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La millora de la capacitat d’emmagatze-
mar, de processar i, especialment, d’en-
viar milions de dades d’un lloc a un altre
ha fet possible la universalització dels
centres de processament de dades
(CPD). La societat té una dependència
cada cop més gran de les xarxes de CPD
pràcticament en qualsevol àmbit.
El consum d’energia de les màquines
informàtiques és molt elevat i aquestes
generen tanta calor que necessiten un
sistema de climatització potent. En total,
un CPD d’un o dos racks requereix una
potència elèctrica d’uns 75 kW, però un
CPD d’un banc o d’una universitat fàcil-
ment pot superar el MW de potència.
Això planteja dos problemes. D’una
banda, com es poden processar dades
amb un mínim consum d’energia? De
l’altra, com es poden refrigerar eficient-
ment aquests centres de dades? 
Tirant d’aquest fil, es plantegen més
qüestions: és aprofitable la calor gene-
rada en un CPD per a altres usos? Quins
sistemes permeten refrigerar millor les
màquines? Es poden fer servir fonts d’e-
nergia renovables o sistemes de refre-
dament gratuïts als centres de dades? 
Els tècnics exploren diverses vies per
millorar l’eficiència informàtica. Una són
els programaris que gestionen el pro-
cessament de dades. Una altra se centra
en la temperatura de treball dels micro-
processadors, que podria ser més alta

sense una reducció de les prestacions.
Finalment, tenim la millora dels ele-
ments mecànics o termodinàmics dels
racks. Actualment s’estudia l’ús de
líquids refrigerants, l’evacuació més efi-
cient de l’aire calent d’una torre de
computació o la disposició òptima de
les màquines dels CPD per evitar la
mescla de l’aire condicionat amb l’aire
ja escalfat. El potencial d’estalvi energè-
tic, en molts casos, supera el 40 %.
A més, la calor procedent d’un CPD es
pot emprar per a la calefacció d’edificis
propers; fins i tot, podria generar fred
amb una màquina d’absorció.
Igualment, l’aprofitament de l’aire exte-
rior convenientment tractat (free coo-
ling) és una opció molt interessant per
refredar les màquines. Seria possible
dissenyar, per exemple, una xarxa des-
centralitzada de centres de processa-
ment de dades en zones climàtiques
adients, ben a prop de recursos renova-
bles o amb la capacitat d’aprofitar l’ex-
cedent energètic d’alguna activitat
industrial.
En resum, en l’àmbit informàtic es
donen la mà la més alta tecnologia, un
sector en ràpida expansió, i un conside-
rable potencial d’estalvi d’energia. És,
doncs, una oportunitat excepcional per
promoure la recerca, la innovació i la ini-
ciativa empresarial que no podem des-
aprofitar.
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L’estudiantat de primer curs de l’ETS d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona ha cons-
truït un vehicle subaquàtic seguint un disseny elaborat per l’Institut Tecnològic de
Massachusetts (MIT) dels Estats Units i l’ha ampliat. Es tracta d’una estructura amb motors
que se submergeix sota l’aigua i es pot guiar, el Sea Perch. reportatge
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Un conjunt d’elements de baix cost i
accessibles com ara flotadors i tubs de
PVC (policlorur de vinil), tres motors, un
cable de 12 metres i, a l’extrem
d’aquest, una petita caixa amb interrup-
tors per teledirigir-lo. Aquests són els
elements bàsics per construir el Sea
Perch, un vehicle subaquàtic dirigit de
forma remota i dissenyat pel Sea Grant
College de l’Institut Tecnològic de
Massachusetts (MIT).
L’estudiantat de primer del grau en
Enginyeria de Telecomunicació de la
UPC ha tingut l’oportunitat aquest curs
de construir aquest vehicle per al projec-
te de l’assignatura comuna d’Introducció
a l’Enginyeria de les Tecnologies de la
Informació i les Comunicacions (ENTIC).
El projecte es va iniciar arran d’un con-
veni signat entre l’Escola Tècnica

Superior d’Enginyeria de Telecomu-
nicació de Barcelona i el MIT el novem-
bre passat.
Però la construcció del Sea Perch és
només la primera part del projecte. El
disseny del MIT constitueix la part elec-
tromecànica i la més bàsica del vehicle,
al qual la UPC ha afegit payloads o
càrregues útils —suplements funcionals
com ara sensors o càmeres, és a dir, la
part de telecomunicacions— per crear-
ne un de propi: el Sea Perch ICT-iNeo.
L’estudiantat de l’assignatura ENTIC
havia de construir el Sea Perch segons
el manual d’instruccions del MIT en tres
setmanes. “Aquesta primera fase és
relativament senzilla i serveix per fer
equips de treball compostos per quatre
estudiants, cada grup ha de construir el
seu vehicle i per fer-ho han d’aprendre a
treballar en equip ”, explica el professor
Ramón Bragós, coordinador de l’assig-
natura. “L’experiència és complicada al
principi, per força has de conèixer la

gent, administrar el grup i adoptar rols.
El treball en equip és el més dur”, consi-
dera l’estudiant Àlex Codina.

Construint el Sea Perch ICT-iNeo
A la segona fase del projecte, que va
durar deu setmanes, es van afegir al
vehicle els payloads per donar-li una uti-
litat més enllà del simple funcionament.
En aquest cas, eren dos sensors enca-
rregats de mesurar paràmetres de l’ai-
gua i de la navegació com ara la profun-
ditat a partir d’una mesura de pressió, la
temperatura de l’aigua o l’orientació del
vehicle. A més, l’estudiantat va haver de
construir un sistema de telecomunica-
ció per poder transmetre a un ordinador
exterior les dades que els sensors obte-
nien. Un cop acabat el vehicle, es va
submergir, amb èxit, al llac del jardí de la
Torre Girona, al Campus Nord, per
posar-lo a prova. Posteriorment, es va
desmuntar i se’n van classificar totes les
parts per poder-les reutilitzar.
Després d’una prova pilot amb 60 estu-
diants el curs passat, enguany la cons-
trucció del Sea Perch ICT-iNeo s’ha
incorporat als plans d’estudis i aproxi-
madament el 50 % dels 240 estudiants
han pogut fer funcionar el robot com-
plet. “L’experiència ha estat interessant i
divertida, el projecte té aplicacions de
tot tipus (física, mecànica, elèctrica...) i
ens ha servit per consolidar coneixe-

ment”, conclou l’estudiant Àlex Codina.
“La idea és despertar la curiositat dels
estudiants, que es trobin amb proble-
mes i que apliquin la teoria, cal que
entenguin el perquè del que estudien”,
afirma Bragós. “Al llarg de la carrera,
l’estudiantat té assignatures teòriques i
d’altres més aplicades. El que es propo-
sa és un sistema complex que integra
teoria i pràctica”, conclou.
Es preveu que la construcció del Sea
Perch ICT-iNeo es mantingui durant
cinc anys dins el pla d’estudis. Un cop
acabat aquest període, es triarà un
altre robot   o vehicle per construir amb
característiques similars amb el qual
s’aconsegueixi despertar la motivació
de l'estudiantat.

FOTO La UPC és la 
primera universitat a
Espanya que fa servir
aquest robot en les
pràctiques docents.

Encarant problemes reals
Tant l’assignatura ENTIC com tot el nou pla d’estudis d’Enginyeria de
Telecomunicació de l’ETS d’Enginyeria de Telecomunicació de
Barcelona es basa en el sistema CDIO (concebre, dissenyar, imple-
mentar i operar), una nova metodologia que adapta el pla d’estudis
a les demandes de la indústria per preparar tan bé com sigui possi-
ble l’estudiantat per a la carrera professional.
Aquesta metodologia docent fa deu anys que s’utilitza en institu-
cions universitàries com ara el nord-americà MIT, el KTH Royal
Institut of Technology o la Chalmers University of Technology, amb-
dues de Suècia. Tot i que hi ha 40 universitats d’arreu del món que
segueixen el sistema CDIO, nombre que va augmentant, la UPC és la
primera universitat a tot l’Estat i una de les poques del sud d’Europa
que l’ha posat en marxa.

Experimentar amb robots
sota l’aigua

"L'objectiu és 
despertar la 
curiositat dels 
estudiants a través
de problemes reals"
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L’increment de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ha comportat
la necessitat de crear potents centres de processament de dades. Aquests requereixen
grans quantitats d’energia per gestionar el càlcul, la transmissió, l’emmagatzematge i la pre-
sentació de la informació, cosa que abans es feia en un ordinador personal. Des de la UPC
reflexionem sobre el nou paradigma que proposa el sector i la seva confluència amb el món
de l’energia.

El model cloud computing o informàtica
en núvol d’Internet està d’actualitat.
Bàsicament, suposa que els serveis, les
aplicacions i les dades ja no resideixen
en els ordinadors personals, sinó a
Internet, en centres de processament
de dades (CPD) escampats pel món, i
són accessibles des de qualsevol dispo-
sitiu amb connexió a la xarxa com ara
un telèfon mòbil intel·ligent, una tauleta
o un ordinador portàtil.
Aquest model ja és una realitat en la
informàtica domèstica i, segons els ana-
listes, és previsible que els propers anys
es consolidi a gran escala, tant pel que

fa als usuaris individuals com a les
empreses. El repte que planteja aquesta
revolució tecnològica per als propers
anys serà mantenir i, fins i tot, millorar la
disponibilitat de les infraestructures, i
alhora implementar noves tecnologies i
serveis que contribueixin a reduir cos-
tos millorant-ne el disseny, la gestió i l’e-

ficiència. A més, aspectes com ara la
seguretat, la fiabilitat, la flexibilitat i la
informàtica verda prendran més prota-
gonisme.

Energia per a granges
Els CPD ofereixen, fonamentalment,
capacitat de computació o serveis infor-
màtics, allotjament, correu electrònic,
gestió de bases de dades, control de

xarxes i sistemes, mecanismes de segu-
retat, controls d’accés, gestió de còpies
de suport, etc. “Els més grans són gran-
ges d’ordinadors que ocupen la superfí-
cie equivalent a cinc vegades el camp
del Barça i consumeixen l’electricitat
equivalent a la que requereixen les llars
d’un barri mitjà d’una gran ciutat com
Barcelona”, afirma Jordi Torres, profes-
sor del Departament d’Arquitectura de

FOTO 1  La confluència
de les TIC i la tecnolo-
gia energètica compor-
tarà més seguretat 
en el subministrament
i menys impacte
ambiental.

FOTO 2  Jordi Torres
creu que en el futur la
informàtica en núvol
d’Internet oferirà la
supercomputació com
a servei.

El cloud computing
marcarà les pautes
durant els propers
anys
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FOTO 3  Per Antoni
Sudrià, les TIC consu-
meixen molta energia,
però permeten gestio-
nar i fer més eficients
tots els altres sectors.

FOTO 4  Josep Bordonau
afirma que els CPD
són consumidors
intensius d’energia, fet
pel qual cal millorar-ne
l’eficiència energètica.

Computadors de la UPC i investigador
del Barcelona Supercomputing Center-
Centro Nacional de Supercomputación
(BSC-CNS).
En aquestes factories d’informació és
molt important que la capacitat elèctrica
sigui suficient per donar un servei ininte-
rromput. També ho és controlar-ne la
temperatura i la humitat. De fet, habi-
tualment el 50 % del consum energètic
es destina a l’aire condicionat del siste-
ma de refrigeració de les instal·lacions.
Actualment, però, la potència de la xarxa

elèctrica no és un problema. No obstant
això, amb consums de milers de quilo-
watts, que augmenten cada dia més, l’e-
ficiència energètica és un aspecte cada
vegada més important dins els CPD.
Aquesta eficiència s’està aconseguint,
per exemple, aprofitant la refrigeració de
les plantes per generar aigua calenta i
distribuir-la com a servei d’aigua calenta
sanitària en l’àmbit domèstic.
En un context de crisi energètica com
l’actual, una reducció del consum ener-
gètic o un millor aprofitament dels
recursos suposa un gran benefici econò-
mic i mediambiental. I és precisament
perquè l’energia és una part important
dels costos d’un CPD que “estem

immersos en un procés de deslocalitza-
ció en què els centres s’ubiquen en llocs
del món on el preu de l’energia és més
econòmic o en llocs on la refrigeració
pot ser més eficient a causa de la tem-
peratura ambient”, afirma Torres.

Aquest procés és un risc a mitjà termini,
però l’alternativa de portar els centres al
mateix país no és una solució, segons
l’investigador, sobretot si es té en comp-
te que aproximadament el 75 % de l’e-
nergia global s’importa. “No només pot
generar dependència de l’energia que
ve de l’exterior, sinó que ens hem de
preguntar si, tot i la deslocalització,
tenim garantida la disponibilitat de la
nostra informació”, afegeix Torres.
A part de centrar-nos en el fet que els
CPD siguin eficients, cosa que els
experts consideren fonamental, “si
estem d’acord en el fet que els punts
d’accés a Internet estan augmentant
exponencialment, hauríem de ser capa-
ços de manipular la informació sense fer
créixer el consum energètic. Ara per ara,
però, tenim unes metodologies de trac-
tament de la informació poc eficients
tant des del punt de vista informàtic
com des del punt de vista energètic”,
opina Josep Bordonau, professor del
Departament d’Enginyeria Electrònica i
coordinador UPC del KIC InnoEnergy.
Quan es planteja el salt al cloud compu-

Una altra qüestió que requereix una reflexió és el factor de risc i el
grau de vulnerabilitat que està adquirint la nostra societat. Les tec-
nologies de la informació i la comunicació estan cada cop més ínti-
mament relacionades amb les activitats de les persones i la infor-
mació en format digital ja forma part del nostre dia a dia fins al
punt que és imprescindible en multitud de situacions.
“Cada vegada en som més dependents. Fins ara ho érem de l’aigua
i del menjar, després de la temperatura, després de l’electricitat i
ara, sense tecnologia, ens trobem desprotegits. No en som cons-
cients, però sí que hi som molt sensibles”, assegura Antoni Sudrià.
Tot indica que en el futur tots els consums dependran de la infor-
mació, la computació, les comunicacions i la informàtica. Estaran
hibridats i constituiran una unitat, de manera que si alguna cosa
falla, fallarà el sistema. Per tant, els enginyers assenyalen que l’ú-
nica solució és gestionar-ho bé.
“Malgrat l’índex de risc que estem adquirint, la nostra feina és aug-
mentar i estructurar la fiabilitat de tots els processos. La tecnolo-
gia assegura el nostre futur, ens permet extreure recursos de la
natura sense malmetre-la. Però n’hem de quantificar el risc, la
redundància i la fiabilitat. Perquè el risc zero té un cost infinit, no
existeix”, conclou.

Les TIC i la vulnerabilitat

Bordonau: "Hem 
de manipular la
informació sense
fer créixer el 
consum energètic"
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FOTO 5  Convertir els
parcs d’energies 
renovables també 
en generadors d’infor-
mació és una opció de
futur, segons els
experts.

ting, la seguretat i la disponibilitat del
subministrament són dos dels aspectes
que solen generar més reticències. Per
poder garantir-los, Jordi Torres, autor del
llibre Empreses en el núvol, proposa
anar cap a un model més distribuït. Això
vol dir “traslladar els CPD a parcs d’e-

nergia renovables en el territori on hagin
de proveir la informació, de manera que
aquests parcs es converteixin en gene-
radors d’energia i també d’informació.
L’altra opció és apropar les fonts d’ener-
gia renovables al lloc on hi ha els petits
CPD de les empreses”, explica.
A causa de la intermitència de funciona-
ment de les energies renovables, la
solució més estesa actualment per
garantir la generació d’electricitat

durant totes les hores del dia és la hibri-
dació de parcs eòlics amb centrals de
biomassa. Quan no bufa el vent, es cre-
men residus forestals, residus agrícoles
o residus sòlids urbans per assegurar el
subministrament.
Però el trasllat dels CPD i l’ús d’energies
renovables és una solució que també
implica “incrementar la redundància, és

a dir, haurem de tenir una xarxa de cen-
tres, nodes intermedis i repetidors més
espessa, tant per a la informació com
per a l’energia. Així, si falla una planta,
funcionarà l’altra i, si es produeixen pro-
blemes en parts concretes de la xarxa,
serà possible continuar la connexió o el
trànsit de dades per un camí alternatiu”,
puntualitza Bordonau.

Sudrià: “Sense tec-
nologia ens trobem
desprotegits. No 
en som conscients,
però sí que hi som
molt sensibles”

En l’àmbit de la planificació energètica, està força
estesa la percepció que la manera com ens pro-
veïm d’energia deixarà de ser entesa tal com avui
la concebem. Sembla clar que els sistemes ener-
gètics tendeixen a la diversificació de les fonts i a
la distribució territorial i que guanyen pes les ins-
tal·lacions petites i mitjanes per damunt de les
grans centrals productores.
Però si ens centrem en el model de funcionament
de la xarxa elèctrica, la veritable importància d’a-
quest nou model rau en la confluència de la tecno-
logia energètica i les tecnologies de la informació
(TIC) per fer un sistema elèctric més flexible i
modular, amb més qualitat de subministrament i
de servei, més penetració d’energies renovables i
menys impacte ambiental.
“Si tenim més llocs que generen energia, caldrà
decidir com la consumim. És a dir, haurem de deci-
dir si ho fem localment o, per exemple, en un CPD,
i, si en sobra, haurem de resoldre com la reenviem
a la xarxa elèctrica. Aquest és un problema difícil
que encara no està resolt”, diu Josep Bordonau.
D’altra banda, una qüestió que els consumidors
sovint desconeixen és el fet que l’energia reque-
reix un equilibri constant entre l’oferta i la deman-
da. “És l’únic producte al món que s’ha de consu-

mir en el mateix moment en què es fabrica. Quan
hi ha alguna demanda en algun punt de la xarxa,
el sistema cobreix aquesta necessitat, cosa que
canvia constantment. A causa de la tendència dels
mercats cap a la generació distribuïda i basada en
energies renovables, caldrà repensar moltes solu-
cions tecnològiques”, explica Antoni Sudrià, direc-
tor del Centre d’Innovació Tecnològica en
Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA) i
professor de l’ETS d’Enginyeria Industrial de
Barcelona.
Una de les qüestions més importants és el proble-
ma del flux harmònic de càrregues a la xarxa elèc-
trica. Els harmònics són fenòmens provocats per
la connexió de dispositius electrònics de càrre-
gues no lineals que distorsionen el voltatge i origi-
nen un descens del grau de qualitat de l’energia
elèctrica. Són coneguts des de fa molt de temps,
però és en un escenari de futur, amb milions de
dispositius connectats, quan caldrà resoldre’n els
efectes.
L’actual model energètic funciona de forma natu-
ral. Són xarxes robustes, potser antiquades, però
el sistema funciona perquè és poc complex, però
“amb la integració de les TIC, l’energia passarà a
ser un sistema sofisticat”, afirma Sudrià.

... i sense informació no hi haurà energia
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Internet ha estat un dels fenòmens més
rellevants dels temps actuals. Tenir el
món entrellaçat ha fet que la xarxa es
converteixi en un element imprescindi-
ble per a la societat. Però, com és l’es-
tructura d’aquest entorn virtual? I,
sobretot, qui vetlla perquè sigui fiable?
Els investigadors Marcelo Yannuzzi,
René Serral i Xavier Masip, del Centre de
Recerca d’Arquitectures Avançades de
Xarxes (CRAAX), han contribuït a millo-
rar l’eficàcia d’Internet amb l’elaboració
d’un nou model d’encaminament bate-
jat amb el nom de Path-State Vector
(PSV).
Aquest sistema permet solucionar els
problemes d’encaminament que hi ha
entre els diferents dominis en què s’es-
tructura la xarxa. Actualment, les erra-
des són inherents al protocol BGP
(Border Gateway Protocol), utilitzat fins
ara per a la interconnexió dels dominis.
El model PSV és el resultat de la creació
d’un nou protocol basat en el Path-State
Graph (PSG), una innovadora represen-
tació de grafs (figures que permeten
estudiar les interrelacions entre dife-
rents unitats) a la xarxa. El nou protocol
PSG reprodueix gràficament els siste-
mes d’encaminament PSV i garanteix
que la visió d’Internet de cadascun dels
routers (encaminadors) s’adeqüi als

diferents criteris d’encaminament que
es poden aplicar en un entorn interdo-
mini. Tal com explica Xavier Masip, res-
ponsable del CRAAX, a diferència del
protocol actual, “el model basat en els
sistemes PSV no elimina el protocol BGP
d’interconnexió de dominis, sinó que
crea una o diverses capes superiors
(overlays) capacitades per solucionar-ne
les debilitats”. D’aquesta manera, per-
met aconseguir millores notables en el
funcionament de la xarxa, com ara el
temps de convergència, la capacitat
d’oferir funcionalitats d’enginyeria de
trànsit o la seguretat. I tot plegat, afegeix
Masip, “sense que calgui cap canvi
estructural, mantenint sempre la segu-
retat requerida entre operadors”.

Una millora també per als usuaris
Tot i que la majoria de problemes quoti-
dians que pateix l’estructura d’Internet a
escala global no afecten l’usuari particu-
lar, els nous sistemes d’encaminament
PSV milloren notablement —i a més llarg
termini— la capacitat de la xarxa per
mantenir l’eficàcia d’Internet, ja que afa-
voreixen  la qualitat de la comunicació i
la seguretat en la transmissió de dades.
Per fer-ho possible, Yannuzzi, Serral i
Masip han hagut d’actuar sobre el siste-
ma operatiu iOS de l‘encaminador per

implementar els PSV. Això ha comportat
una complexitat important en el desen-
volupament del projecte, però, a la vega-
da, “ha aportat un valor afegit en els
coneixements adquirits sobre l’iOS d’en-
caminadors reals”, puntualitza Xavier
Masip.
CISCO Systems acull aquest mes de
juliol a Barcelona la primera demostra-
ció pública de la implementació del nou
sistema. Al novembre es farà un test real
a les instal·lacions de la companyia a
San José (Estats Units).
Paral·lelament, amb la posada en marxa
d’aquest projecte, l’equip d’investiga-
dors del campus de la UPC a Vilanova i
la Geltrú és el primer de Catalunya i de
tot Espanya que ha signat un sponsored
research agreement amb l’empresa
CISCO Systems. Aquesta és la tercera
ocasió en què un grup de recerca euro-
peu firma un acord amb l’empresa nord-
americana de telecomunicacions.
L’objectiu de l’acord és implementar un
prototip dels PSV. El pas següent serà
avaluar l’interès que genera el prototip
per decidir si s’aposta per patentar-lo o
per estandarditzar-lo.

inno idees
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El Centre de Recerca d’Arquitectures Avançades de Xarxes, amb seu al campus de la UPC a
Vilanova i la Geltrú, ha creat el Path-State Vector, un nou prototip d’encaminament per con-
trarestar els problemes actuals d’estructura que té Internet. El sistemes d’encaminament
decideixen les rutes per les quals s’envia la informació a la xarxa; per això el projecte millo-
rarà la navegació dels usuaris.
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Per una xarxa 
més eficaç i segura

FOTO 1 D’esquerra 
a dreta, Marcelo
Yannuzzi, René Serral 
i Xavier Masip, a les
instal·lacions del
Centre de Recerca
d’Arquitectures
Avançades de Xarxes.

CRAAX respon
Qui
Xavier Masip, René Serral i Marcelo Yannuzzi

Quan
2009 

Què
Protocol que optimitza la forma en què Internet 
s’interconnecta a escala global

On
Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú

Per a qui
CISCO Systems, tot i que està destinat a ser 
incorporat en els sistemes operatius dels 
diferents fabricants d’encaminadors

Per a què
Els path-state vectors optimitzen la interconnexió 
de la xarxa en aspectes com ara la fiabilitat,
la seguretat, la distribució del trànsit 
i la resposta a esdeveniments en temps real
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FOTO 1  Els tsunamis
són generats 
principalment per
terratrèmols però,
també per esllavissa-
des i erupcions 
volcàniques.

FOTO 2 Joan Pau
Sierra, del LIM, afirma
que com més 
a prop de la costa 
es produeix un sisme,
menys marge de 
reacció es té davant
un tsunami i pitjors 
en són les conse-
qüències.

Són fenòmens molt freqüents en la natura, especialment després d’un gran terratrèmol. Els
tsunamis són onades de gran longitud que acumulen una gran quantitat d’energia i que cau-
sen una gran devastació quan arriben a la costa. N’hi ha sovint; malgrat això, els sistemes
de detecció i alerta encara no els poden predir de forma precisa.

L’11 de març, un terratrèmol de 9 graus
a l’escala de Richter va sacsejar el Japó.
El sisme, el pitjor de la història del país,
va aixecar una onada de deu metres
que en pocs minuts va arrasar les cos-
tes de Sendai, al nord-est del país, i va
causar més de 15.000 víctimes, a banda
de provocar la segona pitjor crisi nucle-
ar de la història en afectar també diver-
sos reactors de la central de
Fukushima. L’espectacularitat d’aquest
esdeveniment, però, no el fa excepcio-

nal. Els tsunamis són fenòmens natu-
rals que es produeixen i s’han produït
força sovint al llarg de la història, des
dels primers que estan documentats,
com el de Santorini, a Grècia (entre el
1600 i el 1650 a. C.), fins al que va pro-
vocar el gran terratrèmol de Xile l’any
1960, amb una magnitud de 9,5, la més
gran mai registrada.
Des del punt de vista físic, un tsunami
no és res més que una successió mas-
siva d’ones de gran longitud.
Generalment es produeixen al mar per
un desplaçament sobtat d’una gran
massa d’aigua que es transmet a la

superfície, desplaçament que sol tenir
lloc després d’un terratrèmol. A diferèn-
cia de les onades habituals, la distància
entre les crestes d’un tsunami pot ser
de desenes o centenars de quilòmetres.
Les causes més freqüents i conegudes
que provoquen un tsunami són els
terratrèmols, però també hi ha tsuna-
mis provocats per grans esllavissades i
erupcions volcàniques, tot i que sovint
aquests fenòmens també estan lligats a
moviments sísmics. Hi ha algunes cau-
ses més improbables, com ara grans
explosions submarines o impactes de
meteorits al mar.
Els sismes són la gran causa dels tsuna-
mis, però no tots els terratrèmols en
generen. Joan Pau Sierra, investigador
del Laboratori d’Enginyeria Marítima
(LIM) i del Centre Internacional d’Inves-
tigació dels Recursos Costaners (CIIRC)
de la UPC, explica que perquè un terra-
trèmol provoqui un tsunami ha de com-
plir quatre condicions: ha de tenir un
epicentre marítim o proper a la costa;
ha de tenir un focus superficial, a una
fondària inferior a 80 km; ha d’alliberar
una quantitat mínima d’energia, igual o
superior a 6,5 graus a l’escala de
Richter, i l’ha d’haver produït per un
desplaçament de les plaques tectòni-
ques, predominantment vertical.
Els tsunamis es propaguen com qualse-
vol altra ona al mar, és a dir, la massa
d’aigua que es transmet a la superfície

es mou en totes direccions. En alta mar
són ones molt planes —amb una alçà-
ria d’uns quants decímetres—, amb la
qual cosa és difícil que es puguin apre-
ciar. Així doncs, si ens trobéssim nave-
gant amb un vaixell en alta mar i es pro-
duís un tsunami, gairebé no ens n’ado-
naríem. Són ones molt llargues —de
fins a 800 km— en comparació amb la
profunditat del mar i la seva velocitat de
propagació és elevadíssima.
Aquesta velocitat es calcula de manera
proporcional a l’arrel quadrada de la
profunditat. Això vol dir que si un tsuna-
mi es produeix a 4.000 m de fondària,
es propagaria a una velocitat de 198
m/s, és a dir, a 713 km/h. Com més pro-
funditat, més velocitat. Per tant, si es
detecta un tsunami, es disposa de molt
poc temps per prendre mesures, sobre-
tot si l’epicentre es troba en una zona
molt propera a la costa, com en el cas
del Japó.

Efecte 'shoaling'
A mesura que la massa d’aigua s’apro-
pa a la costa i el calat és menys pro-
fund, les onades experimenten fenò-
mens de refracció que en redueixen la
velocitat i la longitud, alhora que l’efec-
te frenada, que comprimeix l’energia de
l’ona en un procés conegut com a
somatge (shoaling), n’incrementa l’alçà-
ria. Aquest efecte és el que fa créixer
l’alçària dels tsunamis fins a provocar

Són ones de fins 
a 800 km i amb 
una velocitat de
propagació elevada

Tsunamis, l’energia 
que ve del mar
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onades de més de 25 m a la costa.
La dinàmica d’un tsunami a terra és
bastant complexa i imprevisible, ja que
hi influeixen diversos factors com ara el
període (temps entre dues crestes
d’una onada). Si té uns períodes curts,
el tsunami arriba a terra ferma com un
fort corrent. Si els períodes són llargs, es
produeix una inundació lenta, com una
marea ràpida.
L’alçària de l’onada, la topografia sub-
marina i terrestre i la geometria de la
costa són altres factors que poden inci-
dir en els efectes del tsunami. Per
exemple, un declivi de la línia costanera
poc accentuat fa que les onades perdin
alçària i força, mentre que un declivi
més profund provoca onades més altes
i potencialment destructives. En indrets
semiconfinats, com ara badies, ports o
estuaris, l’alçària dels tsunamis pot
experimentar un efecte d’amplificació.
És el que es coneix com a fenomen de
ressonància i es produeix perquè l’ener-
gia de les onades es pot reforçar si el
període és similar al període de les ona-
des que hi ha a la badia o el port, cosa
que fa que s’incrementi l’alçària del tsu-
nami quan hi arriba.
Els tsunamis transporten una gran
quantitat d’energia i això els fa poten-
cialment destructius no només a la
costa sinó també terra endins, ja que les
onades hi penetren centenars de
metres o, fins i tot, quilòmetres.
“L’efecte és com un tren d’onades, les

aigües arriben i se’n retiren a gran velo-
citat. No és una única gran onada que hi
arriba i se’n va”, afirma Joan Pau Sierra.
Els danys, llavors, no es limiten a l’im-
pacte de l’onada, sinó que la inundació
i el reflux de l’aigua posteriors produei-
xen destrosses importants com ara el
soscavament de les infraestructures
portuàries, les línies de tren o les carre-
teres.
Abans de l’arribada d’un tsunami, el
nivell de l’aigua del mar pot començar a
descendir considerablement perquè hi
arriba la vall o sinus (la part més baixa)

de l’onada, de manera que queden al
descobert grans extensions del fons
marí. Un cop passa la primera cresta,
torna a arribar el sinus, amb el reflux
corresponent, i així successivament. Les
onades següents poden ser iguals o,
fins i tot, més grans que la primera.

Alertar a temps
Es poden preveure els tsunamis? Un
fenomen tan constant com els tsunamis
és impredictible, perquè “per poder fer-
ho, primer s’haurien de preveure els
terratrèmols”, afirma Sierra. Les zones
amb risc sísmic més gran del planeta,
com són la costa del Pacífic (Japó,
l’Amèrica del Sud i Central i els Estats
Units), disposen de sistemes de detec-

ció de sismes submarins que consistei-
xen en una xarxa de sismògrafs i mare-
ògrafs interconnectats.
No obstant això, la predicció de tsuna-
mis és encara poc precisa, ja que tot i
que es detecti l’epicentre i la magnitud
d’un sisme submarí, és molt difícil esbri-
nar si hi ha hagut grans moviments del
sòl marí. A més, el marge de reacció és
més petit com més a prop de la costa es
produeix el terratrèmol. “En aquest
darrer cas, les conseqüències són
devastadores, ja que no es compta amb
prou temps per evacuar la zona i el
terratrèmol ja hi ha generat una certa
destrucció prèvia, tal com va passar
l’any 2004 amb el sisme de Sumatra, a
l’oceà Índic”, explica Sierra.

“Per predir 
els tsunamis 
s’haurien de poder
preveure primer 
els terratrèmols”

A la península Ibèrica també hi ha risc de tsunamis, especialment a
la costa atlàntica sud-occidental, degut a la falla que va des de l’ar-
xipèlag portuguès de les Açores fins a l’estret de Gibraltar. Aquesta
és una zona de gran activitat sísmica pel contacte que hi ha entre les
dues plaques tectòniques —africana i eurasiàtica—, les quals llis-
quen l’una sobre l’altra per mitjà d’un fenomen anomenat subducció.
De fet, hi ha antecedents històrics d’efectes desastrosos a les ciutats
de Huelva i Cadis, l’estret de Gibraltar i Canàries a conseqüència del
terratrèmol de Lisboa (1755), en què es calcula que van morir prop
de 60.000 persones.
Actualment, el Laboratori d’Enginyeria Marítima (LIM) investiga el
risc de terratrèmols i tsunamis en zones costaneres espanyoles, en
un projecte conjunt amb la Universitat Complutense de Madrid, el
Reial Institut i Observatori de l’Armada i l’Institut Geològic de
Catalunya. Segons l’informe que elaboren, al mar Mediterrani i al
d’Alborán —a les costes del Marroc i Algèria— hi ha risc de tsunamis,
perquè es produeixen terratrèmols de certa magnitud, entre 6,5 i 7,5
a l’escala Richter.
Malgrat tot, el risc és limitat, ja que aquests sismes produeixen tsu-
namis de poca alçària.
Fins ara, només es coneix el cas d’un sisme d’aquest tipus, que va
tenir lloc el maig de 2003 a Algèria i va provocar onades de fins a dos
metres d’alçària a les Illes Balears, i que va causar danys en alguns
ports i embarcacions de la zona.

Risc al Mediterrani
i l'Atlàntic
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Primer postgrau en Comunicació
Multimèdia per a persones 
amb discapacitat
La UPC i la Fundación Antena 3 han creat un programa forma-
tiu de postgrau en Comunicació Multimèdia, el primer adreçat
exclusivament a persones amb discapacitat. L’objectiu és for-
mar l'estudiantat en comunicació multimèdia per a la seva
futura inserció professional en els mitjans de comunicació.
El postgrau és un títol propi de la de la Universitat Politècnica
de Catalunya que s’impartirà a partir del curs 2011-2012, amb
una oferta inicial de 20 places. S’impartirà a la UPC School of
Professional & Executive Development i el gestionarà el

Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia, juntament amb
la Càtedra d’Accessibilitat de la UPC.
El rector de la UPC, Antoni Giró, i la directora de la Fundación
Antena 3, Carmen Bieger, van signar al juny l’acord per crear
el postgrau. En els propers cinc anys, ambdues institucions
seguiran col·laborant en el marc del Proyecto PRO, que pro-
mou la Fundación Antena 3 per facilitar la inserció laboral de
les persones amb discapacitat.
www.upc.edu/saladepremsa

Els campus científics d’estiu han reunit a la UPC al juliol un grup de 60 estudiants i
estudiantes amb un expedient acadèmic excel·lent i provinents d’instituts d’arreu
d’Espanya. Han participat en quatre tallers sobre matemàtiques, robòtica, vehicles
elèctrics i energies renovables.
Aquests campus són una iniciativa del Ministeri d’Educació i la Fundació Espanyola
per a la Ciència i la Tecnologia, amb el suport de l’Obra Social ”la Caixa”, i es desen-
volupen a les universitats espanyoles que han aconseguit el reconeixement com a
Campus d’Excel·lència Internacional.
D’altra banda, la jornada Brillants va acostar, el 15 de juny, 48 estudiants i estudian-
tes d’instituts i centres de batxillerat de Badalona amb un bon expedient acadèmic
a diferents escoles i facultats de la UPC on han participat en diferents tallers.
Aquesta iniciativa de l’Ajuntament de Badalona i la UPC promou l’interès per la cièn-
cia i la tecnologia a primer de batxillerat i als cicles formatius de grau superior.
www.upc.edu/saladepremsa

La UPC s'apropa a l'estudiantat 
preuniversitari més brillant

El mural Al·legoria del transport, creat per Pere Viver i
Aymerich l’any 1904, torna a lluir amb tot l’esplendor al vestí-
bul de l’Escola d’Enginyeria de Terrassa, després de la seva
restauració. El mural, d’11 metres de llarg, tenia la pintura

deteriorada per la humitat i l’acumulació de pols. L’obra penja
de nou juntament amb el mural Al·legoria del comerç i la
indústria tèxtil, del mateix autor terrassenc.
www.eet.upc.edu

Restaurat un mural centenari de l’Escola
d’Enginyeria de Terrassa



El 5 de juliol es va inaugurar el Bosc dels Amics de
la UPC, dins l’àmbit de la recuperació mediam-
biental i social del riu Llobregat i el seu entorn. El
Bosc dels Amics de la UPC és el resultat del con-
veni de col·laboració signat entre la Manco-
munitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i la Fundació Amics de la UPC, l’objec-
tiu del qual és actuar per a la recuperació
mediambiental i paisatgística de l’espai fluvial del
Llobregat i contra la contaminació atmosfèrica,
per mitjà de la promoció de noves plantacions
d’arbres destinades a la compensació de les
seves emissions de CO2.
Aquesta nova plantació, sobre una extensió de
1.200 m2, se situa al marge esquerre del riu
Llobregat.
www.upc.edu/saladepremsa
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El Grup d’Espectroscòpia Raman de la UPC ha investigat un quadre que
possiblement és un oli juvenil de Pablo Ruiz Picasso. L’obra, propietat
d’una família de Màlaga, podria ser un retrat d’una germana del pintor. Els
propietaris van encarregar un estudi del quadre a l’empresa ACTIO, una
spin-off de la UPC especialitzada en l’anàlisi d’obres d’art amb tècniques
no invasives. Després de sotmetre el quadre a reflectometria infraroja, van
descobrir que sota la pintura superficial hi havia l’oli original, en què el per-
sonatge tenia uns ulls més grans i uns cabells més arrissats. L’obra es va
restaurar per recuperar l’original, que, segons l’estudi analític de la UPC, es
va elaborar amb pigments que coincideixen amb els que usava Picasso a
l’inici de la seva trajectòria.
www.actioarteyciencia.com

Treuen a la llum 
un possible quadre
de Picasso

Un total de 114 treballs han optat enguany al 12è Premi UPC
per a treballs de recerca de batxillerat i per a projectes de
cicles formatius de grau superior en l’àmbit de l’arquitectura,
la ciència i la tecnologia sostenibles. Un projecte d’autosufi-
ciència energètica al poble de Teli, a Mali, elaborat per Eduard
Serrahima, del col·legi Sant Miquel de Barcelona, s’ha endut el
premi al treball de batxillerat. En la categoria de projectes de
cicles formatius de grau superior, ha guanyat el disseny d’una
butaca de jardí i una tauleta auxiliar, d’Albert Alcoverro, de
l’IES Miquel Martí i Pol, de Cornellà de Llobregat.
D’altra banda, la Facultat de Matemàtiques i Estadística, junta-

ment amb la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat
de Barcelona i la Facultat de Ciències de la Universitat
Autònoma de Barcelona, ha organitzat la 2a convocatòria del
Planter de Sondeig i Experiments 2011. Els 547 alumnes parti-
cipants, provinents de l’ESO i el batxillerat, han elaborat 164
treballs entorn dels usos de l’estadística. Els treballs premiats
estudien, per exemple, si venen més els productes o les mar-
ques, de quin costat cauen les torrades i els hàbits alimenta-
ris dels adolescents del Pla de l’Estany.
www.upc.edu/premi-secundaria 
www.fme.upc.edu

Premiats els millors treballs de recerca
de secundària  

S’inaugura el Bosc dels Amics de la UPC
a la riba del riu Llobregat



“Ens hem guanyat el 
respecte del món casteller”
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avatars
la vida a la UPC

Manel Mendoza treballa a la Biblioteca de la Facultat de Nàutica de Barcelona. Des de fa més
d’una dècada vesteix la camisa verd quiròfan dels Arreplegats de la Zona Universitària, una
colla castellera integrada per estudiantat, personal docent investigador i personal d’adminis-
tració i serveis. Acaben de celebrar el 15è aniversari i s’han consolidat com la colla universi-
tària capdavantera a Barcelona. Mendoza també és casteller de Sants, ha format part durant
11 anys de la junta directiva dels Arreplegats i, ara, presideix l’Associació d’Amics d’Arreplegats.

Com va sorgir Arreplegats de la
Zona Universitària?
El 1995, quan un grup d’estudiants de
l’ETS d’Enginyeria Industrial de Barce-
lona, molts dels quals ja eren castellers,
van crear una colla a la Universitat. Els
castells són una activitat integradora i
van pensar que si tots els membres de la
colla —estudiants— compartien també
horaris, classes, vida i altres inquietuds,
es reforçaria el vincle entre el grup. De
seguida s’hi va afegir gent d’altres uni-
versitats de la ciutat.

Quines particularitats té una colla
universitària?
La principal és que no hi ha canalla, la
qual cosa implica més pes a la part supe-
rior dels castells, on hi ha l’enxaneta, l’a-
cotxador i els dosos. És un inconvenient a
l’hora d’aixecar-lo, però té l’avantatge que
reforça valors importants per a la colla
com ara la voluntat, la iniciativa i l’esperit
de superació. Cal molt més que tècnica.

Tot i això, sempre heu apostat per
fer castells complets?
Sí, és un dels senyals d’identitat
d’Arreplegats. A diferència d’altres colles

universitàries, nosaltres fem servir acot-
xadora i enxaneta, encara que haguem
de fer un castell més baix.

Quin és el castell més important
que heu aixecat?
El quatre de vuit durant la diada de la
colla el maig de 2009. Va ser el primer
castell de vuit assolit mai per una colla
universitària, però també va ser impor-
tant perquè vam ser els primers de la
història a descarregar-lo en el primer
intent. Això va fer que ens guanyéssim el
respecte del món casteller.

És compatible ser casteller a dins i
fora de la universitat? 
No només és compatible, sinó també
enriquidor. Nosaltres assagem entre set-
mana al migdia i actuem els dijous, men-
tre que les altres colles assagen al ves-
pre i actuen els caps de setmana.
S’assaja gairebé cada dia. La gent que
pertany a dues colles alhora és gent que
realment estima els castells.

I això, què aporta al món casteller?
Les colles universitàries s’han convertit
en un bon planter de castellers. I no

només pel que fa al vessant tècnic, ja
que són molts, els càrrecs de responsa-
bilitat que els universitaris arriben a ocu-
par en altres colles. Actualment, tenim
molts caps de colla i membres de juntes
que han sortit d’Arreplegats.

Sou la porta d’entrada als castells
per a molts joves?
Vaig ingressar a la colla amb 22 anys
sense tenir cap relació amb els castells i
el segon any ja n’era secretari, imagina-
t’ho! És una porta d’entrada al món cas-
teller i a l’activitat associativa. A més, al
llarg dels 15 anys d’història hem tingut
estudiants de tot arreu, que se senten
atrets per aquest tret tan distintiu de la
cultura catalana. Això ens ha permès fer
viatges per donar a conèixer els castells
a altres parts d’Espanya i a altres països,
com ara Eslovènia, Alemanya, França o
Àustria.

A què es dedica l’Associació
d’Amics d’Arreplegats?
Tenim un local social al barri de Sants de
Barcelona on fem activitats setmanals.
És un punt de reunió per a tots els mem-
bres i amics d’Arreplegats i una manera
de mantenir el contacte amb la colla,
sobretot per a les persones que han dei-
xat la universitat. Personalment, ara que
ja no formo part de la junta directiva, em
permet seguir treballant per la colla
d’una altra manera.

Els castells estan molt estesos a la
universitat? 
Sens dubte, la participació dels estu-
diants ha estat massiva en els darrers
anys, però la presència del personal
docent investigador i  del personal d’ad-
ministració i serveis encara és molt defi-
citària. També destaca el creixement de
les colles universitàries. A la UPC se
n’han creat dues de noves: els Passerells
del Tecnocampus de Mataró i els Ber-
gants del Campus de Terrassa. Estem en
un moment molt important des del punt
de vista competitiu per la gran participa-
ció i el sorgiment de noves colles.CO
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El Laboratori de Qualitat de la Imatge, ubicat al Centre
de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de Terrassa, fa
R+D en projectes i eines per caracteritzar les presta-
cions dels instruments de captació d’imatges en suport
electrònic (càmeres i escàners), així com dels disposi-
tius de sortida (pantalles d’ordinador, tauletes i telèfons
mòbils). Es va crear l'any 2003 davant la necessitat d'es-
tablir estàndards de mesura i mètodes fiables d'avalua-
ció arran de la implantació definitiva de la imatge digital
en l’àmbit de la fotografia professional.
També defineix protocols de digitalització i de proces-
sament de les imatges per garantir-ne la qualitat de la
reproducció i la fidelitat a l’original. En aquest sentit,
col·labora amb el Museu Picasso i la Fundació Institut
Amatller d’Art Hispànic, entre altres entitats.
www.citm.upc.edu 

espais

Per una digitalització 
més acurada
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Què són les tempestes
solars?
Una tempesta solar o geomagnètica és un esdeveniment espa-
cial que té lloc quan l’activitat del Sol interfereix en el camp
magnètic de la Terra. “Ens podem imaginar el Sol com una bola
de plasma enorme que eventualment pot perdre una mica de
massa”, explica Santiago Torres, professor del Departament de
Física Aplicada i investigador del Grup d’Astronomia i
Astrofísica de la UPC. L’estrella té un camp magnètic immens
i, com la Terra, és bipolar, consta d’un pol nord i un pol sud.
També gira sobre si mateixa, però, a diferència de la Terra,
l’equador del Sol gira més ràpid que els seus pols. “Aquest fet
provoca que cada 11 anys la bipolaritat del Sol es trenqui total-
ment i es resituï, és a dir, els pols s’orienten de forma inversa,
de manera que el nord se situa on hi havia el sud i viceversa”.
Quan la bipolaritat està resituada, l’activitat del Sol minva, però a
mesura que el camp magnètic es distorsiona, l’activitat del Sol va
creixent i dóna lloc a fulguracions solars (taques solars, pèrdues
de massa coronal, flamarades i erupcions de la mateixa estrella).
Quan això passa, el Sol escup flames de plasma i massa en
forma d’una ràfega de partícules carregades elèctricament que
surt disparada cap a l’exterior. Aquesta ràfega és coneguda com
a vent solar i és capaç d’escombrar tot el sistema planetari.
“Si la ràfega va en direcció cap al nostre planeta, en qüestió

d’hores aquest vent solar pot arribar a la Terra i causar-hi una
tempesta solar. Aleshores, les càrregues de la ràfega interac-
tuen amb el camp magnètic terrestre, que fa d’escut i desvia el
vent solar cap als pols, cosa que causa les aurores boreals (al
nord) i les australs (al sud)”, assenyala el professor. Aquestes
tempestes acostumen a durar entre 24 i 48 hores, tot i que es
poden perllongar durant diversos dies.

Fallades en sistemes elèctrics
Les tempestes solars poden causar fallades en els sistemes
elèctrics i els satèl·lits de comunicació. En el període que com-
prèn els anys 1645 i 1715, que es coneix com la “miniedat de
gel”, les temperatures a Europa van baixar i, paral·lelament, s’hi
va detectar molt poca activitat solar. “Així doncs, sense eximir
l’activitat humana de responsabilitats, l’activitat solar també
podria influir sobre el canvi climàtic”, afirma Torres.
La tempesta més intensa que s’ha vist mai va tenir lloc l’any
1859. Coneguda com a esdeveniment de Carrington, aquesta
tempesta va fer que instruments dependents del magnetisme
terrestre deixessin de funcionar; també va afectar el telègraf i
es van poder veure aurores en latituds tan inusuals com la ciu-
tat de Roma o Hawaii.
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Maria Rubert de Ventós
Departament d’Urbanisme i Ordenació
del Territori

Places indignades no vol dir places ocu-
pades. L’atmosfera i les pedres de les pla-
ces ens parlen dels valors de les cultures
que les han construïdes. A les nostres
ciutats, les places són llocs d’intercanvi.
Abans van ser el lloc triat per a execu-
cions públiques, les festes de toros i els
tornejos. Algunes tenen una extraordinà-
ria bellesa, altres són més anodines, són
quasi sempre llocs de representació de
la comunitat on es manifesten les con-
tradiccions i les aspiracions dels pobles.
No és estrany que la situació actual de
desconcert convoqui, de nou, grans mas-
ses a les places. Però les places són
espais de tots i de ningú. Precisament
per això, les activitats i manifestacions
que les ocupen no poden monopolitzar-
ne l’ús.
maria.rubert@upc.edu

Enric Batlle 
Departament d’Urbanisme i Ordenació
del Territori

Volem que les nostres places siguin
públiques, lliures, obertes, utilitzades per
tots i plenes de ciutadans que gaudeixen
dels seus espais i dels seus serveis. Ens
agrada la polivalència d’usos que tradi-
cionalment s’ha desenvolupat en els
espais públics de l’Europa mediterrània.
Es tracta d’evitar que l’espai públic es
desertitzi o quedi ocupat exclusivament
pels cotxes i els espais de circulació,
però no podem permetre que s’apropiïn
de les places col·lectius que fan servir
l’espai de manera exclusiva o que el sot-
meten a uns usos que impliquen l’expul-
sió dels altres ciutadans.
enric.batlle@batlleiroig.com
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Hi ha d’haver
limitacions en l’ús
de les places com
a espai públic?

CONTACTES
NOM Tzanko Tzanov 

E-MAIL tzanko.tzanov@upc.edu

WEB www.eq.upc.edu/recerca/gbmi

TEL. 93 739 85 70

FOTO D’esquerra a dreta, Carlos Díaz i Tzanko Tzanov, que han dissenyat tecnologia
innovadora per fabricar catifes 100 % reciclables.

De catifa 
a substrat per cultivar

El Grup de Biotecnologia Molecular i Industrial de la UPC a Terrassa ha aconse-
guit crear una tecnologia innovadora per fabricar catifes i moquetes de llana
biodegradables i 100 % reciclables. El sistema abarateix el cost final del produc-
te, ja que estalvia energia en el procés de fabricació.
A més, un cop finalitzada la vida útil de la catifa, el residu serveix de matèria
orgànica, útil com a substrat per al cultiu de productes vegetals.
L’equip científic, coordinat per l’investigador Tzanko Tzanov, ha treballat durant
un any en el projecte Erutan®, Back to Nature, amb la Universitat de Graz (Àus-
tria), per encàrrec de les empreses neerlandeses Bond Textile Research, Best
Wool Carpets i James, que han patentat la tecnologia. La recerca s’ha basat en
el concepte “del bressol al bressol” (de l’anglès cradle to cradle), és a dir, fer
que tot el cicle de vida del producte sigui ecològic.

Sense làtex
En el procés de fabricació del producte s’ha eliminat l’ús del làtex, que és un
material molt car i pesant i que necessita un tractament de vulcanització a
altes temperatures per poder-lo aplicar en una malla com a material de subjec-
ció de la llana. D’altra banda, només és reciclable el 20 % del material, la resta
es crema, la qual cosa genera gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera.
El que ha centrat la recerca és la utilització d’enzims per netejar i eliminar les
impureses pròpies de la llana crua. “Per crear la plataforma de subjecció de les
fibres, en substitució del làtex s’ha fet servir un potent adhesiu a base de com-
postos fenòlics naturals i enzims oxidatius que s’encarreguen de polimeritzar
la mateixa pasta adhesiva”, explica Tzanko Tzanov.
“Aquesta pasta impregna la base de la catifa i subjecta la llana de manera més
compacta i resistent que els mètodes convencionals”, afirma l’investigador. El
tractament enzimàtic, a més, suposa un estalvi d’energia en relació amb els
mètodes existents. El projecte es presentarà a Floriade 2012, l’exposició uni-
versal d’horticultura més important del món, que tindrà lloc l’abril de l’any
vinent als Països Baixos.



Els nuclis urbans de Manresa i Tàrrega
són l’escenari del recorregut geològic
que han desenvolupat Clara Ninot i
Sílvia Palacios per al seu projecte de fi
de carrera d’Enginyeria Tècnica de
Mines de l’Escola Politècnica Superior
d’Enginyeria de Manresa.
És un projecte per “promoure el conei-
xement de la geologia entre el públic i
transmetre com està lligada a la socie-
tat, present en les façanes dels edificis,
al terra de les places i dins d’edificis
importants com les esglésies”.
Per fer-ho, han elaborat uns tríptics
informatius amb la selecció de les
roques més representatives emprades
en la construcció d’alguns edificis i pavi-
ments, una breu descripció de cadascu-
na i la seva ubicació exacta en un mapa.
També han fet una fitxa tècnica de cada
roca, classificant-la segons la seva for-
mació en els tres grans grups geològics:
ígnies, sedimentàries i metamòrfiques.
En total, han creat dos itineraris urbans
per Manresa i un a Tàrrega.
El recorregut també s’atura als edificis
històrics de cada ciutat, com ara la Seu i
la Cova de Sant Ignasi de Manresa o la

parròquia de Santa Maria de l’Alba de
Tàrrega, per als quals s’han editat uns
tríptics específics, atesa la gran varietat
de roques trobades a l’interior d’aquests
edificis. De la Seu de Manresa se’n des-
criuen les roques situades tant a l’inte-
rior com a la part exterior de la basílica.
A l’interior s’hi pot visitar la cripta i de la
Cova de Sant Ignasi se n’ha publicat un
plafó informatiu amb l’explicació de les
roques de gran interès geològic.
A ambdues ciutats es preveu obrir al
públic el jardí de roques, un espai natu-
ral on s’instal·laran unes columnes mas-
sisses d’un metre d’alçària, cada una
feta de diferents tipus de roques amb
acabats diferents i que aniran acompan-
yades d’uns plafons informatius.
La informació relativa a cada recorregut
—el tipus de roques, les fitxes tècni-
ques, els cartells, plànols i tríptics infor-
matius— està disponible a la pàgina
web, cosa que permet als usuaris des-
carregar els tríptics i seguir els itineraris
pel seu compte. Per facilitar el recorre-
gut a persones amb discapacitat visual
s’adaptaran plaques informatives a la
lectura en braille.

Un recorregut per la geologia de les ciutats de Manresa i Tàrrega, per apropar els visitants
als materials que constitueixen els carrers i edificis més emblemàtics d’una manera senzi-
lla, visual i pedagògica. Això és el que han aconseguit Clara Ninot i Sílvia Palacios, estudiants
de l’EPS d’Enginyeria de Manresa, amb el seu projecte de fi de carrera.

Rere les roques que amaga
la ciutat

llavors
de ciència
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Autores 
Clara Ninot i Sílvia Palacios

Directors
Joaquim Sanz i Pura Alfonso,
del Departament d’Enginyeria
Minera i Recursos Naturals

Títol del projecte 
Roques urbanes

Per què vau fer aquesta 
recerca?
Molts centres educatius que
visitaven el Museu de Geologia
Valentí Masachs ens sol·licita-
ven recorreguts alternatius
perquè els alumnes veiessin
les aplicacions quotidianes de
la geologia.

Àrees d’aplicació
Exposicions, docència i activi-
tats d'oci

Projecte de
fi de carrera

En aquest projecte s’hi han observat diferents
roques ornamentals. La cripta i els altars de la basí-
lica de la Seu de Manresa contenen una gran varie-
tat de roques, gairebé totes sedimentàries, com ara
l’alabastre de les escultures i dels medallons circu-
lars de les parets. Una roca sedimentària caracterís-
tica és la calcària fossilífera —de color gris i que
conté fòssils—, trobada a la cripta i als altars i pro-
cedent del Bages (Sant Vicenç).
Roques metamòrfiques com el marbre són presents
a la capella de la Mare de Déu del Pilar i a la pica
baptismal. A la parròquia de Santa Maria de l’Alba
de Tàrrega també s’hi troba la tercera família de
roques, les ígnies, que deriven de la cristal·lització
d’un magma. És el cas del gabre (roca de color fosc)
de la placa de la paret o de la granodiorita del terra
de l’altar major. Al sòl de la plaça Major de Manresa
s’hi han trobat altres roques ígnies, com ara la dia-
basa, de color negre fosc i procedent de la Xina.

Patrimoni de roques

FOTO La basílica de la
Seu de Manresa, de la
qual es descriuen les
roques de l’interior 
—cripta i altars— 
i la façana.



Ignasi Labastida, responsa-
ble del projecte Creative
Commons a Espanya, ha
participat en el seminari
“Dret i accés a la cultura
en la societat de la infor-
mació: qüestions i reptes
legals”. L’acte s’ha organit-
zat en el marc del projecte
Arts combinatòries, que
desenvolupa la Fundació
Antoni Tàpies amb la
col·laboració de la UPC 
(a través de la Càtedra de
Programari Lliure), UPCnet 
i la Universitat Politècnica
de València.

Labastida és doctor en Física i
les seves línies de recerca són
el reconeixement òptic d’imat-
ges i l’holografia. És postgra-
duat en Comunicació Cientí-
fica, membre de la Junta de la
Societat Catalana de Física i
coordinador de l’Oficina de
Difusió del Coneixement de la
Universitat de Barcelona. A
banda de l’activitat università-
ria, des del 2003 lidera l’aplica-
ció de les llicències Creative
Commons a Espanya, que, des-
prés d’haver-les adequat a la
Llei de propietat intel·lectual
espanyola, van entrar en vigor
l’octubre de 2004.

Fa vuit anys que va liderar el projecte d’introduir
les llicències Creative Commons a Espanya.
Sí, des de l’àmbit universitari volíem trobar la fórmula
per penjar lliurement els materials educatius a la xarxa,
com ja feia l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT)
amb el projecte OpenCourseWare. Vam posar-nos en
contacte amb Creative Commons i no només ens van
donar llum verda per aplicar-ho a la universitat, sinó
que ens van animar a liderar el projecte d’internaciona-
lització. Això no només vol dir traduir les llicències al
castellà i al català, sinó adaptar-les a la Llei de propie-
tat intel·lectual espanyola.

I què diu aquesta llei?
Distingeix dos tipus de drets, els morals i els d’explota-
ció. Els drets morals van amb l’autor i estableixen que
sempre haurà de ser reconegut com a tal i mai no
podrà cedir-los. Els drets d'explotació inclouen els
altres autors que participen en tot el procés de l’obra,
com ara els cantants, les cadenes de televisió o les
revistes. Aquests són els únics que es poden cedir, com
ara el dret de còpia, de distribució o de comunicació
pública. Es tracta d’una llei predigital, més centrada en
el model econòmic que en els usos actuals.

Per això neix el concepte de copyleft?
Sí, per donar una sortida menys rígida que el coyright.
Les llicències Creative Commons són simplement una
eina estandarditzada perquè els autors puguin indicar
què es permet i en quines condicions. La proposta va
néixer fa una dècada als Estats Units, tot i que, actual-
ment, si no s’especifica el contrari, les obres encara
tenen tots els drets reservats.

Aquestes llicències estaven pensades inicial-
ment per a obres culturals?
Només en part, perquè van sorgir com a resposta de
l’extensió dels drets d’autor als Estats Units. En aquest
país només calia esperar 50 anys des de la mort de
l’autor perquè les seves obres perdessin els drets d’ex-
plotació i passessin al domini públic. La dècada de
1990, aquest període es va ampliar als setanta anys,
igual que a Europa. Com que es va aplicar de manera
retroactiva, durant molts anys cap obra va passar al

domini públic. Per tant, aquesta eina, que inicialment
estava pensada per a material digital, s’ha anat
ampliant a molts més formats i a tots els àmbits. Cal
protegir un article científic com si fos una obra de Walt
Disney? És evident que no, perquè si s’ha d’esperar
que passin 70 anys des de la mort de l'investigador o
investigadora perquè el seu text es posi a l’abast de
tothom, la ciència no avançarà.

Hi ha sis tipus de llicències Creative Commons.
En què es diferencien?
En la versió actual, la 3.0, un autor ha de tenir clars dos
aspectes: si vol permetre usos comercials i si vol per-
metre que la seva obra sigui transformada. A partir
d’aquesta combinatòria proposem sis llicències, des
de la més restrictiva, que no ofereix comercialització ni
obres derivades, fins a la més oberta, que només
n’exigeix el reconeixement. Aquesta última és molt
usada en el món científic.

Per què una persona autora de música o d'un
article científic pot voler renunciar als beneficis
econòmics de la seva obra?
Cada cas és diferent. En la ciència pot semblar més
evident que la cooperació entre els investigadors és
bàsica. En la música, en canvi, tal com està el mercat
discogràfic, pot sortir més a compte penjar els teus
temes a Internet. Així potencies que circulin i potser en
un futur se’n poden obtenir beneficis col·laterals, com
fer-se un nom o programar concerts. Evidentment,
penjar-los en obert a Internet no és sinònim de reco-
neixement immediat.

L’entorn 2.0 viu ofegat pel copyright?
Amb les eines disponibles actualment i amb el poder
de difusió de la xarxa, tots ens convertim en autors i
això xoca amb una llei tan “analògica”. Ja es parla de
copyright 2.0, que pretén donar la volta a la situació
actual i proposa que tot el que es publiqui a la xarxa
sigui en obert si no s’expressa el contrari. Hem de can-
viar el xip, buscar un nou model basat a compartir.
Andy Warhol agafava imatges d’altres per fer la seva
obra. Ara, t’asseguro que si agafes alguna peça seva, la
Fundació de l’artista no t’ho posarà gens fàcil.

l’entrevista

“Cal protegir l’article 
científic com una obra 
de Walt Disney?”

Ignasi Labastida és el responsable del projecte Creative Commons a Espanya, un
model legal i un conjunt d’aplicacions informàtiques que faciliten la distribució i l’ús
de continguts en el domini públic. Labastida explica per què es va crear el copyleft
(llicència de lliure còpia i distribució), fa un repàs dels tipus de llicències que exis-
teixen i justifica la necessitat d’adequar l’ús del copyright als nous entorns 2.0.
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