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Aquest any, a iniciativa de la Institució
dels Centres de Recerca de Catalunya
(CERCA), la Direcció General de Recerca
de la Generalitat de Catalunya ha convo-
cat, per primera vegada, Prova’t, una
convocatòria destinada a impulsar la
transferència dels resultats de la recer-
ca al teixit productiu a través de proves
de concepte. Dels set projectes apro-
vats, els tres d’enginyeria han sorgit en
centres de recerca pròxims a la UPC:
l’Institut de Geomàtica (IG), l’Institut de
Ciències Fotòniques (ICFO) i el Centre
Internacional de Mètodes Numèrics en
Enginyeria (CIMNE). La UPC és part inte-
grant del patronat dels tres centres, ha
participat des de l’inici en la gestació
d’aquests i segueix participant en la
direcció i en la recerca a través de per-
sonal docent i investigador. El seu èxit
no deixa de ser, en part, un èxit de la
nostra universitat en la transferència de
tecnologia.
La UPC participa en el patronat o consell
de govern de deu centres CERCA. La
col·laboració és de naturalesa molt
diversa i, en qualsevol cas, és un motor
més que permet generar activitat i
transferència de manera conjunta.
Països com ara Alemanya, que es poden
considerar paradigmàtics pel que fa a la
transferència de tecnologia, incorporen
importants centres de recerca en l’es-

tructura de les universitats, dels campus
d’excel·lència i en el dia a dia de molts
dels investigadors. Només cal veure l’e-
xemple de la Universitat Tècnica de
Dresden, que acull en el campus cen-
tres com ara el Max Planck, l’Institut
Fraunhöfer o l’Institut Leibniz.
Aconseguir una massa crítica suficient,
mitjançant accions de cooperació multi-
disciplinària entre centres i entre
aquests i la universitat, és un factor
important per dur a terme projectes
ambiciosos que acostin els resultats de
la recerca a les necessitats industrials.
La UPC treballa des de fa més de 20
anys en la transferència de tecnologia
continuada, sense la qual no haurien
estat possibles els projectes que han
estat premiats en aquesta convocatòria.
La visibilitat no ho és tot, la transferèn-
cia consolidada és clau i el fet de donar
suport a institucions i als seus grups de
recerca pels èxits aconseguits a llarg
termini és una característica de políti-
ques sàvies que han sabut perdurar al
llarg del temps.
Sorprenentment, en institucions tan
prestigioses i amb un reconegut valor
social en l’àmbit tecnològic com ara Bell
Labs segueixen promocionant els inves-
tigadors pels seus valuable achieve-
ments, que s’avaluen a llarg termini,
com no podria ser d’una altra manera.

La transferència
de tecnologia:
una aposta a
llarg termini
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Desenvolupat per UPCnet, l'empresa de serveis TIC de la Universitat, s'acaba de posar en
marxa el Cloud Privat UPC, basat en el model cloud computing. El nou serveix ofereix als
centres docents i de recerca, instituts, departaments i serveis generals de la Universitat la
possibilitat de contractar servidors virtuals, amb les aplicacions i les característiques
necessàries per millorar el rendiment de l'activitat universitària. reportatge

informacions 03
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El Cloud Privat UPC permet crear servi-
dors en el núvol d’Internet, en la moda-
litat d’autoservei, en els quals  es poden
tenir aplicacions —com per exemple,
una base de dades, un repositori de fit-
xers o una pàgina web— disponibles en
qualsevol moment i fer servir, de forma
flexible (és a dir, quan es necessiten),
recursos com són la capacitat de pro-
cessament, de memòria RAM i d’espai
de disc. Els servidors contractats estan
ubicats al Centre de Processament de
Dades (CPD) de la Universitat, on s’asse-
gura la protecció de les dades, i el paga-
ment s’efectua en funció de l’ús que es
fa dels recursos disponibles.
La despesa pot variar en funció de les
necessitats. Si una de les característi-
ques dels núvols públics generals és
l’estandardització dels serveis, UPCnet
ha apostat per la flexibilització, ja que
ofereix la contractació de servidors vir-
tuals de característiques diferents. La
proposta inicial va des de servidors amb
una capacitat de processament d’1
vCPU, amb 512 MB de memòria RAM i
10 Gb d’espai de disc, fins a servidors
amb una capacitat de 2 vCPU i 4 Gb
de memòria RAM. Aquests recursos es
poden ampliar, reduir i gestionar segons
convingui. Un cop donat d’alta el servei,
l’usuari pot gestionar, de forma ràpida i
via web, els recursos disponibles, l’espai
de disc i el tallafocs, o pot consultar els

consums o els rols i permisos de les
persones que en són usuàries, entre
altres coses.

Estalvi econòmic i energètic
L’estalvi de costos és, segons Joan
Calatayud, cap de l’àrea de Serveis TIC
d’UPCnet, “un dels pilars d’aquest nou
servei, que facilita el desplegament i
l’adquisició de les infraestructures TIC
sense fer cap inversió prèvia”. A més,
ofereix la possibilitat de posar en marxa
servidors “de manera més àgil, flexible i
econòmica, gràcies al fet que només
pagues allò que consumeixes”, explica
Joan Calatayud, per a qui l’ús d’aquest
servei implica “passar d’un model de
finançament per inversions a un model
de finançament per despeses”.
En aquest sentit, Víctor Huerta, director
de l’Àrea de Sistemes d’Informació de la
UPC, confirma que el Cloud Privat UPC
“és la implantació d’un nou model tec-
nològic del qual  no podem defugir, per
la qual cosa hem de garantir una bona
gestió del canvi”. I afegeix: “Les ajudes
de finançament que servien per com-
prar infraestructura de hardware caldrà
invertir-les ara en infraestructura de ser-
veis en el núvol.”
Per Josep Casanovas, professor del
Departament d’Estadística i Investigació
Operativa, “tenir a prop aquesta alterna-
tiva tecnològica i organitzativa és una

oportunitat per implementar un nou
model que augmentarà la seguretat i l’e-
ficiència en els serveis que s’ofereixen”.
Així ho confirma Rosa Maria Martín,
directora tècnica del Laboratori de
Càlcul de la Facultat d’Informàtica de
Barcelona, una de les primeres usuàries

del Cloud Privat UPC, que destaca, a
més de la flexibilitat i la facilitat per aug-
mentar els recursos, “la tranquil·litat que
dóna un servei de qualitat de 24 hores
els set dies de la setmana”.
El servei està basat en solucions  de
codi obert i ha comptat amb el suport i
l’assessorament d’experts en recerca
en cloud computing, com ara Jordi
Torres, coordinador de l’equip que fa
recerca en aquesta matèria a la UPC
dins del grup de Computació d’Altes
Prestacions. Per Torres, “el sol fet d’a-
grupar i compartir servidors físics és
una magnífica manera de fer un ús més
eficient de l’energia i aconseguir que les
TIC siguin més sostenibles“. Segons
Jordi Berenguer, director de l’Escola
d’Enginyeria de Telecomunicació i Aero-
espacial de Castelldefels, “l’estalvi, l’efi-
ciència i la millora de la qualitat del ser-
vei que suposa el Cloud Privat UPC
demostra com la Universitat sap aplicar
el seu know-how per reduir els costos
energètics, aprofitar la xarxa de comuni-
cacions existent i continuar innovant”.

FOTO  El nou servei 
permet pagar només
pels recursos utilitzats
virtualment al núvol 
i localitzats al Centre
de Processament 
de Dades del Campus
Nord.

Cloud Privat UPC, 
servidors virtuals a mida

La UPC és la primera universitat catalana que dispo-
sa d’un servei d’aquestes característiques, que es
pot oferir, en un futur, a la resta d’universitats públi-
ques catalanes o a altres àmbits de l’Administració
pública, aprofitant l’expertesa d’UPCnet en la gestió
d’infraestructures i serveis TIC.

Pioner a les 
universitats catalanes

La idea és ampliar
els recursos TIC
amb més agilitat 
i menys cost
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Els projectes de l’Institut de Ciències
Fotòniques (ICFO) busquen resultats
d’impacte i alhora incrementar el poten-
cial comercial de les tecnologies creades.
L’equip liderat per Turgut Durduran treba-
lla juntament amb l’investigador Udo
Weigel per dissenyar un monitor òptic
transcranial no invasiu. L’objectiu d’a-
quest aparell és mesurar l’hemodinàmica
cerebral dels pacients, amb paràmetres
que facilitaran el diagnòstic mèdic pre-
coç com ara el flux sanguini microvascu-
lar, l’oxigenació o el volum sanguini.
També servirà per diagnosticar el contin-
gut aquós del cervell dels nadons en el
cas dels naixements prematurs.
Actualment ja hi ha diverses tècniques
per conèixer aquests paràmetres, però
l’objectiu de Durduran és aglutinar-les
totes en un mateix aparell de dimen-
sions reduïdes que es pugui transportar
còmodament en les instal·lacions sanità-
ries. Davant d’un ictus, per exemple, el
temps d’actuació és clau per determinar

la gravetat dels danys que se’n poden
derivar per al pacient, que en molts
casos poden ser irreversibles. Un aparell
d’aquestes característiques, per tant, tin-
drà un alt impacte en la qualitat de vida

dels pacients de cures neurointensives.
El prototip està basat en una nova tecno-
logia que es desenvolupa a l’ICFO, l’es-
pectroscòpia de correlació difusa (DCS),
que bàsicament estudia la quantitat i les
fluctuacions de fotons que travessen els
òrgans, en aquest cas, el cervell. A
aquesta tècnica s’hi sumaran coneixe-
ments de l’espectroscòpia òptica difusa
de domini de freqüència (FDDOS) per
aconseguir totes les dades d’una forma
no invasiva.

“Tot aquest progrés —assegura l’investi-
gador de l’lCFO— no té cap sentit si, a
l’hora d’aplicar-lo, els metges no saben
explotar-ne totes les possibilitats o si tro-
ben l’aparell poc pràctic en casos d’e-
mergències mèdiques.” Per aquest
motiu, Durduran està treballant braç a
braç amb l’equip mèdic de la Unitat de
Neurologia de l’Hospital de la Santa Creu
i de Sant Pau de Barcelona. “L’ús d’un
llenguatge comú és imprescindible per-
què professionals de formació tan diver-
sa com la fotònica i l’oncologia puguem
convergir el nostre coneixement en un
resultat tangible”, sentencia Durduran.

Comercialització 
Els primers resultats es presentaran
abans del 2014. Això no obstant, fins
que no s'ajusti a les homologacions
sanitàries i l’ètica professional, incloent-
hi la interacció amb el pacient i la confi-
dencialitat de les dades emmagatzema-
des, l’aparell de Durduran no es podrà

des de la
portada

04 informacions

En un entorn competitiu i d’intens progrés tecnològic, cada vegada són més freqüents les
recerques que busquen l’aplicació al teixit productiu i s’intensifiquen les relacions entre el
laboratori i les empreses per minimitzar el temps d’arribada al mercat. És el cas de tres grans
projectes de centres vinculats a la UPC els resultats dels quals auguren un gran impacte: el dis-
seny d'un innovador pont inflabe, un monitor d'hemodinàmica i un sistema de mesura de vies.

FOTO 1  El tipus de 
pont que dissenya el
CIMNE, que podrà
aguantar fins a 20
tones de pes, serà 
útil en situacions
extremes.

Recerca que busca 
un lloc al mercat

L'aparell mesurarà
l'hemodinàmica
cerebral dels
pacients
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llençar al mercat. Com a part del projec-
te, i a través d’una intensa col·laboració
amb la unitat de transferència tecnològi-
ca de l’IFCO, l’equip estudiarà diferents
opcions de comercialització, com ara
crear una companyia pròpia o vendre el
producte final a una empresa ja existent.
Qui té molt clar quin és el pla comercial
del seu projecte és Eugenio Oñate. El
director del Centre Internacional de
Mètodes Numèrics en Enginyeria
(CIMNE) lidera un projecte per dissenyar
un sistema de ponts inflables que puguin
ser útils en casos d’emergència. Les
empreses que s’encarregaran d’explo-
tar-ho seran CIMNE Tecnología, SA i Build
Air, SA, totes dues empreses spin off sor-
gides d’aquest centre de recerca.
Aquesta última, a més, també s’ocuparà
de la fabricació del prototip.
El model de pont inflable que es vol vali-
dar es compon de dues bigues inflables,
de 15 metres de llargada, sobre les quals
se situarà un tauler que podrà aguantar
fins a 20 tones de pes. L’èxit depèn de la
resistència a la tracció i a la compressió
dels elements que l’integren: una tira de
material compost, dues varetes
metàl·liques o la mateixa biga inflable,
feta a partir de poliamides resistents al

foc i a perforacions d’intensitat mitjana.
La idea parteix de Tensairity, una patent
de l’empresa suïssa amb la qual Build Air,
SA col·labora i que el CIMNE intentarà
adaptar a unes necessitats molt més
específiques. Per fer-ho, els científics tre-
ballaran en col·laboració amb el
Departament de Ciència dels Materials i
Enginyeria Metal·lúrgica i el Departament
d’Enginyeria de la Construcció de la UPC.
La lleugeresa de tots aquests materials,
juntament amb la facilitat de desplega-
ment de l’estructura, fan que aquest
tipus de pont que dissenya el CIMNE
pugui ser útil en situacions extremes
causades per catàstrofes naturals, com
ara terratrèmols o inundacions.
Aquestes passarel·les temporals facilita-
ran les tasques de rescat dels diferents
agents d’emergències, protecció civil o
unitats de logística militar, que són els
principals clients potencials d’aquestes
estructures. Si bé Oñate reconeix que el
producte resultant serà una mica més
car que un pont convencional, alguns
trets distintius com ara un pes inferior o
la temporalitat seran factors clau per
comercialitzar-lo.
El muntatge dels ponts està força definit
i, a més, seran plegables i transportables,
de manera que, una vegada plegats, es
podrien llançar fins i tot subjectats a un
paracaigudes. “Un dels molts aspectes
que hem de tenir en compte és l’autono-
mia d’aquestes estructures. Estem estu-
diant incorporar l’ús d’energia fotovoltai-
ca per alimentar un motor de dimen-
sions reduïdes que controla el flux d’aire
necessari per a l’inflament i el manteni-
ment de l’estructura”, explica Oñate.

Fins ara s’ha comprovat la viabilitat del
projecte amb ponts de tres metres de
llargada i es preveu que el prototip final
estarà gairebé enllestit abans de l’estiu.
Oñate reconeix que en la recerca d’es-
tructures lleugeres hi ha molta expecta-
ció però poques realitats i per això creu
que les subvencions a la recerca poden
ser una bona manera de potenciar-ne la
sortida industrial.

05 informacions

FOTO 2  Eugenio Oñate,
director del Centre
Internacional de
Mètodes Numèrics
en Enginyeria.

FOTO 3  Turgut
Durduran, investigador
de l'Institut de Ciències
Fotòniques.

FOTO 4  El monitor òptic
no invasiu oferirà als
metges una visió de 
la fisiologia del cervell,
així com la pressió
sanguínia i el ritme
cardíac.

Durduran: “El moni-
tor òptic millorarà
la vida dels pacients
de cures neurointen-
sives”

Oñate: “El baix pes
i la temporalitat
són factors clau
per comercialitzar
els ponts inflables”
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06 informacions

FOTO 5  Ismael
Colomina, director de
l'Institut de Geomàtica.

FOTO 6  El projecte
DECIVEL aplicarà sen-
sors inercials a la
mesura geomètrica de
les vies ferroviàries,
per guanyar temps i
productivitat.

En la mateixa línia, el director de
l’Institut de Geomàtica, Ismael Colomi-
na, creu que el contacte amb les empre-
ses ajuda els investigadors a discernir
els problemes acadèmics dels reals. “No
es tracta d’estar només al servei de les
empeses, sinó també de contrastar els
resultats de la nostra recerca perquè
sovint els tecnòlegs tenim molta capaci-
tat per resoldre preguntes, però el més
difícil és formular les preguntes adequa-
des”, explica.
Colomina i el seu equip estan treballant
en el projecte Determinació Cinemàtica
de Vies i Estructures Lineals (DECIVEL).
Aquest projecte neix vinculat estreta-
ment a l’empresa Al-Top i vol modernit-
zar l’actual estudi geomètric de les vies
ferroviàries, el qual, tot i que és un pro-
cés molt precís i exacte, resulta estàtic,
car i lent. Amb l’aplicació de sensors
inercials es podran prendre mesures
sense haver d’aturar la màquina que fa
aquesta revisió, de manera que es guan-
yarà temps i productivitat.
Els paràmetres que s’estudien de forma
habitual, com ara la distància entre els
dos eixos, la rugositat de les vies, els
radis de curvatura o les inclinacions, s’a-
pliquen al control de les vies de tren

d’alta velocitat, que tenen unes especi-
ficacions tècniques molt exigents. Així
doncs, DECIVEL contribuirà a millorar la
seguretat i el transport ferroviaris.
Colomina aplicarà una metodologia ite-
rativa i incremental, molt utilitzada en
problemes informàtics. Durant el primer
any desenvoluparan una versió inicial
del prototip, amb la integració del
maquinari, el programari i els diferents
algorismes de posicionament, i el
mateix procés es repetirà durant el
segon any amb les correccions que s’hi
hagin hagut de fer. “Estarem provant el

sistema des de l’inici, cosa que és clau
perquè el projecte arribi a bon port, ja
que de vegades, si l’aplicació de la
recerca es fa tard, veiem en quins punts
hem fallat, però ja no podem fer marxa
enrere”, assenyala.
Respecte a la comercialització d’aquest
sistema, Ismael Colomina reconeix que
juguen amb avantatge perquè ja existeix
un canal de distribució d’aquesta tecno-
logia i, per tant, l’aportació de l’Institut
de Geomàtica consistirà en la millora del
producte per poder ampliar aquest sec-
tor del mercat.

Els projectes que encapçalen Ismael Colomina, Eugenio Oñate i
Turgut Durduran són tres de les set iniciatives que han rebut una
subvenció Prova’t de la Generalitat de Catalunya. Aquesta convoca-
tòria, que és una iniciativa de la Institució dels Centres de Recerca de
Catalunya (CERCA) per impulsar la transferència de coneixement
generat a les entitats públiques al teixit productiu, ha repartit en
conjunt 1,5 milions d’euros entre aquests set instituts de recerca.
L’objectiu d’aquesta actuació és incentivar l’obtenció de prototips i
revalorar la recerca. La subvenció finança la meitat del cost final de
cada un dels projectes i la resta de pressupost s’obté de la col·labo-
ració amb les empreses.

Traspassar fronteres
Si bé la subvenció prové del Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER), es preveu que la comercialització dels prototips
traspassarà amb tota probabilitat la frontera europea.
Sense anar gaire lluny, el director del CIMNE, Eugenio Oñate, ja ha
mantingut converses amb el Govern nord-americà. Junt amb el City
College de Nova York i l’acadèmia militar de West Point, té sobre la
taula un projecte semblant al dels ponts inflables per explorar nous
materials i noves estructures. “Amb l’ajut econòmic del Prova’t s’ac-
celera el procés i no haurem de presentar només un projecte teòric,
sinó que ja comptarem amb una realitat tangible”, assegura Oñate.
L’empresa Al-Top, que aplicarà les recerques de l’equip d’Ismael
Colomina, està establint lligams amb la Xina i el Brasil. “La diferència
d’amples de via no és una limitació i amb el projecte DECIVEL
podrem fomentar la internacionalització del sistema”, explica el
director de l’Institut de Geomàtica.
Així mateix, l’investigador de l’ICFO Turgut Durduran ja té al cap pro-
mocionar el sistema de monitoratge no invasiu a altres centres hos-
pitalaris de països com el Regne Unit, Alemanya i els Estats Units.

Internacionalització 
dels prototips

Colomina: “Es tracta
també de contrastar
els resultats 
de la recerca”
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Iuri Aranda, Joan Casas, Miquel Las Heras
i Miquel Puig eren, fa un any, quatre estu-
diants de la Facultat d’Informàtica de
Barcelona (FIB) de la UPC. Ara dirigeixen
la nova empresa UWHISP i durant les tres
primeres setmanes de funcionament de
l’eina han superat les sis mil descàrre-
gues del connector i els servidors han
emmagatzemat més de deu mil whisps
(missatges de veu).
Un cop instal·lat el connector d’UWHISP,
l’eina es mostra directament a la caixa
d’escriptura del Facebook i el Twitter, des
d’on permet gravar, enviar i reproduir els
missatges sense que calgui utilitzar cap
altre programa diferent. La descàrrega
de l’aplicació també fa aparèixer un wid-
get (drecera) al navegador per enregis-
trar missatges que es poden enviar a tra-
vés de qualsevol web en el qual l’usuari
pugui escriure, com ara altres xarxes
socials o espais per a comentaris de
diferents publicacions digitals.
Quan s’enregistra un missatge, primera-
ment es crea un arxiu d’àudio local, que
l’usuari pot escoltar a través del repro-
ductor de l’aplicació. Després de donar-
hi el vistiplau, el missatge s’emmagatze-
ma als servidors d’UWHISP. Un cop la
gravació es difon al Facebook o a qualse-
vol altre web, el que es publica en reali-
tat és un enllaç que el connector trans-
forma en un reproductor de veu. Si el
destinatari del missatge no disposa de

l’extensió corresponent, l’enllaç con-
dueix a la pàgina web d’UWHISP, on es
pot escoltar el missatge.

Els orígens
La idea embrionària d’UWHISP va sorgir
d’una conversa entre amics i d’una pre-
gunta clau: “Per què és possible enviar
fotografies i vídeos captats en el
moment a través de les xarxes socials i,
en canvi, no es pot fer arribar un missat-
ge de veu de la mateixa manera?”, expli-
quen els impulsors del projecte.
Tot va anar rodat i pocs mesos després
es van presentar, encara com a estu-
diants de la UPC, al concurs internacio-
nal HackU de Yahoo. El campionat con-
sistia a dissenyar en 24 hores una aplica-
ció i presentar-la al públic en dos minuts.
El projecte d’UWHISP (aleshores VOICEU)
es va situar entre els tres finalistes i va
recollir molt bones crítiques, fet que els
va animar a desenvolupar-lo.
Els passos següents van arribar de la mà
del Programa Innova de la UPC, que
ajuda la comunitat universitària en l’im-
puls de projectes innovadors i en la cre-
ació d’empreses. Tot i que no van ser
finalistes del concurs organitzat pel
Programa, aquest els va assessorar. A
través seu, els impulsors d’UWHISP van
conèixer una escola d’emprenedors que
va seleccionar el projecte entre els 20
més destacats de l’Estat i els va premiar

amb una formació empresarial completa
i gratuïta. L’impuls decisiu van ser els
50.000 euros aportats per l’Empresa
Nacional d’Innovació (ENISA) i els 82.000
euros aportats per petits inversors o
business angels.

En una època en què la comunicació es
basa molt en la imatge, UWHISP pretén
humanitzar els comentaris que circulen
per la xarxa amb el poder i l’emotivitat
de la veu. Tot i això, no renuncien al
vídeo i estan duent a terme proves en
aquest camp. Tampoc han oblidat l’uni-
vers dels telèfons intel·ligents i les taule-
tes. Ben aviat estarà llesta la versió per a
iPhone i Android.
Una altra de les millores que arribarà
properament és l’optimització del posi-
cionament dels whisps a Google. Això
farà possible que la persona que en sigui
usuària pugui cercar whisps a partir de
paraules clau.

Quatre joves titulats a la Facultat d’Informàtica de Barcelona presenten UWHISP, una eina que
promet revolucionar la comunicació a les xarxes socials. Mitjançant la instal·lació d’un sen-
zill connector (plug-in en anglès) al navegador habitual, el giny permet enviar missatges de
veu fàcilment i còmodament a través del Facebook, el Twitter o qualsevol altre web que per-
meti l’escriptura de l’usuari.
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UWHISP, la veu 
de les xarxes socials

FOTO D’esquerra a
dreta i de dalt a baix:
Iuri Aranda, Miquel Las
Heras, Joan Casas i
Miquel Puig.

UWHISP respon
Qui
Iuri Aranda, Joan Casas, Miquel Las Heras i Miquel
Puig

Quan
Febrer de 2012

Què
Aplicació per crear, enviar i reproduir missatges de
veu instantanis a través de les xarxes socials

On
A Barcelona

Per a qui
Usuaris de les xarxes socials

Per a què
Per incloure la potència i l’emotivitat de la veu
humana a les xarxes socials de manera instantània

UWHISP és una eina
que s’integra a la
caixa d’escriptura
del Facebook 
i el Twitter

INFORMACIONS 251  3/5/12  10:37  Página 7



cognos

08 informacions

FOTO 1 Representació
gràfica d’un nanotub
de carboni policapa
quan s’arruga.

FOTO 2 Marino Arroyo
desenvolupa models 
i tècniques computa-
cionals que permeten
predir el comporta-
ment dels nantubs 
de carboni.

Els nanotubs de carboni tenen una sèrie de propietats mecàniques, tèrmiques i elèctriques
sorprenents. És per això que es consideren uns dels materials més prometedors en l’àmbit
tecnològic, amb aplicacions en camps com ara l’electrònica flexible, la biomedicina, la cons-
trucció o l’automoció.

Els nanotubs de carboni són una forma
al·lotròpica del carboni (és a dir, que
presenta diferents estructures quími-
ques), com ho són també el diamant, el
grafit o els ful·lerens.
Els va descobrir el físic japonès Sumio
Iijima l’any 1991. Des de la primera
observació han generat grans expectati-
ves gràcies a les extraordinàries propie-
tats mecàniques, tèrmiques i elèctri-
ques que tenen. Són dues-centes vega-
des més forts que l’acer, són els millors
conductors tèrmics coneguts i poden
transportar corrents elèctrics cent vega-
des més grans que el coure. És per això
que són excel·lents candidats per a un
ampli ventall d’aplicacions tecnològi-
ques en diverses àrees de gran impacte,
des de l’electrònica flexible, els sensors
i la biomedicina fins a la construcció o
l’automoció.
“Des del punt de vista mecànic són molt
especials”, explica Marino Arroyo, inves-
tigador del Laboratori de Càlcul Numèric
(LaCàN) de l'Escola de Camins de la UPC
que estudia les propietats mecàniques
(la rigidesa i la resistència) dels nano-
tubs de carboni. “Estem acostumats al
fet que els materials flexibles siguin
tous, com el cautxú, i els materials rígids
siguin fràgils, com el vidre. En canvi, els
nanotubs de carboni, gràcies a tenir un
ordre atòmic gairebé perfecte, combi-

nen una resistència i una rigidesa úni-
ques amb una flexibilitat molt alta", afir-
ma l'investigador. I afegeix: "Es doble-
guen quan els comprimeixes, però quan
la pressió desapareix, tornen a la seva
posició inicial, dintre d’uns marges”.
Intentar entendre comportaments
mecànics complexos com aquest, que

són reversibles, és el que fan científics
com ara Arroyo, que, juntament amb els
seus col·laboradors a l’Escola de
Camins, ha caracteritzat els patrons de
deformació dels nanotubs policapa
quan s’arruguen, fent servir tècniques
matemàtiques i computacionals. “Hem
observat que com més gruixuts són els
nanotubs policapa, més propensos són
a arrugar-se, i que com més s’arruguen,
més tous són”, assegura. “Això són
bones i males notícies. Males, perquè
no es poden fer materials compostos
que n’aprofitin la rigidesa extrema;
bones, perquè aquests patrons de
deformació dissipen molta energia i, per
tant, poden ser idonis per aplicar en

materials per absorbir xocs”, conclou
l’investigador.
Si les propietats mecàniques dels nano-
tubs de carboni són sorprenents, les
propietats elèctriques i electròniques no
ho són menys. Aquest és un dels àmbits
d’interès de la investigadora Núria
Ferrer, del Departament de Física
Aplicada, que investiga l’obtenció de
capes primes, conductores, transpa-
rents i flexibles dels nanotubs de carbo-
ni. “Aquestes capes poden ser empra-
des en moltes aplicacions: des de
panells solars fins a dispositius electrò-
nics, sensors o biosensors”, afirma
Núria Ferrer.
La configuració electrònica dels àtoms
de carboni que formen els nanotubs fa
que siguin molt sensibles a l’ambient
que els envolta. Per això són l’element
base de diversos tipus de sensors quí-
mics o biològics. Aquest és un camp en
què també ha treballat intensament
Núria Ferrer. “Hem desenvolupat sen-
sors de pH per mesurar l’acidesa o l’al-
calinitat d’una dissolució. Són sensors
fets a base d’un polímer conductor (la
polianilina) i nanotubs de carboni que
canvien de color en funció del pH”, afe-
geix la investigadora.
L’instrumental científic disponible en la
majoria de laboratoris ha avançat molt
des del 1991. Actualment es disposa de

Són elements
forts i els millors
conductors elèctrics
i tèrmics coneguts

Nanotubs de carboni, 
el material de la nova era
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millors sistemes de caracterització que
permeten observar els nanotubs obtin-
guts amb una precisió més gran.
“Aquesta és una part essencial de la
recerca. Tècniques com la microscòpia
de forces atòmiques, l’espectroscòpia
Raman i la ressonància de spin electrò-
nic permeten veure l’estructura final
dels nanotubs sintetitzats”, assenyala
Núria Ferrer.

Materials intel·ligents
Amb la idea final de desenvolupar mate-
rials intel·ligents multifuncionals per
aplicar al sector de la construcció, Ignasi
Casanova, del grup Mecànica i Nanotec-
nologia de Materials d’Enginyeria de la
UPC, a l’Escola de Camins, estudia la
conductivitat elèctrica dels nanotubs de
carboni.
“Els nanotubs posseeixen propietats
piezoelèctriques. És a dir, tenen la capa-
citat de generar càrrega elèctrica quan
se’ls deforma perquè tenen una estruc-
tura sense centre de simetria”, explica
l’investigador. “Estem treballant la possi-
bilitat d’obtenir formigó que tingui una
certa conductivitat elèctrica mitjançant
l’addició de nanotubs de carboni”, conti-
nua. Un formigó com el que descriu
Casanova, amb els sensors imbuïts en el
mateix material, tindria la capacitat d’e-
metre un senyal com a resposta a defor-
macions extremadament petites.
Si aquests materials s’arribessin a imple-
mentar, podria canviar el que avui ente-
nem per manteniment d’estructures de
formigó. “Si tenim en compte que el
manteniment d’estructures representa
gairebé el 50 % del pressupost que es
gasta en el sector de la construcció en

l’àmbit mundial, desenvolupar materials
amb capacitat d’autodiagnosticar-se i
monitorar problemes en el manteniment
d’estructures suposaria un gran avantat-
ge”, afirma Ignasi Casanova.
“L’aplicació que estem investigant és
molt concreta i tecnològicament no és
fàcil d’implementar. Però, sens dubte, els
materials intel·ligents tenen interès des
del punt de vista del desenvolupament
sostenible”, assegura.
Aquest científic afegeix que el fet que el

formigó pugui ser un material conductor
pot generar aplicacions més directes
com ara el monitoratge continu del tràn-
sit en carreteres.
En la construcció de paviments, doncs,
hi hauria la possibilitat d’utilitzar un tipus
de material que, sense afectar-ne les
característiques resistents, seria capaç
de mesurar les càrregues i les pressions
a què està sotmès pel pas dels vehicles,
de manera contínua i sense instrumen-
tació externa.

informacions 09

FOTO 3 Núria Ferrer
investiga les propietats
elèctriques i electròni-
ques dels nanotubs de
carboni.

FOTO 4 Ignasi Casanova
creu que les primeres
aplicacions de mate-
rials intel·ligents multi-
funcionals en cons-
trucció s’implementa-
ran en els edificis.
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Els estudiants de doctorat Xavier Carod i Eduard Aymerich treballen
al Centre de Recerca en Nanoenginyeria (CRnE) i a la Càtedra SEAT en
el projecte nanoAUTO (nAUTO), que investiga les aplicacions de nano-
tubs de carboni a l’automoció.
El projecte el finança ACC1Ó i el lidera el Centre Tècnic de SEAT.
Mitjançant la dispersió de nanotubs de carboni en una matriu polimè-
rica, obtenen compòsits amb propietats de conducció elèctrica i
bona transmissió de la conductivitat tèrmica.
“Estudiem concretament una aplicació per escalfar peces de l’auto-
mòbil quan es vol generar calor a l’interior del vehicle, utilitzant el
corrent elèctric que genera el mateix cotxe quan està en marxa. El
que ja hem vist és que amb certes famílies de polímers funciona molt
bé, es pot aconseguir un material compost de nanotubs amb les pro-
pietats que ens interessen”, explica Xavier Carod.

Conductor de l'electricitat
Aquest equip ha obtingut un compòsit polimèric que conté nanotubs
de carboni en dispersió. Es tracta d’un material conductor de l’elec-
tricitat que té un comportament perfectament òhmic, és a dir, que
estableix una relació lineal o proporcional entre el corrent elèctric i
el voltatge, i presenta efecte Joule. L’efecte Joule és un fenomen
segons el qual si en un material hi circula corrent elèctric, part de l’e-
nergia es transforma en calor.
“La nostra intenció —afegeix Aymerich— és substituir les tecnologies
que s’utilitzen actualment per produir calor en el vehicle, fetes a base
de metalls conductors, per peces polimèriques que continguin nano-
tubs. Hem demostrat la viabilitat tècnica d’aquesta aplicació, que el
material és estable, que no es degrada i que és capaç d’assolir tem-
peratures de 80 °C”.
Malgrat que encara queda molta feina per endavant, les primeres
proves donen indicis que l’aplicació del nou material pot ser innova-
dora, ja que s’ha aconseguit disminuir el consum energètic del vehi-
cle respecte al que tenen les tecnologies comercials actuals per
generar calor.

El Projecte nAUTO
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El físic Juan Ignacio Cirac, doctor honoris causa per la UPC, va
inaugurar la primera Jornada UPC Alumni, el 19 d’abril, amb
una conferència titulada “Estaran els ordinadors del futur
basats en la física quàntica?”.
En aquest acte, presidit pel rector Antoni Giró i en el qual van
intervenir el president del Consell Social, Joaquim Boixareu; el
president d’UPC Alumni, Joan Pi Llorens, i el director, Josep M.

Vilà, es va presentar oficialment aquest servei, que valoritza
el potencial dels titulats i titulades de la Universitat i que inte-
gra inicialment uns 34.000 antics alumnes. L’entitat oferirà als
titulats i titulades de la UPC un ampli ventall d’activitats i
avantatges i l’oportunitat de networking que suposa formar
part de la xarxa.
www.upc.edu/saladepremsa 

panorama

10 informacions

My Business Game,
el videojoc que anima a emprendre

El Programa Innova ha desenvolupat el videojoc My Business
Game per acostar l’estudiantat al món de la creació d’empre-
ses fomentant l’esperit emprenedor. Accessible a Internet, el
videojoc dóna l’oportunitat a les persones que hi juguen d’in-
teractuar i competir en la creació i la gestió d’empreses, en un
món virtual però inspirat en situacions i dificultats similars amb
què es podran trobar en el món real. El joc s’ha creat amb el
suport del Departament d’Empresa i d’Ocupació —a través
d’un ajut del Programa d’ajuts a projectes innovadors atorgat a
la Xarxa d’Emprenedoria Universitària (XEU), de la qual forma
part la UPC— i mitjançant un ajut de la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), i està disponible per a
la resta d’universitats catalanes vinculades a la XEU.
http://mybusinessgame.upc.edu

El físic Juan Ignacio Cirac, a la primera
Jornada UPC Alumni

El Centro Médico Teknon (CMT) i la UPC han subscrit un con-
veni de cooperació per desenvolupar sinèrgies i crear marcs
de col·laboració en els àmbits de la recerca, la docència, la
innovació i la transferència tecnològica en el camp de la salut.

El conveni el van signar el 17 d’abril el conseller delegat del
Centro Médico Teknon i president de la Fundación Teknon,
Robert Manson, i el rector, Antoni Giró.
www.upc.edu/saladepremsa 

La UPC i Teknon cooperaran per innovar
en l’àmbit de la salut 
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Dissenyen el pavelló català de la Biennal
d’Arquitectura de Venècia
L’arquitecte Jordi Badia, professor de l’Escola
Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona
(ETSAB), juntament amb Félix Arranz, ha dis-
senyat el projecte Vogadors, el pavelló que
representarà Catalunya i les Illes Balears a la
Biennal d’Arquitectura de Venècia. Vogadors
ocuparà un espai de 350 m2 a la Biennal
d’Arquitectura de Venècia, un dels principals
certàmens internacionals d’exhibició i inter-
canvi arquitectònic, que tindrà lloc entre el 29
d’agost i el 25 de novembre.
L’espai dedicat a l’arquitectura catalana i bale-
ar s’ubicarà a la Via Garibaldi, en una zona
molt concorreguda durant la Biennal. Badia,
que és responsable de l’estudi d’arquitectura
BAAS, és professor associat del Departament
de Projectes Arquitectònics de la UPC.
www.upc.edu/saladepremsa

L’Institut de Geomàtica —entitat inte-
grada per la UPC i la Generalitat de
Catalunya— col·labora amb la Unitat de
Documentació Gràfica de l’Institut
Català d’Arqueologia Clàssica per deter-
minar la posició exacta de l’aqüeducte
romà subterrani (cuniculus) de
Tarragona, mitjançant un sensor iner-
cial. Aquesta tecnologia de posiciona-
ment, que és de molta qualitat, s’utilitza
habitualment per posicionar avions,
però no s’ha usat mai fins ara com a
única tècnica de localització de túnels.
Com a resultat del treball dut a terme
fins ara pels investigadors M. Eulàlia

Parés i David Calero, de l’Institut de
Geomàtica, s’ha obtingut un mapa més
acurat i precís del cuniculus romà que
millora l’actual, fet pels espeleòlegs fa
uns anys. Des de la dècada dels noran-
ta, d’aquest aqüeducte subterrani, que
data dels segles I a II a. C. i que està
situat al centre de la ciutat, se’n coneix
un tram d’uns 300 metres de llargària, a
12 metres de profunditat i que té una
porta d’accés des del carrer Gasòmetre.
Segons els experts, el cuniculus podria
ser molt més llarg del que es coneix i
tenir altres vies d’accés.
www.upc.edu/saladepremsa 

Simone Pigolotti, investigador del grup de recerca en
Dinàmica no Lineal, Òptica no Lineal i Làsers (DONLL) al
Campus de la UPC a Terrassa, ha aplicat la metodologia mate-
màtica de la teoria de jocs per esbrinar com es comporten les
persones que participen a subhastes per Internet. La recerca,
realitzada amb investigadors suecs, danesos i italians, els ha
portat a descobrir fins a quin punt les persones són racionals
en les seves decisions, quins són els rangs de licitacions

guanyadors i les diferències de comportament en subhastes
segons el nombre de jugadors.
El treball, publicat a la Physical Review Letters, indica que
quan en la subhasta participen més de mil persones, aques-
tes mai arriben a un equilibri i la probabilitat de guanyar no
depèn de l’atzar, sinó que els jugadors adoptin una estratègia
diferent a la de la majoria.
www.upc.edu/saladepremsa

Com actuem a les subhastes 
per Internet?

Determinada la posició de l’aqüeducte
subterrani romà de Tarragona
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avatars
la vida a la UPC
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Durant dues setmanes Eulalia Sánchez ha aparcat la docència a la Facultat d’Òptica i
Optometria de Terrassa per fer classes a l’Hospital Central de Maputo, la capital de Moçambic.
El tercer país més pobre del món té un elevat dèficit d’oftalmòlegs i per això Sánchez i altres
membres de l’ONG Ocularis han format metges i metgesses residents i han descobert pato-
logies oculars gairebé inexistents en països occidentals.

Per què treballa en cooperació?
He de reconèixer que va ser una mica
per casualitat. Una companya de la
Facultat em va proposar anar a una reu-
nió d’oftalmòlegs que tenien inquietuds
per millorar la situació dels nostres
col·legues a l’Àfrica subsahariana i vaig
veure clar que m’hi volia implicar. Des
d’aleshores sóc membre de l’ONG
Ocularis i, a part de treballar des de
Catalunya, també he fet una estada de
dues setmanes a Moçambic.

I vas escollir Moçambic...
A banda que és considerat el tercer

país més pobre del món, només té set
oftalmòlegs per atendre els prop de 27
milions d’habitants. Això vol dir que
tenen un professional per cada quatre
milions de moçambiquesos! A Espanya
la proporció és d’un oftalmòleg per
cada 11.000 persones. A més, la pers-
pectiva de futur no és gaire bona; men-
tre que a Espanya es llicencien 250
oftalmòlegs cada dos anys, allà només
ho fa un.

Com es reflecteix en la qualitat de
vida dels habitants de Moçambic?
Es calcula que hi ha 150.000 persones
cegues i més de mig milió pateixen algu-
na patologia ocular que, en els països
occidentals, té un tractament fàcil. Cal
destacar igualment que la meitat de
casos de ceguesa infantil serien evita-
bles amb una mínima atenció. A l’Àfrica
subsahariana hi ha una manca de mit-
jans, però sobretot una manca de perso-
nal sanitari qualificat.

En què va consistir la seva estada?
Vam assistir desenes de pacients de
l’Hospital Central de Maputo. Ara bé, la
nostra aportació en només dues setma-
nes és ínfima respecte a l’elevat nombre
de pacients que hi ha. L’assistència és
molt necessària, però efímera, i en la
cooperació no es pot crear un vincle de
dependència. És per això que vam fer
seminaris perquè metges residents,
oftalmòlegs i assistents de quiròfan
poguessin aplicar aquests coneixe-
ments als seus casos.

Com va ser aquesta formació?
L'ONG Ocularis ha creat un calendari
amb diferents “paquets docents” de
temàtica ocular repartits al llarg dels
mesos. Durant la meva estada a Maputo
ens vam centrar en l’oculoplàstia i el
glaucoma. La cara dels alumnes i l’aten-
ció que ens prestaven em van sorpren-
dre molt, va ser una satisfacció increïble.
No m’esperava aprendre tant.

Des del punt de vista humà?
Com a persona i com a professional. Allà
he vist casos que aquí no ens arriben,
que només havia vist en els llibres quan
estudiava la carrera. Cada dia era un nou
repte. En aquest sentit, vam decidir
documentar tots aquests casos creant
un banc d’imatges i de vídeos. Esperem
que serveixi per a la formació de futurs
professionals. Durant els últims dies
també vam improvisar un taller de gra-
duació i manipulació de vidres.

Això ho fan els oftalmòlegs?
A Moçambic, sí. Tot i que sovint no estan
formats, han de fer la feina que a la resta
de països fan els optometristes. No ser-
veix de res detectar patologies oculars si
després no es poden solucionar, per
exemple, amb unes ulleres. En aquell
país les òptiques són molt cares i no
tothom se les pot permetre. A l’Hospital
Central de Maputo tenen un taller on fan
ulleres a preus més assequibles, però
sovint se’ls espatlla la maquinària o bé
no l’acaben de dominar del tot; per això
vam fer aquest taller. A més, des de
l'ONG tenim previst crear una campanya
per enviar-los muntures d’ulleres velles
que aquí ja no aprofitem, cosa que d’al-
guna manera serviria per acabar de tan-
car tot el cercle de cooperació que hem
posat en marxa.

Recomana aquesta experiència a
col·legues o estudiants?
Si s’ho agafen com unes vacances alter-
natives, evidentment que no. Tampoc
crec que sigui un bon lloc perquè l'estu-
diantat de la Facultat d'Òptica i Optome-
tria practiqui el que està aprenent al
grau. Crec que la cooperació amb països
necessitats implica un grau de compro-
mís molt més elevat, sovint també eco-
nòmic. El Centre de Cooperació per al
Desenvolupament de la UPC ens ha
donat molt de suport, però nosaltres
també hem hagut de posar-hi temps,
diners i esforç.

"A Moçambic hi ha 
set oftalmòlegs per 27
milions d'habitants"
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Com funciona 
el metro sense
conductor?
París, Copenhaguen, Singapur i Vancouver són ciutats
amb línies de metro automàtiques. Des del desembre
de 2009, Barcelona disposa de la línia més moderna de
metro de tot l’Estat espanyol, l’L9-L10. Aquesta línia ha
estat concebuda, des de l’inici, per al funcionament
automàtic sense conductor. David Huguet, professor del
Departament d’Enginyeria Mecànica de la UPC i respon-
sable de Desenvolupament de Negoci de Mobility and
Logistics de SIEMENS, explica que “els trens fan el recor-
regut a la velocitat assignada i paren a les estacions d’a-
cord amb un programa determinat que pot variar
segons el dia de la setmana i la franja horària, si bé el
centre de control pot intervenir-hi segons la demanda”.
A les estacions, les portes d’andana s’obren i es tan-
quen de manera sincronitzada amb les dels trens i evi-
ten les intrusions i les caigudes a la via dels passatgers.

Posicionament continu
“El sistema de metro sense conductor funciona mitjan-
çant la determinació, de forma contínua, de la posició
dels diferents trens al llarg del traçat de la línia”, explica
David Huguet. La tecnologia emprada permet el control
dels diferents metros que circulen, amb la qual cosa
s’augmenta la freqüència de circulació i la seguretat
d’operació.
Perquè tot això sigui possible, es disposa d’una xarxa
de ràdio de banda ampla per a la transmissió de dades
entre el material mòbil i el centre de control. “Aquesta
xarxa compleix els més alts estàndards de seguretat
amb redundància d’equips i de cobertura”, afirma l’in-
vestigador. A part de l’enviament de les dades pròpies
per a la circulació del metro, l’L9-L10 està equipada
amb diferents xarxes de comunicació que fan possible
el monitoratge i el control de les diferents instal·la-
cions. “Tota aquesta informació es rep en el centre de
control, des del qual es gestiona la globalitat de la
línia”, explica Huguet.
El sistema de metro sense conductor “incrementa les
freqüències de circulació, augmenta la seguretat i per-
met adaptar-se a la demanda de transport”, assegura
Huguet. Alhora, “afavoreix la reassignació del personal
amb noves funcions tant tècniques com de cara al
client”. Quant a la gestió d’incidències, el professor
esmenta que “tots els incidents engeguen un procedi-
ment d’explotació que assegura la gestió de les accions
necessàries per resoldre’ls”.

CONTACTE
NOM David Huguet
E-MAIL david.huguet@upc.edu
TEL. 93 739 82 63

Senyals més enllà 
del camp visual
Les condicions ambientals adverses, un manteniment deficient o simplement la fos-
cor dificulten la visió dels senyals de trànsit. Tres enginyers de telecomunicacions,
titulats recentment per l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de
Castelldefels (EETAC), han ideat un sistema per anunciar als conductors i conducto-
res els senyals de trànsit amb 300 metres d’anticipació.
Els titulats Jordi Cornellà, Israel Delgado i Alba Garcia veien clar que l’auge dels telè-
fons mòbils intel·ligents i l’augment exponencial de les persones usuàries del sistema
operatiu Android convidaven a pensar en una aplicació per a aquest sistema.
Alhora, l’afany de crear alguna eina que facilités la vida diària de les persones els va
fer decidir pels senyals de trànsit. Sota la direcció del professor Francesc Tarrés, del
Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions, han creat el Traffic Sign Detection
& Recognition (TSDR), que va ser el seu projecte de fi de carrera.

Fotografies del recorregut
Per fer servir el sistema, la persona usuària ha de descarregar l’aplicació al telèfon
mòbil i activar-la just abans de començar a conduir. El telèfon s’ha de col·locar de
manera que la càmera que hi va integrada pugui fer còmodament fotografies aleatò-
ries del recorregut. Aquestes imatges s’envien a una carpeta temporal del sistema
TSDR, en la qual un programa en fa l’escombratge per trobar-hi senyals.
“Passem un filtre vermell i un filtre blau per a la detecció del color i després analitzem
la forma del senyal —explica Alba Garcia—; a partir de la forma es reconeixen els sen-
yals mitjançant una correlació creuada, és a dir, com si es comparessin posant-ne un
a sobre de l’altre”, afegeix. “Hem assignat un número d’identificació a cada senyal,
que és l’única cosa que s’emmagatzema a la base de dades, juntament amb la posi-
ció; no s’hi inclou cap fotografia”, explica Israel Delgado.
És la mateixa comunitat d’usuaris del sistema qui actualitza i amplia de manera dinà-
mica la base de dades del TSDR a través de les fotografies aleatòries preses pels telè-
fons durant la conducció. Jordi Cornellà puntualitza que “fins que no arriben deu refe-
rències d’una mateixa localització d’un senyal, no s’incorpora a la base de dades per
motius de seguretat”. El que l’usuari acaba veient a la pantalla és un mapa amb la
seva posició i els senyals que anirà trobant fins a 300 metres més endavant. També
existeix la possibilitat d’activar l’àudio per escoltar la informació.
Després d’aconseguir una matrícula d’honor amb aquest projecte, els joves creadors
pensen adaptar l’aplicació per integrar-la a qualsevol navegador GPS i en possibles
models de negoci. De moment, planegen presentar-se a diferents concursos per a
innovadors i esperen trobar suport econòmic per aconseguir-ho.

FOTO Ampliació del camp
visual que permet el siste-
ma TSDR instal·lat al vehicle.

CONTACTE
NOM Francesc Tarrés
E-MAIL francesc.tarres@upc.edu
TEL. 93 413 71 24
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El Centre d’Innovació Tecnològica i l’empresa Sutran I+D, SL han creat un teixit tècnic amb
capacitat per absorbir fluids i humitats que evita efectes secundaris a la pell. Amb aquest nou
teixit han fabricat els primers mitjons antiolor, tot i que podria ser apte per a qualsevol tipus
de producte tèxtil.

FOTO L’investigador de
la UPC Feliu Marsal (a
l’esquerra) i Óscar
Deumal, de Sutran.

Un teixit antibacterià
per fabricar mitjons
antiolor

Un equip del Centre d’Innovació
Tecnològica (CTF) de la UPC, liderat per
Feliu Marsal, en col·laboració amb l’em-
presa Sutran I+D, SL, ha aconseguit fabri-
car mitjons que repel·leixen la mala olor i
eviten efectes secundaris a la pell. Per
fer-ho han tractat una fibra de base
cel·lulòsica, que s’utilitza habitualment
per a usos sanitaris, amb una solució de
zinc i altres components que actuen de
bactericida.
La fibra base té unes característiques
molt adequades per absorbir fluids i
humitats. Ara, amb el tractament donat,
els investigadors han obtingut un nou
teixit que elimina la mala olor, les picors
i els fongs, per la qual cosa és idoni per
a les persones que pateixen hiperhidro-
si i per a esportistes. A més, pot servir
per fabricar altres productes tèxtils que
hagin d’estar en contacte amb la pell.
Els investigadors del CTF han comprovat
que el zinc aplicat a la nova fibra elimina
en un 99,8 % la presència del microorga-
nisme Staphylococcus aureus i en un
97,8 % el Klebsiella pneumoniae.
Aquests són els bacteris més resistents
que ocasionen les males olors de la suor.
Aplicant aquest tractament en el teixit

s’aconsegueix que no generi efectes
secundaris en la pell. Els teixits d’aquest
tipus que hi ha al mercat, en ser tractats
amb un agent bactericida com la plata,
poden provocar reaccions en la pell de la
persona que els porta, com ara la derma-

tosi, fongs o picors. La innovació aporta-
da amb els mitjons antiolor, que obre
altres possibilitats en el camp dels tei-
xits, té els orígens en un projecte ante-
rior. Ara fa dos anys el CTF i Sutran I+D,
SL van fabricar la primera samarreta
antisuor del món, comercialitzada amb
molt d’èxit. Ambdós projectes “són un

exemple de la importància que té la
recerca aplicada en la innovació de pro-
ductes industrials”, afirma el director del
CTF, Feliu Marsal. Aquest és un dels
objectius del centre d'investigació, que
fa recerca aplicada no només en el sec-
tor tèxtil, sinó també en el mèdic i sani-
tari, de seguretat i protecció personal,
de la construcció, així com de l’agricultu-
ra i l'automoció.

El Centre d’Innovació Tecnològica (CTF) de la UPC, amb seu al Campus
de Terrassa, té una àmplia experiència en la recerca de noves estruc-
tures tèxtils per a aplicacions tècniques i intel·ligents. En aquest
àmbit d’expertesa manté una estreta trajectòria de col·laboració amb
la indústria: fins ara ha dut a terme projectes amb un bon nombre
d'empreses —multinacionals i pimes— de diversos països i ha fet anà-
lisis i dictàmens tècnics. Fruit d’aquesta col·laboració ha desenvolu-
pat tecnologia per fabricar roba que no es taqui o que sigui autonete-
jable, i teixits antibacterians, ignífugs o capaços de generar calor amb
una petita bateria, entre altres projectes. Més recentment, ha desco-
bert noves aplicacions de la fibra de cànem, especialment com a
material aïllant per als àmbits de la construcció i en automoció.
És un dels 19 centres de la UPC que és membre de la Xarxa TECNIO
d’ACC1Ó de la Generalitat de Catalunya i forma part del Centre
d’Innovació i Tecnologia (CIT UPC). Aquest centre disposa de plantes
pilot i equips industrials (un total de 1200 m2) per obtenir fils de tota
mena, teixits  i altres estructures tèxtils complexes, que permeten
obtenir prototipus i la seva validació.

Aplicacions intel·ligents

És una fibra de
base cel·lulòsica
tractada amb zinc i
altres components
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Lansingh
Director 
de l’Agència
Internacional de
Prevenció de la
Ceguesa per a
Llatinoamèrica.
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En què consistirà l’observatori de desigualtats en salut
visual i ceguesa?
A fer una diagnosi de la situació de la ceguesa a Llatinoamèrica
a través d’estudis sobre el nombre de casos, els grups de risc i
les principals patologies que els desencadenen. També es cre-
arà una xarxa de cooperació entre professionals, institucions i
serveis d’oftalmologia del continent per tal que els països es
comuniquin i comparteixin informació i recursos sobre preven-
ció de la ceguesa. Ara per ara ens establirem de manera priori-
tària a Guatemala i al Paraguai, perquè són dos països amb els
quals ja tenim contacte i on ja existeixen alguns dels programes
universitaris de formació i entrenament de professionals de
l’oftalmologia més importants de tota Llatinoamèrica.

Per la seva experiència, ha pogut comprovar com
pobresa i ceguesa s’interrelacionen...
Hi ha dades que parlen per si soles, ja que, mentre que als paï-
sos rics la incidència de la ceguesa és pràcticament inaprecia-
ble —menys d’un 1 % en persones més grans de 50—, al
Tercer Món la majoria d’estadístiques revelen que si algú es
queda cec per cataractes, mor en els primers cinc anys. No és
sorprenent, per tant, que com més pobre és un país, més pre-
valença té la ceguesa. A més, la falta de visió crea un cercle de
pobresa al seu voltant: se sol generar a partir de la pobresa o
falta d’accés a la sanitat i genera encara més pobresa o exclu-
sió. Per exemple, una mare que estigui cega difícilment podrà
portar els seus nens a l’escola o difícilment podrà treballar
sense ajuda.

Com es trenca aquest cercle de pobresa?
Amb una bona educació i campanyes de prevenció, però és
difícil perquè, a banda de les econòmiques, existeixen una
sèrie de barreres socioculturals en l’accés a la sanitat fruit del
desconeixement o la classe social, entre altres factors. A més,
alguns països tenen grans àrees rurals i comunitats marginals
per a les quals la salut visual no és una prioritat. Fins i tot, de
vegades quedar-se cec és una font d’ingressos per a la família
perquè els invidents solen atreure la caritat.

Quins factors incideixen en l’extensió de la ceguesa als
països pobres?
En persones de més de 60 anys, el principal factor solen ser les
cataractes, mentre que els efectes refractius —miopia, hiper-
metropia i astigmatisme— acostumen a ser la causa més
comuna entre els nens. En tercer lloc trobem la presbícia —
vista cansada— en persones més grans de 40 anys. A més, a
Llatinoamèrica cada cop hi ha més gent que es queda cega
més jove com a conseqüència de malalties pròpies dels països

desenvolupats, com ara la diabetis o el glaucoma, sovint rela-
cionades amb hàbits de vida poc saludables.

Què es farà amb la informació de l’observatori?
L’objectiu és que la informació dels estudis —basada en argu-
ments científics— ajudi al fet que la salut visual sigui una prio-
ritat en les polítiques sanitàries. També és important educar i
sensibilitzar la població en la importància de la prevenció de la
ceguesa, especialment aquells col·lectius que per diferents
raons tenen un risc més alt de patir-la. Si en algunes llengües
indígenes no existeix la paraula desnutrició, com els expliquem
que han de preocupar-se per la seva salut visual?

Per què la salut visual és tan important per al desenvo-
lupament d’una societat?
La ceguesa té un impacte socioeconòmic en els països. El ràn-
quing de l’OMS sobre el grau de discapacitat, que genera en
anys diferents patologies, situa la ceguesa i la baixa visió en cin-
què lloc, però si aglutinéssim totes les malalties causants de la
ceguesa —que l’estudi ha dividit artificialment—, segurament
la trobaríem com la principal causa de discapacitat al món.

Aquest és el principal missatge que s’ha de transmetre perquè,
a banda del drama personal i familiar que suposa, la ceguesa
genera un cercle de pobresa al seu voltant que repercuteix
negativament en l’economia d’un país. Per això, invertir en
salut visual reinseriria molta gent a la vida productiva i allibera-
ria recursos públics.

“La ceguesa influeix
negativament en 
l'economia d'un país”

Van Charles Lansingh, oftalmòleg de referència internacional, és director de l’Agència
Internacional de Prevenció de la Ceguesa per a Llatinoamèrica, un projecte que, juntament
amb l’Organització Mundial de la Salut (OMS), impulsa el programa Visión 2020 per eradicar
la ceguesa evitable a tot el món el 2020.

L’Observatori de Desigualtats 
en Salut Visual
Hi ha 285 milions de persones al món que pateixen ceguesa o deficièn-
cia visual, segons l’OMS. La majoria viuen en països subdesenvolupats,
però el més impactant és que el 80% d’aquests casos es poden evitar
amb senzilles operacions o usant lents. Van Charles Lansingh, director de
l’Agència Internacional de Prevenció de la Ceguesa per a Llatinoamèrica,
coneix de prop aquests problemes i per això ha participat en la primera
trobada per crear un observatori de desigualtats en salut visual i cegue-
sa per a Llatinoamèrica, organitzada per la Càtedra Unesco de Salut
Visual i Desenvolupament de la UPC, a la Facultat d’Òptica i Optometria
de Terrassa. L’Observatori, que treballarà per detectar i reduir aquestes
desigualtats, és una iniciativa impulsada per la Facultat i altres universi-
tats i per institucions sanitàries de Guatemala, el Paraguai i l’Argentina.
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