es comprova 
la intel·ligència 
d’una màquina?
La intel·ligència d’una màquina es pot valorar amb el test de
Turing, una prova formulada pel matemàtic britànic Alan Turing
que pretén avaluar si una màquina és capaç de raonar, aprendre
i expressar-se. El test es va presentar el 1950 a l’article “Com-
puting machinery and intelligence", publicat a la revista Mind.
A la prova, un jutge fa preguntes a un interlocutor, que pot ser
tant una màquina com una persona, i, a partir de les respostes,
ha d’esbrinar si és un giny o una persona. “El repte és que la
màquina ha d’enganyar un humà fent-se passar per un altre
humà”, explica Javier Béjar, professor del Departament de
Llenguatges i Sistemes Informàtics. “Perquè la prova sigui justa,
no hi ha d’haver cap contacte entre la persona que jutja i l'inter-
locutor, per la qual cosa en el test classic la comunicació es pro-
duïa mitjançant teletips; ara, en canvi, es fa mitjançant un ordi-
nador.” La tesi d’Alan Turing “es basa en la imitació i en el fet
que, si la màquina és suficientment hàbil, la persona que jutja
no podrà distingir-la d’un ésser humà. Per això ha de ser capaç
de fer raonaments de sentit comú, interaccionar amb un llen-
guatge natural i tenir capacitat d’aprenentatge”, afirma el pro-
fessor. “En el test es poden preguntar tot tipus de coses, és
més aviat un diàleg i no hi ha restriccions, el jutge pot explicar
qualsevol anècdota a l’interlocutor i, més endavant, remetre al

comentari que aquest hagi fet esperant una resposta lògica.”
A més, es poden fer preguntes de coneixements generals i fins
i tot es permet mentir. “Les màquines haurien de ser capaces
d’equivocar-se i de mentir, són qualitats molt humanes,
podrien fins i tot cometre errors d’escriptura com ho faria qual-
sevol persona. Cal enganyar el jutge basant-se en el fet que
cap humà no és perfecte”, assegura l’investigador.

De la teoria a la pràctica
Conceptualment, hi ha dos vessants d’aquesta prova: d’una
banda, el test de Turing simple, que “avalua la capacitat de
resoldre problemes de forma intel·ligent tal com ho faria una
persona”; de l’altra, el test ampliat, “que té en compte les capa-
citats de percepció, com ara l’habilitat de reconèixer algú en
una fotografia”, exposa Béjar.
A la pràctica, el test de Turing té una implementació massa com-
plexa i dista molt de la realitat. Pretén avaluar aspectes relacio-
nats amb la intel·ligència humana quan el camp de la intel·ligèn-
cia artificial encara està lluny de generar sistemes que puguin
actuar com un humà. Per això, “no es pretén que cap màquina
passi el test; de fet, actualment no s’utilitza cap test per mesurar
la intel·ligència d’una màquina”, conclou Béjar.
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Montse Puig
Cap del Servei d’Activitats Socials,
Univers 

La transversalitat sempre és positiva,
dins els serveis, dins la Universitat i entre
les universitats. Suposa un exercici
d’aprenentatge en el treball col·lectiu i,
gestionada amb paràmetres organitza-
tius, quasi sempre proporciona resultats
molt rendibles. Implica més creativitat;
incrementa les relacions interpersonals,
que aporten satisfaccions i experiències,
i incideix en el trencament de les rutines
i les tendències pròpies dels models ver-
ticals. El repte de futur comporta donar
contingut a la paraula transversalitat,
reorientant els serveis actuals per poder
posar en marxa més serveis entre les
universitats en benefici de la societat.
montse.puig@upc.edu

Dídac Martínez
Director de l’Àrea de Serveis
Universitaris de la UPC 

Sí, rotundament. Totes les universitats
tenim els mateixos processos i serveis.
Hem de millorar els models organitza-
tius, perquè la duplicitat en els serveis és
molt poc eficient i molt cara! Cal voluntat
per fer realitat la cultura de la col·labora-
ció. Compartir serveis bibliotecaris mit-
jançant el Consorci de Biblioteques
Universitàries de Catalunya va costar
molt, però és un exemple que cal seguir.
A més de l’e-administració, hauríem
d’avançar molt més i compartir serveis
relacionats amb la mobilitat de l’estu-
diantat, l’aprenentatge d’idiomes, les
publicacions, la cultura, l’esport, els equi-
paments de recerca, les centrals de
compra, la contractació, etc.
didac.martinez@upc.edu.

micro
obert
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projectes
amb

empreses

Es guanyaria 
eficiència 
si les universitats 
compartissin 
serveis?

CONTACTES
NOM Eulàlia Formentí 

E-MAIL eulàlia.formenti@upc.edu

WEB www.cpl.upc.edu   

TEL. 93 401 62 05

CONTACTES
NOM Javier Otero

E-MAIL javier.otero@upcnet.es

WEB www.upcnet.es   

TEL. 93 405 44 06

FOTO El projecte Arts combinatòries oferirà un espai per preservar, compartir, divulgar i
estudiar l’obra de Tàpies.

El fons Tàpies 
es digitalitza

La Càtedra de Programari Lliure, el Departament de Llenguatges i Sistemes
Informàtics i UPCnet participen amb la Fundació Tàpies en la digitalització del
fons documental d’aquesta institució, que es posarà a l’abast del públic a tra-
vés d’una plataforma web 2.0 i d’un espai a la seu de la Fundació a Barcelona.
El projecte, en el qual també pren part la Universitat Politècnica de València,
s’anomena Arts combinatòries (Lloc d’educació, exposició i recerca) i s’estruc-
tura com una plataforma de treball col·lectiu i de relació amb els visitants que
permetrà compartir, divulgar i actualitzar els continguts que el museu ha gene-
rat des que es va fundar. L’objectiu és preservar i difondre els documents i
materials rellevants del museu, així com els recursos educatius, per facilitar, al
mateix temps, la recerca i l’experimentació al voltant de l’obra d’Antoni Tàpies
i, en general, de l’art contemporani.

Espai obert
UPCnet, en col·laboració amb el Departament de Llenguatges i Sistemes
Informàtics de la UPC, desenvolupa la plataforma tecnològica que permetrà
posar a l’abast de tothom l’arxiu Tàpies. Serà un espai obert tant pel que fa a
l’accés, ja que fa servir tecnologia de web semàntic, que facilita la cerca i clas-
sificació dels continguts, com pel que fa a la participació, ja que serà un espai
cultural 2.0 on els usuaris podran interaccionar amb el contingut per aprendre
i investigar. I també perquè fa servir programari lliure.
La Càtedra de Programari Lliure intervé en la definició dels procediments i la
creació de les bases per poder publicar el patrimoni artístic de la Fundació al
web. Així mateix, participa en el procés de digitalització del fons d’arxiu i en el
desenvolupament d’un programari per a la gestió i la consulta dels continguts
digitalitzats d’acord amb els principis d’accés obert. També dóna suport en la
identificació del marc legal de drets d’autor i l’aplicació de llicències lliures per
a cada un dels suports del fons (vídeos, fotografies, documents i pintures).
El projecte el finança el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, dins el progra-
ma Plan Avanza 2.
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Els atropellaments de vianants, espe-
cialment a les ciutats, són un dels punts
negres en els registres de mortalitat per
trànsit a Catalunya. El nombre de vícti-
mes en aquest tipus d’accident es
manté constant amb lleugeres varia-
cions, malgrat el descens de l’acciden-
talitat i la mortalitat a les carreteres
catalanes en termes absoluts.
El 2009 es van produir 43 víctimes,
segons l’Anuari estadístic d’accidents a
Catalunya. Aquest és, doncs, un àmbit
d’actuació prioritari dels plans de segu-
retat viària. La protecció dels vianants
en cas d’atropellament també és un
aspecte que es considera des de les

fases inicials de disseny dels vehicles.
Però, mentre que les lesions al cap han
estat tractades en nombroses recer-
ques, la protecció de les extremitats
inferiors ha rebut menys atenció. En
aquest context se situa la tesi doctoral
de David Gallegos, enginyer industrial,

investigador i responsable de Projectes
de la Càtedra Applus+ en Seguretat de
l’Automòbil de la UPC. “Les extremitats
inferiors del cos humà també són una
zona de vital importància, perquè és la
part que primer contacta amb el vehicle,
cosa que condiciona la cinemàtica i la
dinàmica de tot el cos durant la seqüèn-
cia de l’impacte”, explica.

Geometria òptima
L’objectiu de la tesi doctoral era obtenir
un model matemàtic per analitzar la
influència de les variables geomètriques
i els materials del bastidor frontal d’un
vehicle en relació amb les lesions que es
produeixen a les extremitats dels via-
nants en cas d’atropellament. En aquest
sentit, s’ha estudiat la protecció que pro-
porciona  un frontal, ja que el subconjunt
intern d’aquest està format per traves-
sers metàl·lics que distribueixen l’ener-
gia en un xoc, però que també interve-
nen en un impacte amb un vianant.
L’investigador ha analitzat tres variables
geomètriques principals que es correla-
cionen amb les lesions a les extremitats
inferiors del cos: l’alçària del vehicle, la
diferència d’alçada en què se situa la tra-
vessa de vianants respecte la travessa de
formació i la diferència de cota en la part

de separació entre ambdós travessers.
“Si el vehicle és més baix, les possibili-
tats de lesions són menors”, conclou
Gallegos. A mesura que el travesser de
vianants avança, és a dir, sobresurt més
del vehicle, les lesions també disminuei-
xen. A priori, la diferència de separació
entre els travessers no té una influència
significativa, perquè l’impacte es pro-
dueix en la part inferior de les extremi-
tats, de manera que tant les cames com
la resta del cos roten més. Si la configu-
ració geomètrica del vehicle fa que el
moviment de rotació del cos sigui molt
gran, es dissipa menys energia en forma
de possibles fractures o lesions”, assen-
yala David Gallegos.
El model matemàtic pot servir per
determinar quina és la geometria òpti-
ma del bastidor frontal d’un vehicle per
millorar la protecció de les extremitats
inferiors dels vianants en cas d’atrope-
llament. També pot ser un punt de par-
tida per a futures recerques, com ara
sobre la influència de la geometria
frontal en les lesions de pelvis i altres
regions corporals.

La seguretat és un dels camps de recerca principals en el sector de l’automoció. Una tesi
doctoral de l’ETS d’Enginyeria Industrial de Barcelona proposa un model matemàtic per opti-
mitzar el disseny i la seguretat del bastidor frontal dels vehicles en relació amb la protecció
de les extremitats inferiors dels vianants.

Vehicles més segurs 
per als vianants

llavors
de ciència
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Autor 
David Gallegos

Director
Francisco Liesa, del Departament d’Enginyeria
Mecànica i director per la UPC de la Càtedra
Applus+ en Seguretat de l’Automòbil.

Títol  
Anàlisi de les variables geomètriques i els materials
del frontal del vehicle en la protecció de les extre-
mitats inferiors del vianant.

Per què vas fer aquesta recerca?
Perquè és important ampliar el coneixement que
tenim sobre les qüestions referides a les extremi-
tats inferiors en els accidents de circulació.

Àrees d’aplicació
El disseny de bastidors frontals de vehicles que
redueixin les lesions dels vianants en cas d’atrope-
llament.

Tesi doctoral

FOTO La tesi doctoral
de David Gallegos pot
servir per millorar 
la protecció de les
extremitats inferiors
dels vianants en cas
d’atropellament.

“Si el vehicle és
més baix, les possi-
bilitats de lesions
són menors”



Guillermo Owen, expert
mundial en la teoria de
jocs, ha impartit dues con-
ferències a l'Escola Tècnica
Superior d'Enginyeries
Industrial i Aeronàutica de
Terrassa: “Atacs terroristes
patrocinats i represàlies”
i “Un model de cerca 
i captura del fugitiu”.

Guillermo Owen, matemàtic
colombià, és professor de la
Naval Postgraduate School de
Monterrey, a Califòrnia (Estats
Units), i també ha exercit de
docent a França, Israel, Itàlia,
l’Índia, la Xina i Mèxic. És mem-
bre honorari de l’Acadèmia
Colombiana de Física i Ciències
Exactes, de la Reial Acadèmia
d’Arts i Ciències de Catalunya i
de l’Acadèmia Mundial de les
Ciències.
Ha treballat en l’aplicació de les
matemàtiques al camp de l’en-
ginyeria. A més, és autor de
nombrosos articles i publica-
cions científiques.

La teoria de jocs intenta preveure el comporta-
ment humà?
No ben bé, intenta preveure què haurien de fer els
humans si es comportessin com a jugadors
intel·ligents, és a dir, si actuessin d’una forma racional.
S’ha comprovat que això no sempre és així i, per tant,
aquesta branca de les matemàtiques no pot preveure
el component d’irracionalitat.

Les matemàtiques no entenen en sentiments.
No. Nosaltres simplement les apliquem per estudiar
jocs i, en funció de les seves regles, dissenyem les
millors estratègies.

Tots aspirem a aconseguir el màxim benefici?
Sempre, és la base de tot joc. Som estrategs, el nostre
benefici depèn de què fem i què fan els altres jugadors.
La teoria de jocs, que va néixer de la mà de matemà-
tics, s’ha anat ampliant i la poden aplicar des d’econo-
mistes fins a dirigents militars.

Aquesta teoria podria analitzar, per tant, un
expedient de regulació d’ocupació o una vaga?
Les relacions laborals són un exemple clar de joc coo-
peratiu. Les negociacions entre els sindicats i l’empre-
sa han de tenir en compte quins són els punts forts de
cada banda i quines són les amenaces que han d’evi-
tar. Si el jugador-sindicat fa una vaga, el jugador-empre-
sari tindrà menys benefici, però potser a la llarga tan-
carà l’empresa i l’obrirà en un altre país. Davant d’un
joc cooperatiu com aquest es tracta de buscar la solu-
ció més eficient per a ambdues bandes.

I què me’n diu, dels jocs no cooperatius?
Són els que no permeten negociacions entre els juga-
dors o, si n’hi ha, quan no es pot obligar l’altre a com-
plir allò que ha promès. Posem per cas un grup de pes-
cadors d’una zona determinada. No acordaran quants
peixos pesca cada un, ja que tots dos buscaran el
màxim nombre de preses per vendre. Ara bé, si entre
tots dos pesquen tots els peixos, la comunitat marina
no es podrà reproduir i els pescadors hauran de buscar
els peixos en una altra zona. En aquest sentit, les llicèn-
cies pesqueres són l’exemple de les normes del joc.

S’ha referit a l’estratègia militar. La revolució del
món àrab es podria analitzar com una macroparti-
da de jugadors amb estratègies ben diferenciades?
Es podria entendre així, però en aquest cas el proble-
ma és que cap dels bàndols té gaire clar quina estratè-
gia vol tirar endavant. Tothom vol actuar per guanyar el
més aviat possible, però per fer-ho calen bons analistes
i no estic segur que cap de les parts en tingui.

Els atemptats de l'11-S, eren previsibles?
Crec que s’haurien pogut observar certs indicis. Si els
serveis d’intel·ligència dels Estats Units s’haguessin
comunicat entre si, es podria haver previst que s’esta-
va coent alguna cosa. Però, com que l’FBI i la CIA tre-
ballen per separat, ja n’hem vist les conseqüències. Ara
bé, ha de quedar clar que nosaltres només podem ana-
litzar la situació entre els diferents jugadors i que en
cap cas podem saber exactament què s’està tramant,
ni quan ni com serà l’acció terrorista. Per a això es
necessiten espies, infiltrats..., i nosaltres no ho som.

És bon jugador? O més ben dit, els seus amics
“s’atreveixen” a jugar amb vostè?
I tant! M'agraden els escacs, les dames, el bridge, el
pòquer... En els jocs de taula no aplico mai la teoria de
jocs. Bé, potser en alguna partida de pòquer, però no
ho faig de forma habitual. Tampoc ho feia quan practi-
cava rem, natació o futbol.

Els partits de futbol poden ser un problema de
teoria de jocs?
Sí, però tenen una característica molt especial i és que
són jocs tan dinàmics que exigeixen canviar d’estratègia
constantment. Cregui’m, això no és gens fàcil. Durant el
partit, la comunicació entre els 11 jugadors no és òptima
i menys encara la comunicació amb l’entrenador.

En un penal, la comunicació es redueix a dos.
És la situació més neta del partit, la més clara. El joc,
com diu, està entre el porter i el jugador que xuta.
Aquest últim no només ha de tenir bona tècnica, sinó
que ha de conèixer com treballa el porter per intentar
que la seva estratègia, xutar a la dreta o a l’esquerra,
no coincideixi amb la que ha pres el porter.

l’entrevista

“Som estrategs, el nostre
benefici depèn de què
fem i què fan els altres”
El colombià Guillermo Owen és considerat un dels grans estudiosos de la teoria de
jocs. Aquesta disciplina aplica el coneixement matemàtic per resoldre conflictes
d’interessos entre dos o més agents. El màxim benefici, assegura Owen, depèn de
les regles del joc i de les accions dels jugadors. Owen explica que amb les mate-
màtiques es poden dissenyar les millors estratègies per a cada situació.
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