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En el darrer any s’han finalitzat en el si
de la UPC residències per a estudiantat
al Campus del Baix Llobregat i al
Campus de Sant Cugat, i per al proper
mes de setembre obrirà les portes una
nova residència al Campus de Terrassa.
Aquestes tres noves infraestructures
universitàries reforcen l’oferta de resi-
dència per a l’estudiantat i professorat
visitant dels nostres centres; però, més
enllà d’aquest objectiu, hem de parar
atenció en el que aporten per a tot allò
que està implícit en l’ús que l’estudiant
fa del model d’universitat que li oferim.
L’oferta d’allotjament per a l’estudiantat
inclou diversos models, des dels histò-
rics i popularment coneguts “pisos d’es-
tudiants” i col·legis majors, fins a les
residències universitàries ubicades en
àmbits urbans o les situades en el si
dels mateixos campus universitaris.
No és casual aquest apropament físic,
quasi tàctil, de les residències al nucli
operatiu de la formació, el campus. No
es pretén només donar aixopluc a l'es-
tudiantat, personal investigador i profes-
sorat visitant durant la seva estada uni-
versitària; es pretén, a més, atesa la
gran complexitat personal i acadèmica,
oferir un major apropament funcional i
vital que afavoreixi també la transversa-
litat de coneixements i empaties perso-
nals entre els membres de la comunitat
universitària.

La reflexió al voltant de la residència en
el si dels campus universitaris ens pot
conduir a una possible i suggeridora
elecció. Què és el que pretenem, quin
pot ser el model que ens interessa?, una
petita ciutat on conflueixen l’excel·lèn-
cia educativa i serveis com ara la resi-
dència, la restauració, etc., o un àmbit
conventual on la formació es converteix
en l’eix vertebral de tot un modus viven-
di. Aquests dos microcosmos, quan
s’implanten en el territori, materialitzen
un determinat model de campus.
La construcció de les infraestructures
universitàries, com són les facultats, els
centres de recerca, les residències o les
biblioteques, porten implícit en la seva
planificació i disseny el model universi-
tari de referència i, per tant, com es
genera i gestiona l’excel·lència.
Viure al campus vol dir quelcom més
que la simple residència, és la concreció
d’un determinat model d’accés al conei-
xement, de com vivim i a la vegada con-
vivim; com ens relacionem; què fem
abans i després de les classes; quin ús
fem de l’espai públic, de les bibliote-
ques, dels serveis de restauració, de les
associacions, etc., i totes aquelles màgi-
ques relacions, que conflueixen al final
en la materialització d’una arquitectura
que, en implantar-se en el territori, ens
està dient per quin model de generació
de coneixement hem apostat.

Viure 
o conviure
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En l’àmbit empresarial és habitual que enginyers i enginyeres de diferents països desenvo-
lupin conjuntament un projecte. Des de fa cinc anys, aquest escenari es trasllada a les aules
de l’EPS d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú durant el European Project Semester. És una ini-
ciativa docent a la qual enguany se suma l’International Design Project Semester. reportatge
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“Moltes empreses a Alemanya operen en
mercats d’arreu del món i prefereixen
contractar persones que tenen experièn-
cia internacional; per això em va semblar
que cursar el European Project Semester
era una gran oportunitat”, afirma Anika
Boeningk. Aquesta estudianta alemanya
va arribar al febrer a Vilanova i la Geltrú
per compartir amb 28 companys i com-
panyes de deu països diferents una
experiència docent innovadora.
El European Project Semester (EPS), que
es duu a terme a l’Escola Politècnica
Superior d’Enginyeria de Vilanova i la
Geltrú per cinquè any consecutiu, propo-
sa a l’estudiantat que durant un semes-
tre s’integri en un equip internacional
per desenvolupar un projecte real d’en-
ginyeria. Anika enguany ha coincidit amb
companys procedents de Finlàndia,
França, Alemanya, Polònia, Turquia o els
Estats Units, entre altres països, amb els
quals es comunica en anglès. De fet,
l’EPS ha estat la primera experiència en
un estudi de grau de la UPC en què l’en-
senyament s’imparteix íntegrament en
anglès durant un semestre.
Per a la majoria de participants, és un
repte desenvolupar aquest treball con-
junt en anglès i en el si d’un equip multi-
cultural i multidisciplinari. Tots els estu-
diants i estudiantes es troben a tercer de
carrera, però provenen de titulacions
d’enginyeria diferents. Per ajudar a supe-
rar aquestes dificultats, el programa s’i-
nicia amb una sèrie de seminaris i tallers

i, a més, durant el curs l’estudiantat
assisteix a classes d’anglès i castellà.
I és que l’adquisició de competències
transversals és un dels punts forts d’a-
quest programa adaptat a l’Espai
Europeu d’Ensenyament Superior
(EEES). “Jo el recomanaria especialment
a l’estudiantat interessat a millorar les
seves habilitats socials, el que en anglès
es coneix com soft skills”, explica Anika.

Projecte real d'enginyeria
Un altre atractiu del programa és l’apre-
nentatge basat en l’elaboració d’un pro-
jecte que respon a les necessitats d’una
empresa real, la qual tutora el treball de
l’estudiantat. En aquesta edició hi parti-
cipen des de grans empreses com SEAT
o AENA, fins a institucions com l’Ajun-
tament de Vilanova i la Geltrú o la
Càtedra d’Accessibilitat i el Laboratori
d’Aplicacions Bioacústiques de la UPC.
D’aquesta manera, el  programa també
ajuda a consolidar els vincles de l’Escola
amb el món empresarial.
Els bons resultats del European Project
Semester han impulsat l’Escola a posar
en marxa una altra iniciativa de mobilitat
internacional de formació basada en
projectes. És l’International Design Pro-
ject Semester (IDPS), que està adreçat a
estudiantat que cursa disseny industrial i
vol ampliar els coneixements sobre sos-
tenibilitat. Aquesta iniciativa ha arrencat
enguany amb estudiantat d’Irlanda, la
Gran Bretanya i els Països Baixos i amb

un projecte tutorat per l’empresa de dis-
seny Amor de Madre.
Mentre fa el projecte, l’estudiant cursa
seminaris relacionats amb l’ecodisseny i
el disseny de producte, una part dels
quals s’imparteixen on-line amb la parti-
cipació de professorat d’universitats
d’arreu d’Europa. La implicació de
docents internacionals és una altra
característica de l’EPS i l’IDPS, els progra-
mes que han introduït una nova manera
de formar en enginyeria a les aules de
l’EPS de Vilanova i la Geltrú.

FOTO  L’estudiantat que
cursa l’EPS prové de
deu països diferents.

Enginyeria aplicada 
i internacional

L’any 2008, el European Project Semester s’encetava
amb vuit estudiants i estudiantes. En la tercera edi-
ció, els interessats es van triplicar i, per a les inscrip-
cions del curs 2011-2012, s’ha establert un límit de
30 persones per semestre i programa per assegurar
la qualitat de la formació.
El European Project Semester va néixer a Dinamarca
i actualment hi prenen part deu universitats europe-
es, que també acullen l’estudiantat de l’EPS d'Engi-
nyeria de Vilanova i la Geltrú que hi participa.
Aquesta iniciativa ha incrementat la presència d’es-
tudiantat internacional a l’Escola i ha facilitat la
mobilitat de l’estudiantat local, amb la qual cosa
s’han generat un total de 180 experiències de mobi-
litat vinculades a aquest programa.

Multiplicant
els bons resultants



Cada any hi ha molts estudiants que
decideixen començar o completar els
estudis universitaris fora del seu lloc de
residència. Sigui quin sigui el grau i la
universitat triats, un dels problemes
amb què es poden trobar habitualment
és l'allotjament.
Residències, habitatges universitaris o
pisos. Què demanen avui els estudiants
per allotjar-se? Pedro Serrano, cap del
Servei de Patrimoni i Contractació de la
UPC, explica que “la carència d’habitat-
ges que s’ha patit en els darrers anys en
l’entorn universitari va ocasionar que el
model tradicional basat a compartir pis
amb altres estudiants deixés de tenir
sentit”. Ha calgut, doncs, trobar solu-
cions a l’allotjament de l’estudiantat,
però també al del professorat i els inves-
tigadors visitants. “Les residències i pos-
teriorment els habitatges universitaris
han servit per donar resposta, en part, a
aquesta problemàtica”, afegeix.
Aquesta resposta de les universitats
suposa passar d’un model en què els
pisos constitueixen la immensa majoria

de l’oferta d’allotjament universitari a un
altre model en què la comunitat univer-
sitària pot optar per viure al mateix cam-
pus en miniapartaments en règim de llo-
guer i gaudir de zones comunes i espais
de socialització.
Pedro Serrano valora aquest canvi posi-
tivament, perquè “possibilita una inte-
gració més gran de l’estudiantat a la

UPC, promou factors de convivència
entre els mateixos estudiants i permet
desenvolupar unes competències
determinades lligades als objectius dels
nous plans d’estudis”.
La Universitat disposa d’allotjaments
per a la comunitat universitària a gaire-

bé tots els municipis on té campus o
centres docents. A la ciutat de Bar-
celona es poden allotjar unes 448 per-
sones, a la residència universitària Torre
Girona, al Campus Nord; a la residència
universitària Pere Felip Monlau, situada
al Raval, i a la residència universitària
Lesseps, al districte de Gràcia. Els allot-
jaments Pius i Font Quer, ubicats al
Campus del Baix Llobregat, a Castell-
defels, disposen de 124 places. Pel que
fa a la capacitat de la residència univer-
sitària Vila Nova al Campus de Vilanova i
la Geltrú, el sostre és de 95 persones. Els
habitatges universitaris del Campus de
Sant Cugat del Vallès disposen de 81
places i la residència Francesc Giralt i
Serrà, situada al Campus de Terrassa, té
una capacitat màxima de 198 persones.
L’explotació i gestió d’aquests edificis
està en mans de tres empreses, mitjan-
çant una concessió administrativa en
condicions fixades de comú acord amb
la UPC. L’empresa Residències d’Estu-
diants, SA (RESA) gestiona els allotja-
ments de Barcelona, Castelldefels i

des de la
portada

04 informacions

La Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona Tech (UPC) va encetar els anys noranta la
posada en marxa d’una oferta d’allotjament per a la seva comunitat. Avui disposa d’aquest
servei als campus de Terrassa, Vilanova i la Geltrú, Sant Cugat del Vallès, Castelldefels i
Barcelona. Els seus usuaris descriuen una altra manera de ‘viure la universitat’.

FOTO 1  Les residències
estudiantils s'han
transformat en equipa-
ments que busquen
integrar més l'estu-
diantat a la Universitat.

Viure a dues passes 
del laboratori

La comunitat uni-
versitària pot optar
per viure al mateix
campus en minia-
partaments amb
zones comunes



Terrassa; UNIHABITAT gestiona els de
Sant Cugat del Vallès, i el Grup Qualitat,
la residència universitària Vila Nova.

Model de referència
El primer edifici de la UPC destinat a
allotjament per a universitaris, d’entrada
bàsicament estudiantat de grau, es va
inaugurar el 1996 a Terrassa. La residèn-
cia va ser batejada amb el nom de
Francesc Giralt i Serrà en homenatge a
aquest tècnic i emprenedor local del
segle XIX.
Després de 16 anys en funcionament,
“ha esdevingut un referent, ja que la ten-
dència actual no és cap a les residències
convencionals (tipus col·legis majors),
sinó cap a aquesta forma més moderna
d’allotjaments”, explica Francesc Astals,
delegat del rector al Campus de Terras-
sa. Es tracta d’allotjaments que afavorei-
xen sinergies positives, perquè “la vida

en un col·lectiu ampli és molt més rica i
variada que la que ofereix compartir un
pis de quatre o cinc estudiants. Els estu-
diants que vénen són de diferents edats
i diferents titulacions, cosa que fa que el
contacte i l’intercanvi d’experiències
sigui molt més atractiu”, assegura.
Al Campus de Terrassa s’està acabant la
construcció d’un segon edifici destinat a
allotjaments universitaris. Els habitatges,
que es basen en un sistema constructiu
d’estructures semiprefabricades, “re-
bran el nom d’Hipàtia, com la filòsofa i
astrònoma grega del segle IV, considera-
da la primera dona matemàtica de la
història”, explica Astals. El nou edifici
disposarà de 75 allotjaments per a 90
persones, a més dels serveis comuns i
un aparcament soterrani per a 23 vehi-
cles i cinc motocicletes. Els nous habi-
tatges del campus estaran operatius
l’estiu de 2012.
Però Terrassa no és l’únic exemple de
campus plenament integrat dins del tei-
xit urbà. Un altre exemple de campus
vinculat a la ciutat és el de Vilanova i la
Geltrú, que des de setembre de 2000
disposa de la residència universitària

Vila Nova, situada a 20 metres de
l’Escola Politècnica Superior d’Engi-
nyeria de Vilanova i la Geltrú i a tocar de
la biblioteca.
Enric Trullols, director de l’Escola, també
destaca les sinergies que afavoreixen
viure i estudiar al Campus: “Sobretot de
tipus relacional. Per citar-ne unes quan-
tes, existeixen diferents iniciatives lúdi-
ques i recreatives, com ara la participa-
ció en les comparses de Carnaval, els
dinars internacionals en què l’estudian-
tat Erasmus elabora i comparteix plats
típics del seu país, o la vida nocturna
dels universitaris.
L’ambient de treball se centra en la
biblioteca i les sales d’estudi, que acu-
llen un bon nombre d’estudiants.”
El campus universitari ideal seria proba-
blement un campus on l’estudiantat es
lleva a la seva residència, va caminant o
en bicicleta a classe, a la tarda fa esport
i a la nit, si vol, també pot compartir l’oci

dins la universitat. El Campus del Baix
Llobregat a Castelldefels, malgrat que
encara és jove i poc dens, té en part
aquesta vocació.
Els allotjaments Pius i Font Quer, que
porten el nom del botànic català de
mitjan segle XX, es van inaugurar els
curs 2011-2012 i estan destinats a estu-
diantat, professorat i investigadors de
la UPC, així com a persones vinculades
als centres de recerca i empreses esta-
blertes al Parc Mediterrani de la
Tecnologia.
“Disposar d’allotjaments universitaris al
mateix campus fa molt més atractives
les nostres escoles i més acollidors els
nostres centres de recerca”, assegura
Daniel López Codina, delegat del rector
al Campus del Baix Llobregat. Al seu
parer, és especialment important si es
pensa en l’estudiantat dels primers cur-
sos. “Als més joves i les seves famílies,
disposar d’aquest servei al mateix cam-
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La UPC té allotja-
ments universitaris
a gairebé tots els
municipis on té
campus o centres
docents
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Els habitatges universitaris situats al Campus de Sant Cugat van
entrar en funcionament l’octubre de 2011. Quan es van dissenyar,
se’ls va voler vincular a l’activitat formativa que es desenvolupa al
Campus, un entorn entès com a espai d’experimentació i gran labo-
ratori arquitectònic on s’integra la docència i la recerca. “Perquè
aquesta i l’expertesa adquirida en l’àmbit de la sostenibilitat i el
medi ambient són algunes de les característiques que identifiquen
l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès”, explica el seu
director, Víctor Seguí.
“La construcció de la residència ha estat una oportunitat per trans-
metre als nostres estudiants la coherència entre els valors que
volem fomentar com a professionals responsables i l’aplicació pràc-
tica mitjançant una construcció respectuosa amb el medi ambient”,
afegeix. Prova d’això és que pels materials utilitzats (fusta i materials
biodegradables), el sistema constructiu (prefabricats) i l’eficiència
energètica, la residència ha obtingut la certificació internacional
Minergie d’edificació sostenible, que s’atorga per primera vegada a
un edifici de l’Estat espanyol.
A mes a més d’aquest reconeixement, les empreses Compact Habit
i Constructora d’Aro han estat guardonades amb el premi Green-
Building 2012, que atorga la Comissió Europea, pel disseny i la cons-
trucció d’una sala de descans a la residència.

Edificació sostenible
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FOTO 3 i 4  L'edifici de 
la nova residència de
Terrassa (primera foto)
és un model diferent
al de la residència de
Campus Nord que
acull professorat 
visitant (segona foto).

FOTO 5 i 6  Moments de
la vida als campus.

pus els proporciona tranquil·litat i como-
ditat”, afirma López Codina.

Compartir experiències
Viure al campus és alguna cosa més
que viure en una habitació, és un lloc
per conviure i compartir experiències
que enriquiran l’etapa universitària dels
residents.
Aaron Navarro, estudiant de segon curs
del grau en Enginyeria en Tecnologies
Aeroespacials de Terrassa, creu que
viure a la residència Francesc Giralt i
Serrà l’ha ajudat a integrar-se i a crear
un cercle d’amistats. “Amics amb els
quals hem format un equip de futbol
sala que participa a la lliga università-
ria”, explica. Hanan Haulani, estudiant
de tercer any a la Facultat d’Òptica i
Optometria de Terrassa, també viu a la
residència. “El que més m’agrada és
l’experiència de conèixer gent nova”,
diu. Abans d’instal·lar-s’hi, va compartir
pis un any i quan en parla assegura que
no té punt de comparació. “Aquí et sents

acompanyada. S’organitzen festes de
benvinguda als nouvinguts o per cele-
brar el final dels exàmens, es fan activi-
tats de cuina o un cicle de cinema cada
dimarts.”
Però els campus, com tot, no són per-
fectes. David Forés, Daniel Gutiérrez,
Isaac Calvo i Jordi López, estudiants de
primer curs del grau en Enginyeria
d’Aeronavegació de Castelldefels, tro-
ben a faltar més vida al campus.
“Nosaltres hi estudiem, però també hi
vivim. És difícil fer-hi activitats. Això es
pot millorar”, apunten.
D’altres estudiants valoren la comoditat
que suposa viure en una residència uni-
versitària. Marco Calderón, estudiant
mexicà que cursa l’últim any del docto-
rat en Projectes d’Innovació Tecnològica
a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Industrial de Barcelona, viu a la residen-
cia de Torre Girona. “Vaig triar aquesta
opció perquè buscava tenir a prop la
universitat, tranquil·litat per estudiar i
establir una xarxa de contactes amb
persones amb interessos i estils de vida
similars”, explica l'estudiant.

Viure i estudiar al
campus afavoreix
sinergies de tipus
relacional
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El seguiment dels pacients d’edat avan-
çada en la fase postoperatòria o dels
que ja han rebut el primer diagnòstic
s’ha convertit en una de les tasques
més complicades de gestionar dintre del
sistema sanitari, sobretot per la necessi-
tat que es desplacin sovint a l’hospital
per sotmetre’s als controls rutinaris.
En el cas de persones amb malalties car-
diovasculars, encara és més complicat, ja
que el simple tràmit de fer-se un electro-
cardiograma suposa un trasbals de la

seva vida diària. Però aquest panorama
està començant a canviar gràcies a les
possibilitats que ofereix la telemedicina.
Seguint aquesta línia d’investigació, el
grup d’Instrumentació, Sensors i Inter-
fícies de la Universitat ha dissenyat un

enginy revolucionari per al sector mèdic:
una bàscula de bany que ofereix a la
persona usuària la possibilitat de realit-
zar electrocardiogrames a casa.
Es tracta d’un sistema econòmic i fàcil
d’utilitzar, amb el qual es pot fer un
seguiment dels pacients amb malalties
cardiovasculars i evita haver de traslla-
dar-los a l’hospital sovint. “Tan habitual
com és tenir un termòmetre a casa per
veure si tens febre, ara podrem tenir una
bàscula que ens doni molta informació
sobre el sistema cardiovascular. A part
de controlar el pes, evidentment”, expli-
ca Ramon Pallàs, l’investigador al capda-
vant del projecte.

Mirant cap el futur
Aquesta bàscula funciona mitjançant
uns elèctrodes integrats a la superfície
que fan contacte amb els peus i uns
agafadors que fan contacte amb les
mans. Per tant, el pacient pot estar dret,
com si s’estigués pesant, o bé assegut,
en el cas de persones amb problemes
d’equilibri. En total són quatre punts de
mesura, cosa que permet obtenir sis
dels 12 senyals estàndard de l’electro-
cardiograma, ja que la resta només es
poden aconseguir posant elèctrodes al
tòrax de la persona. Tot i aquesta limita-
ció, es considera que és un gran avenç
tecnològic perquè permet portar un
seguiment mèdic continuat del pacient
que està a casa.
Amb l’objectiu que esdevingui un siste-
ma eficient, els resultats de l’electrocar-
diograma que s’obtenen amb la bàscula
els ha d’avaluar un metge. En aquest
sentit, la bàscula permet traslladar els
senyals amb un cable a un electrocar-
diògraf convencional o bé enviar les
dades a un terminal mòbil o a un ordina-
dor. “Això és un canvi important. La tele-
medicina ja va per aquesta línia, amb
uns centres de control que reben una
gran quantitat d’informació i uns siste-
mes informàtics que l’analitzen i en
detecten les irregularitats”, afirma
Ramon Pallàs.
L’instrument que permet vigilar el cor ja
s’ha patentat, però en cap cas el projec-
te es considera acabat, perquè el grup

de recerca d'Instrumentació, Sensors i
Interfícies s’ha proposat dos objectius
per a aquest any: el primer és trobar
empreses que estiguin interessades a
comercialitzar les diferents possibilitats
que ofereix l’invent, sobretot les relacio-
nades amb l’electrocardiograma; el
segon consisteix a trobar finançament a
través d’algun programa europeu per
continuar investigant i poder determinar
millor les relacions que hi ha entre l’e-
lectrocardiograma i l’arribada de l’ona
del pols al peu. “Aquest temps el podem
relacionar amb la pressió arterial i això
és un pas important perquè la hiperten-
sió és una de les principals causes de
mortalitat que hi ha actualment”, asse-
gura l’investigador, vinculat al Depar-
tament d’Enginyeria Electrònica.
Aquest projecte innovador que mira
cap al futur de la medicina permet
transformar un objecte d’ús quotidià en
un element molt útil per al seguiment
de pacients amb afeccions cardiovas-
culars.

El grup d’Instrumentació, Sensors i Interfícies ha inventat una bàscula intuïtiva i econòmica
que, a part de mesurar el pes, també permet realitzar electrocardiogrames a casa, només
amb el contacte dels peus i de les mans. L'enginy demostra la importància de la telemedici-
na, que és molt útil per a persones que necessiten un control cardiovascular freqüent.
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Vigilar el cor
amb una bàscula

L’investigador
respon

Qui
Ramon Pallàs

Quan
2006-2012

Què
Una bàscula per vigilar el cor

On
Escola d’Enginyeria de
Telecomunicació i Aeroespacial
de Castelldefels

Per a qui
Persones grans o que necessi-
ten un control cardíac freqüent

Per a què
Realitzar electrocardiogrames a
casa

L’instrument 
permet fer electro-
cardiogrames a
casa i evita les 
proves a l’hospital

FOTO La innovació 
ha consistit a transfor-
mar la tradicional bàs-
cula en un instrument 
molt útil per al segui-
ment de pacients 
amb malalties 
cardiovasculars.



cognos

08 informacions

FOTO 1 A Catalunya
coexisteixen moltes
varietats de raïm, grà-
cies a la diversitat
orogràfica i de sòls i a
la varietat de registres
climatològics.

FOTO 2 A la plana 
del Penedès es cultiva
el Chardonnay, entre
moltes altres varietats
de raïm.

El consum de vi guanya pes en el mercat gastronòmic i Catalunya no n’és l’excepció. La
riquesa de terres i climes facilita el conreu de varietats molt diferents, i la viticultura té les
claus per aconseguir les millors collites.

L’interès per assaborir i conèixer bons
vins ha passat de la taula al camp. A
diferència de l’enologia, que se centra
en els processos que viu el raïm dins el
celler, la viticultura posa el punt de mira
en l’estadi previ, en el cultiu de la vinya.
“Fa un temps, el més important d’un vi
era la transformació del most en vi i el
seu envelliment a la bóta; en definitiva, la
producció del vi esdevenia de portes
endins del celler”, explica Anna Maria
Gras, cap d’estudis de l’Escola Superior
d’Agricultura de Barcelona (ESAB). “Això
ha donat un tomb i ara ja és acceptat per
tots que el bon vi neix a la vinya, que
sense un bon raïm no es pot fer un vi de
qualitat”, conclou la investigadora, que
imparteix l’assignatura de Viticultura des
de fa més de dues dècades. Tot i que és
una matèria optativa, aquesta sempre ha
atret estudiantat de diverses enginyeries
tècniques, una temàtica que continuarà
en els graus de l’àmbit de l’agricultura.
La viticultura és un sector agrari que
està molt lligat a la terra, a la cultura i a
les tradicions. La vinya pot tenir una vida
útil de prop de 80 anys, les terres es
passen de pares a fills i els canvis intro-
duïts de generació en generació poden

ser relativament poc significatius. Això
condiciona el caràcter d’aquesta activi-
tat agrícola i, de vegades, dificulta l’apli-
cació de nous coneixements i la incor-
poració de nous recursos tècnics.
“La  vinya és agraïda —explica Gras— i
pot créixer i donar fruits en gairebé tot
tipus de terrenys.
Ara bé, per aconseguir un raïm de quali-
tat s’ha de saber dialogar amb la vinya i
interpretar-la, per trobar l’equilibri entre

la vegetació, la producció i la qualitat
que ens ofereix el cep en el medi on es
cultiva.” Precisament la viticultura és la
ciència que estudia tots els factors de
producció i el seu àmbit de coneixement
es divideix en quatre grans branques,
que van des de la biologia de la vinya
(anatomia i fisiologia del cultiu), fins a l’e-
cologia, que estudia, entre altres coses,

l’efecte del terrer sobre la producció, o
l’ampelografia, que analitza el material
vegetal, els portaempelts i les varietats, i
les tècniques de cultiu. Aquestes
inclouen aspectes com ara la plantació,
la fertilització, el reg, el treball del sòl i els
sistemes de conducció i poda.
Una de les plantes que ocupa més
superfície de cultiu a Catalunya (55.533
ha) és la Vitis vinifera. La diversitat oro-
gràfica i de sòls de les terres catalanes,
juntament amb la seva riquesa de regis-
tres climatològics, permeten la coexis-
tència de moltes varietats de raïm a
pocs quilòmetres de distància.
En les vinyes catalanes és molt comú
trobar el macabeu, el xarel·lo i la parella-
da, que representen les tres varietats
típiques del cava. Quant a raïm negre,
les més freqüents són el garnatxa, l’ull
de llebre, el cabernet sauvignon o el
merlot, entre altres.
Les denominacions d’origen (DO), a
banda de facilitar la comercialització
dels vins, determinen el rendiment de
les vinyes i les varietats plantades sota
el seu aixopluc, per garantir la qualitat i
la tipicitat dels vins. Les limitacions que
imposen en les produccions, juntament

La Vitis vinifera és
una de les plantes
que ocupa més
superfície de cultiu
a Catalunya 

Indicadors de precisió
per afinar la verema
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amb els costos de cultiu i verema del
raïm, haurien de determinar el preu final
del raïm. “No és el mateix tenir una vinya
a la plana del Penedès —exemplifica
Anna Maria Gras—, on es poden meca-
nitzar moltes tècniques com la poda o la
verema, que fer-ho en altres indrets més
muntanyosos o més costeruts, on pot-
ser s’ha de llaurar la terra amb bous i on
els rendiments són molt baixos.”
En el primer cas, un viticultor o un celler
es pot plantejar produir vins de diferent
gamma per abastir diferents mercats.
Però en les zones on la viticultura és difí-
cil, cal apostar per obtenir un raïm que
expressi les millors qualitats organolèp-
tiques, que, després, un cop vinificat de

la millor manera, permetrà obtenir un vi
d’alt valor afegit. Altrament, mai no serà
un producte competitiu.
Les apostes de produir vins estrictament
monovarietals són poc freqüents i és
molt habitual apostar pel cupatge en
unes proporcions més o menys grans,
per buscar la complementarietat entre
les varietats que la componen. Com que
la diversificació d’aquest producte va a
l’alça (des d’un vi de taula fins als vins
més selectes), els viticultors han de ser
capaços d’adaptar-se a les noves exi-
gències enològiques i de mercat.
El vi és un producte molt viu, en totes les
seves vessants. D’una banda, un cop
embotellat, el manteniment en condicio-
narà el gust a la boca. D’altra banda, en
tenir un pes tan important en el món
gastronòmic, està subjecte a modes de
consum, la qual cosa converteix el sec-
tor de la vinicultura en un sector molt
dinàmic i canviant, sempre a la recerca
de nous atributs que el facin interessant.
“Fa un temps —recorda la professora
Gras— només volíem vins més joves,
frescos, molt ràpids. Últimament han
guanyat molt pes els vins negres, robus-
tos, contundents, sobretot de la zona del
Priorat o similars, i s’han oblidat els
blancs. Probablement, en un futur més
immediat, veurem el ressorgiment d’al-
tres tipologies de vins blancs, amb més
grau, amb més cos i molt interessants, a
més dels ja tradicionals afruitats.”

Diuen els experts que també es mantin-
drà l’aposta pel cava rosat, amb Pinot
noir o Trepat, buscant ampliar el consum
de cava a altres sectors de la població,
com ara els més joves, que sovint són
poc amants d’aquest tipus de vi.
A banda de la docència, l’ESAB també
fa recerca en l’àmbit de la viticultura.
L’equip liderat per Lydia Serrano treba-
lla en projectes de recerca relacionats
amb les aplicacions de la teledetecció.
“Un dels factors que ha comportat un
impuls en la indústria vitivinícola ha
estat la producció de vins de qualitat”,
afirma la investigadora. “En aquest
context, la qualitat del raïm per a la
vinificació ha estat el principal criteri
de gestió. Per qualitat, no solament
s’entén que el raïm assoleixi unes
determinades propietats en la madura-
ció, sinó també una bona uniformitat
de la collita”, conclou.
Com que les parcel·les que constituei-
xen una explotació vitícola solen presen-
tar una gran variabilitat, disposar d’indi-
cadors del rendiment i la qualitat del
raïm és molt important. Així, doncs, l’ob-
jectiu de Serrano és desenvolupar indi-
cadors basats en la reflectància hiperes-
pectral que permetin estimar el rendi-

ment i la qualitat del raïm. Les investiga-
cions que s’estan duen a terme se cen-
tren en varietats de raïm blanc i a ava-
luar els efectes de la disponibilitat d’ai-
gua, un factor amb una gran incidència
en el rendiment i la qualitat del raïm en
les vinyes de secà.

Sensors i vinyes
“Una vinya pot ser molt vigorosa i no
necessàriament fer una bona fotosínte-
si”, aclareix la investigadora, “ja que en
condicions d’estrès no hi ha una relació
directa entre l’estructura i aquest pro-
cés”. Un cop d’ull a les vinyes no ens
permet saber, per exemple, si els esto-
mes (porus presents a la superfície foliar
que regulen l’intercanvi de gasos) estan
molt oberts o no.
Per això, els sensors amb què treballa
l’equip de Serrano detecten, a més del
visible, altres regions de l’espectre elec-
tromagnètic que reflecteixen les cober-
tes vegetals i aporten informació sobre
propietats de la vegetació com ara el
vigor (àrea foliar), el contingut de pig-
ments, l’estat hídric o l’activitat fotosin-
tètica. Aquestes propietats de la vegeta-
ció són, en gran mesura, determinants
del rendiment i la qualitat del raïm.
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FOTO 3 Anna Maria
Gras (esquerre), cap
d’estudis de l’Escola
Superior d’Agricultura
de Barcelona, i Lydia
Serrano, que coordina
una recerca sobre
teledetecció aplicada a
la viticultura.

Els vins blancs amb
més cos prendran
quota de mercat 
als afruitats
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Entre els diversos sistemes de cultiu de les vinyes, el biodinàmic
és dels que està prenent més volada. Es basa en l’efecte del cos-
mos en el cicle vegetatiu de les plantes i els seus fruits, i determi-
na els moments més propicis per als diferents processos de la
vinya, com ara la poda, la plantació o la verema, i també per a la
degustació del vi.
A banda dels cicles de la lluna, aquesta tècnica incorpora l’ús de
compostos d’origen orgànic que serveixen per harmonitzar els
processos vitals i que interactuen entre la terra i l’ecosistema.
La viticultura biodinàmica té tants defensors com detractors, però
cada vegada hi ha més ampolles que s’han elaborat seguint aques-
ta tècnica, el preu de les quals és notablement més alt que el d’un
vi convencional.

Vins que depenen 
dels cicles de la lluna



La UPC és la primera universitat espanyola en obtenció de
patents, amb 211 registrades durant el període 2002-2010,
segons les dades que ha fet públiques l’Observatori de l’activi-
tat investigadora de la universitat espanyola (IUNE). La UPC és,
a més, la segona universitat pel que fa a la creació de spin-offs
(57), juntament amb la Universitat Autònoma de Madrid (64).
Així mateix, és la segona universitat amb més ingressos
(139,9 milions d’euros entre 2006 i 2010) per contractes
d’R+D i consultories amb empreses i institucions, després de
la Universitat Politècnica de Madrid (UPM). La mateixa posi-

ció es repeteix quant al nombre de projectes obtinguts en
convocatòries dels programes marc de la Unió Europea: 224,
entre els anys 2002 i 2010.
L’Observatori IUNE és una iniciativa impulsada per investiga-
dors de quatre universitats públiques espanyoles (la Carlos III
i l’Autònoma de Madrid, l’Autònoma de Barcelona i la
Pompeu Fabra). L’informe, que ha estat presentat recent-
ment, analitza 42 indicadors de l’R+D+I de 48 universitats
espanyoles públiques i privades.
www.iune.es

panorama
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Inaugurat l’edifici RDIT al Campus 
del Baix Llobregat 

El 24 d’abril es va inaugurar a Castelldefels l’edifici RDIT, ubicat al
Campus del Baix Llobregat i que pren el nom de les paraules des-
criptores de l’activitat per a la qual ha estat dissenyat: recerca,
desenvolupament i innovació tecnològica. A l’acte van assistir el
secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya,
Antoni Castellà; el regidor d’Universitats i adjunt d’Esports de
l’Ajuntament de Castelldefels, Albert Sáenz; el rector de la UPC,
Antoni Giró, i el delegat del rector al Parc UPC, Francesc Solé.
La nova infraestructura, que ha rebut finançament del Ministeri
de Ciència i Innovació i del Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER), acull projectes de col·laboració universitat-
empresa i companyies de base tecnològica, com són  Alteraid SL,
creadora d’una xarxa de sensors per monitorar l’activitat de la
gent gran que viu sola; On-Sun Systems, que comercialitza tecno-
logia fotovoltaica de concentració solar, i Technology Assistance
BCNA 2010, SL, que desenvolupa sistemes de sensors per a una
àmplia gamma d’aplicacions.
www.upc.edu/saladepremsa

La UPC, líder a Espanya en nombre 
de patents

El 9 de maig va tenir lloc l’acte d’investidura de David R. J.
Owen, catedràtic de la Universitat de Swansea, com a doctor
honoris causa de la UPC, a proposta del Departament de
Resistència de Materials i Estructures a l’Enginyeria.
El catedràtic gal·lès és un dels principals experts mundials a
resoldre amb l’ordinador problemes complexos en el camp de
la mecànica de sòlids i de fluids i de la teoria d’estructures. Ha
creat simulacions per ordinador que han aportat millores signi-
ficatives en àmbits com ara l’extracció minera i de petroli a
gran profunditat o les prediccions de trencaments estructurals
de materials causats per càrregues d’impacte, sísmiques o
explosives.
Eugenio Oñate, director del Centre Internacional de Mètodes
Numèrics a l’Enginyeria, va fer la laudatio del professor Owen,
que col·labora estretament amb l'Escola Tècnica Superior
d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona des del 1979.
www.upc.edu/saladepremsa

El catedràtic gal·lès David R. J. Owen,
investit doctor honoris causa 
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Dues estudiantes experimenten 
com es viu a la casa solar LOW3
Des del 27 d’abril fins al 10 de maig, les
estudiantes Maria Beni i Marta Peinado,
de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitec-
tura del Vallès, han viscut al prototip de
casa solar LOW3, construïda per estu-
diantat de la mateixa escola al Campus
de Sant Cugat del Vallès. L’experiència
s’emmarca en l’experiment VISC-A
LOW3, que servirà per avaluar, per pri-
mer cop, com es viu, quins són els con-
sums reals i quina capacitat tenen els

habitants d’aquest tipus de construcció
d’adoptar un estil de vida més sosteni-
ble. També s’ha analitzat el comporta-
ment bioclimàtic i energètic del prototip.
El projecte d'habitatge solar va guanyar
el primer premi de la categoria d’Arqui-
tectura (ex aequo amb la Virginia Tech i
l’Aalto University) del concurs interna-
cional universitari Solar Decathlon Euro-
pe 2010.
www.upc.edu/saladepremsa

A Catalunya, un total de 7.718 perso-
nes (el 0,1 % de la població) són
cegues, 574.000 (el 8,2 %) ha patit o
pateix cataractes i unes 300.000 perso-
nes (el 4,7 %) declaren que tenen una
mala visió, és a dir, que tenen alguna
limitació greu de la vista que els impos-
sibilita veure la televisió a dos metres,
fins i tot amb ulleres o lents de contac-
te. En general, la mala visió o visió defi-
cient es concentra en el col·lectiu de
persones amb menys recursos econò-
mics i menys estudis, i especialment en
les dones. Aquestes són algunes de les
conclusions de l’estudi sobre impedi-
ment visual de la població adulta cata-

lana, elaborat per la professora Laura
Guisasola, coordinadora de la Càtedra
UNESCO en Salut Visual i Desenvo-
lupament de la UPC, sota la direcció de
Ricard Tresserras, sotsdirector general
de Planificació Sanitària de la Direcció
General de Regulació, Planificació i
Recursos Sanitaris del Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya.
Es tracta del primer estudi que analitza la
relació entre els defectes visuals i les des-
igualtats socioeconòmiques, laborals i de
gènere de la població. Les conclusions
s’han publicat recentment a la revista
Medicina Clínica (Ed. Elsevier Doyma).
www.upc.edu/saladepremsa

El nou portal eBooksUPC és una plataforma de subscripció i
accés als llibres digitals publicats pel personal docent i inves-
tigador de la UPC que dóna accés a més de 200 títols dels
àmbits de les enginyeries, l’arquitectura i la nàutica.
Desenvolupat per Iniciativa Digital Politècnica —el servei edi-
torial de la UPC— i el Servei de Biblioteques i Documentació
de la Universitat, el web  permet llegir els títols del catàleg des
del navegador, descarregar-los a l’ordinador personal en for-
mat digital, obtenir-los també en suport paper per encàrrec i,
fins i tot, crear una biblioteca personal al núvol. La subscripció
al servei pot ser mensual o anual, si bé l’accés és gratuït als
membres de la comunitat universitària si la connexió es fa des
de la xarxa de la Universitat.
http://ebooks.upc.edu 

Els llibres tècnics digitals dels autors de
la Universitat, al nou portal eBooksUPC

L’estat de la salut visual i la ceguesa 
de la població a Catalunya  
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avatars
la vida a la UPC
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Joan Gómez Urgellés és professor de matemàtiques a l’Escola Politècnica Superior
d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú. Des de fa anys compagina la feina com a docent i peda-
gog amb la de divulgador, amb l’objectiu de popularitzar les matemàtiques i fer-les més atrac-
tives. Com a referent cita el matemàtic Claudi Alsina i ha publicat una quinzena de llibres
plens d’anècdotes, entre els quals destaquen Matemàtiques, espies i pirates informàtics i
Zàping matemàtic.

Les matemàtiques tenen fama de
ser avorrides...
Fer matemàtiques és una manera de
veure el món i de potenciar la creativitat,
per això han de ser més transversals. El
problema és que, a la segona meitat del
segle passat, van ser “segrestades” per
un moviment que, en nom del rigor, va
ofegar la intuïció. Aquest corrent, ano-
menat bourbakista, va omplir les pissar-
res de fórmules i va amagar el material
manipulable, els tallers i els jocs.

Apropar les matemàtiques vol dir
saber explicar que, per exemple, la
realitat matemàtica es trenca
en moltes pel·lícules...
Crec que la gent ha de tenir sentit crític
i saber si Hollywood ens enganya. Per
exemple, la pel·lícula King Kong es va
basar en un monstre real i el van fer a
escala, respectant les proporcions; però
com que el goril·la hauria pesat 120
tones, al final van decidir que en faria
tres perquè, si no, no s’hauria pogut
aguantar sobre l’Empire State.

Quines anècdotes estan amagades
en el nombre π?
El 14 de març és el dia internacional de
pi i alguns centres ho celebren. Hi ha
moltes curiositats, com ara la cançó dels

Pi Sisters, la xarxa d’espionatge de la
pel·lícula Cortina rasgada d’Alfred
Hitchcock, que marca amb el peu a terra
aquest número, i, fins i tot, un vi del
Priorat que es diu 2π. És un nombre
mediàtic que forma part de la nostra
vida i al qual no prestem atenció. Per
cert, Albert Einstein va néixer un 14 de
març, a les 15 hores i 9 minuts; per tant,
el 03/14/15/9 (en format anglosaxó).

La política també depèn de les
matemàtiques...
Sí, per exemple, el sistema d’Hondt és la
llei d’aritmètica electoral que divideix el
nombre de vots per 1, per 2, per 3, per 4,
etc. fins al nombre d’escons que estiguin
establerts (K) i llavors s’agafen els K
valors més grans. En els països nòrdics
es fa servir la llei de Sainte-Laguë, que
consisteix a dividir només pels nombres
senars, cosa que beneficia els menys
votats. Potser aquest és el repartiment
més just.

Quina relació hi ha entre les mate-
màtiques i l’art?
Existeix la proporció àuria: el seu valor
és aproximadament 1,6180 i s’obté en
alguns rectangles en dividir el costat
llarg entre el petit. Aquest valor el tro-
bem en els rectangles del Partenó

d’Atenes, a la targeta de crèdit, al DNI i a
les finestres de l’edifici seu de l’ONU a
Nova York. També són les proporcions
del quadre de la Mona Lisa i Rafael
Alberti li va dedicar el poema A la divina
proporción.

Un altre tema fascinant és el de
l’encriptació.
És una història apassionant que va
d’Euclides a Internet. Però el que real-
ment té interès per a la humanitat i per
a les grans potències és desencriptar els
missatges secrets. Es podrien desen-
criptar molts codis si se sabés descom-
pondre un nombre de l’ordre de 600
xifres com a producte de dos nombres
primers. Això seria una gran revolució.

Aquest any ha estat de traspàs.
Quin és l’origen del 29 de febrer?
L’any s’arrodoneix a 365 dies, però es va
calcular com a 365,25, cosa que tampoc
és exacta. El 1582 s’havia de fer una
correcció i el Papa Gregori es va adonar
que s’havien ultrapassat deu dies; per
això del 4 d’octubre de 1582 es va saltar
al 15 d’octubre. Santa Teresa va morir el
dia 4 i va ser enterrada el 15, l’endemà.
Tot i així, l’any exacte són 365,2425 dies,
és a dir, cal una correcció de 0,01 dies.
Això s’ha de solucionar i aquest és el
motiu pel qual, cada quatre anys, n’hi ha
un de traspàs i s’afegeix un dia. Malgrat
tot, un senzill algorisme ens explica que
no tots els anys divisibles per quatre són
de traspàs. Per exemple, el 2096 ho serà,
el 2100 no i el 2104 ho tornarà a ser.

Quina és la motivació per seguir
investigant?
Popularitzar les matemàtiques i mostrar
que són útils, a més d’organitzar tallers i
jornades matemàtiques i incentivar la
canalla a participar en concursos. Últi-
mament estic estudiant la relació entre
les matemàtiques i l’art, la geometria de
Gaudí i la geometria projectiva de les
obres del Renaixement.

“La gent ha de tenir sentit
crític i saber si Hollywood
ens enganya”
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Per què 
s’inclinen 
els edificis?
Els terrenys tous, pantanosos o argilosos són, en l’imagi-
nari popular, els principals culpables de la inclinació dels
edificis. No obstant això, “són només una de les varia-
bles que influeixen en la inclinació”, apunta Eduardo
Alonso, catedràtic del Departament d’Enginyeria del
Terreny, Cartogràfica i Geofísica de la UPC. Si la superfí-
cie on s’ha de construir un edifici és flonja però es fona-
menta adequadament, l’edifici no ha de cedir; però si la
fonamentació és deficient, encara que el terreny sigui
ferm, l’edifici es pot inclinar. Un tercer factor que incideix
en la inclinació dels edificis és la proporció entre l’alça-
da i la base. Així mateix, els edificis també es poden incli-
nar “quan estan situats sobre vessants de muntanyes
que cedeixen”, explica Alonso. Excavacions i obres pro-
peres poden provocar que edificis perfectament fona-
mentats acabin cedint i s’inclinin.

Redreçament
L’extracció selectiva és el procediment més estès i més
efectiu per intentar redreçar els edificis inclinats, o per
evitar que cedeixin més. “El mètode consisteix a enfon-
sar la part més elevada de l’edifici”, explica Alonso.
S’elimina part del terreny de la cimentació perquè el
costat més inclinat cedeixi i provoqui un lleuger redre-
çament. L’acció es complementa amb un reforçament
dels fonaments.
D’altra banda, les actuacions en edificis situats en ves-
sants de muntanya són més difícils. Cal reconstruir els
fonaments que s’esfondren, però “primer s’ha d’aturar
l’esllavissada de la muntanya construint estructures
adicionals, després redreçar l’edifici afectat mitjançant
gats hidràulics i, finalment, reconstruir els fonaments”,
explica Alonso.
En el cas dels edificis que perden la verticalitat a con-
seqüència d’obres properes, el professor Alonso reco-
neix que amb la tecnologia disponible avui dia “la millor
solució és la prevenció i la realització d’un estudi previ
a qualsevol moviment de terres”. En cas que sigui
imprescindible l’actuació tot i que perilli l’estabilitat de
les construccions de la zona cal “protegir els edificis
amb pantalles de cimentació o injectar morter al
terreny de la fonamentació per contrarestar els  assen-
taments o millorar la qualitat del terreny”.

CONTACTE
NOM Eduardo Alonso
E-MAIL eduardo.alonso@upc.edu
TEL. 93 401 68 66

De les plomes de 
pollastre al bioplàstic
Jordi Aymerich, que s’acaba de titular en Enginyeria Tècnica Mecànica a l’Escola
d’Enginyeria de Terrassa, ha demostrat la viabilitat tècnica de fer servir plomes de
pollastre per fabricar un material biocompòsit apte per a l’ús industrial. La recerca és
fruit del treball de fi de carrera d’aquest alumni, que ha estat considerat el millor de
Catalunya del curs 2010-2011 pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.
L’objectiu inicial del treball era obtenir un nou compòsit utilitzant les plomes de pollas-
tre i optimitzar les condicions del procés de fabricació. Això permetria donar sortida a
les cent mil tones de residus que es generen diàriament als escorxadors de pollastres
a Espanya, una xifra que a tot Europa ascendeix a 800.000 tones l’any, les quals actual-
ment s’incineren o s’eliminen per fer-ne compostos.

Aprofitar les propietats de la queratina
Les plomes de pollastre es componen principalment d’una proteïna anomenada quera-
tina. La queratina té una baixa densitat i unes bones propietats d’aïllament tèrmic i
acústic, que la fan idònia per elaborar materials industrials. Això no obstant, per poder
utilitzar la queratina cal, prèviament, separar les impureses que l’acompanyen. Per això,
Aymerich ha estabilitzat les plomes amb un pretractament a base de vapor d’aigua.
En una segona fase, les ha triturades i ha mesclat el material resultant amb poli (àcid
làctic) (PLA). A partir d’aquí, Aymerich ha optimitzat les condicions de fabricació del
material compost com ara la temperatura, la velocitat i el temps de processament i els
percentatges de cada un dels materials que hi intervenen, per trobar les condicions
òptimes de fabricació. “Aquesta darrera fase ha estat la més entretinguda”, explica
Aymerich, secundat pels professors que l’han dirigit, Núria Garrido i Fernando Carrillo.
“He obtingut més de cent mostres i de cadascuna n’he hagut d’extreure conclusions”,
explica l’actual enginyer.
Després d’estudiar les propietats físiques i mecàniques del nou compòsit, la conclusió
ha estat que en les condicions de fabricació optimitzades és possible obtenir biomate-
rials amb un 25 % de plomes i un 75 % de PLA. En ser molt lleuger i estable, aquest
compòsit es podria utilitzar com a aïllant tèrmic o acústic en plafons de construcció, o
bé en els sectors de l’automoció i de l’embalatge.
Els resultats del treball han suposat una aportació al projecte nacional de recerca COM-
PLUMAS, finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació, i coordinat pel professor
Fernando Carrillo de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa i l’Institut d’Investigació Tèxtil i
Cooperació Industrial de Terrassa. Els investigadors d’aquests centres que hi treballen
no només estan analitzant les propietats i aplicacions del nou bioplàstic, sinó que també
n’avaluen els impactes ambientals i tot el cicle de vida.

FOTO L’estudiant de l’EET
Jordi Aymerich i els profes-
sors Núria Garrido i
Fernando Carrillo, directors
del projecte.

CONTACTE
NOM Fernando Carrillo
E-MAIL fernando.carrillo@upc.edu
TEL. 93 739 87 03
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Dos professors de l’ETS d’Arquitectura del Vallès ideen un mur cortina sostenible per a edifi-
cis de grans dimensions i adaptat a l’entorn mediterrani. El projecte ha rebut el finançament
del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) i el Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) i hi han col·laborat més de deu empreses.

FOTO D’esquerra a
dreta: Pablo Garrido,
Gerardo Wadel i Joan
Lluís Zamora davant
dels prototips del 
projecte.

Façanes reciclades,
reciclables 
i sostenibles

"Tothom pensava que el mur cortina
era un producte impossible de reinven-
tar”, explica el professor Joan Lluís
Zamora, del Laboratori d’Innovació i
Tecnologia a l’Arquitectura (LiTA) de la
UPC i docent a l’Escola Tècnica Supe-
rior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV).
Els murs cortina són façanes lleugeres,
sobretot de vidre i metall, que s’asso-
cien als edificis administratius. Pablo
Garrido, professor de l’ETSAV i membre
de l’estudi d’arquitectura b720, és el
responsable principal del projecte de
façana lleugera FB720, junt amb
Zamora i Gerardo Wadel, professor de
la UPC School of Professional &
Executive Development i fundador de
l’empresa Societat Orgànica.
L'equip ha estat responsable de l’anàli-
si del cicle de vida del nou element de
construcció en col·laboració amb l’em-
presa Societat Orgànica, especialitzada
en consultoria ambiental i formada per
doctors de la UPC. “Només millorant la

forma dels elements d’aquesta nova
façana, hem aconseguit un estalvi
energètic del 37 % en la fase d’explota-
ció”, explica Zamora. “L’anàlisi del cicle
de vida permet quantificar l’impacte
ambiental d’un producte, des de la fase
inicial d’extracció de les matèries pri-
meres fins a la fase final de dipòsit a l’a-
bocador o reciclatge”, concreta Gerar-
do Wadel. La informació que aporta
aquesta anàlisi permet orientar l’arqui-
tecte en la presa de decisions.

Reduir l'impacte ambiental
La reducció de l'impacte ambiental d’a-
questa nova façana arriba fins al 60 % res-
pecte d’una de convencional. Les diver-
ses versions finals de la façana FB720
s’han obtingut mitjançant simulacions
informàtiques i assajos dels prototips.
La façana “està pensada per aprofitar la
profunditat de la mateixa estructura
com a sistema de protecció solar primà-
ria, igual que s’ha fet tradicionalment en

l’arquitectura mediterrània”, indica
Garrido. “El vidre queda situat a la part
més interior, de manera que l’estructura
projecta una ombra sobre el vidre i la
radiació solar que hi incideix es redueix
a la meitat”, explica el professor.
S’ha disminuït també l’ús d’alumini en
l’estructura i s’ha utilitzat formigó amb
fibra de vidre o fusta laminada, que té
menys impacte ambiental. Pel que fa la
part opaca de la façana, s’ha optat per
premsats de llana d’ovella, moqueta
reciclada o envasos de Tetra Brick.
La protecció solar està integrada als
mateixos vidres. Disposen de recobri-
ments metàl·lics semitransparents,
adaptats a l’orientació de cada façana i
la latitud de cada edifici. Aquesta tècnica
permet reduir el 50 % de l’escalfament
provocat pel sol a l’estiu i “la màxima
captació solar a l’hivern”, explica
Garrido. D’aquesta manera l’eficiència
energètica de l’edifici millora sense
dependre que hi hagi persianes.

Zamora, Garrido i Wadel desta-
quen que el projecte no hauria
estat possible sense la col·labo-
ració universitat-empresa i con-
sideren que és tan important
difondre el coneixement que
s’ha generat durant el procés
com el resultat final de la faça-
na en si.
Al projecte hi han participat les
empreses b720 Fermín Vázquez
Arquitectos, Strain, Bellapart,
Ariño Duglass, JG Ingenieros,
Societat Orgànica, Tecnalia,
Zicla, Escofet, Alberch, Visen-
dum, RMT-Nita i DRIM Medio
Ambiente.

Federació de
coneixement



Carlos
Daganzo
Catedràtic de
Ciència del Transport
de la Universitat 
de Califòrnia, a
Berkeley, i doctor
honoris causa
per la UPC.

l’entrevista

15 informacions

Què és la ciència del transport?
És la ciència que estudia com es pot organitzar millor el movi-
ment dels objectes en l’espai-temps. En l’àmbit urbà, la ciutat
té un espai limitat. Es tracta de veure com es poden satisfer
les necessitats de mobilitat de les persones, barrejant els dife-
rents sistemes de transport d’una forma més racional.

Hi ha un model ideal de mobilitat?
La mobilitat es pot estudiar matemàticament, però sempre
és una decisió política. Si el que volem és optimitzar el sis-
tema logístic d’una companyia, l’objectiu és molt clar: maxi-
mitzar els beneficis. Però quan volem racionalitzar la mobi-
litat en una ciutat, sempre hi ha una competició per l’espai
de diferents interessos, una competició entre els diferents
modes de transport, l’automòbil, les motos, els autobusos,
els vianants.

Què aporten el models matemàtics a la mobilitat?
Proporcionen informació a les agències i els polítics que els
serveix per prendre decisions amb els ulls ben oberts. Perquè
hi ha coses que no es poden fer. No es pot tenir un cert nom-
bre de cotxes sense que hi hagi congestió; de la mateixa
manera, si es volen més autobusos, s’han de treure cotxes. La
física del transport explica aquestes coses, però les decisions
finals han de ser polítiques, perquè no existeix un organisme
que dicti què és millor per a tots.

Quin tipus de recerca aplicada fan?
Un exemple és implantar una xarxa d’autobusos més eficient
per a Barcelona, que cobreixi tota la ciutat i proporcioni una
mobilitat semblant a la del metro. Gràcies als models cientí-
fics, hem comprovat que el millor és fer poques línies d’auto-
bús, amb parades més distanciades, cada 500 o 600 metres, i
una alta freqüència de pas, de dos o tres minuts.

Amb l’objectiu d’optimitzar recursos?
Gairebé totes les ciutats del món tenen més xarxes d’auto-
bús de les necessàries, amb una accessibilitat espacial molt
bona, però una accessibilitat temporal molt dolenta, perquè
la gent camina molt poc per arribar a la parada però s’ha
d’esperar molt, dins i fora del vehicle. Proposem una xarxa
per a Barcelona amb una empremta ambiental menor, per-
què es fan servir menys carrers i menys autobusos, i el
temps de desplaçament és igual o millor que el de la xarxa
convencional.

Com s’implanta un sistema d’aquesta mena?
Perquè funcionin bé, aquestes xarxes han d’estar regulades

per sistemes intel·ligents de control. Avui dia, o deixes que els
autobusos de la mateixa línia circulin aparellats, sense inter-
val de pas, amb la qual cosa els usuaris han d’esperar dins del
vehicle. I quan els autobusos van lents, són menys productius
i la companyia de transport en necessita més. És un cercle
viciós. Amb els nous mètodes, és possible utilitzar dispositius
intel·ligents que permetin que els autobusos s’autoregulin
sense reduir la velocitat.

Creu que el model de transport del futur l’hem de deci-
dir entre tots?
Sí, però informats per la ciència. Els centres de moltes ciutats
estan arribant al seu límit de capacitat i en algunes es prohi-
beix la circulació de vehicles privats. Però els models mate-

màtics també expliquen per què hi ha ciutats on els trans-
ports públics no funcionen. Als Estats Units on la densitat de
població és molt baixa, hi ha molts carrers i moltes distàncies
per recórrer, oferir transport públic és car i no hi ha prou
demanda per poder-ne suportar el cost.

La trama de la ciutat és un condicionant?
Les trames urbanes que funcionen millor són les duplicades,
on hi ha vies alternatives per anar d’un punt A a un punt B.
L’èxit d’un sistema depèn de tres coses: que la xarxa de trans-
port estigui ben dissenyada, que estigui ben controlada i que
se’n gestioni la demanda, per no incorporar-hi més vehicles
dels que es poden absorbir i que els que s’hi incorporin
puguin circular-hi bé.

“La mobilitat
urbana és una decisió 
política”

Carlos Daganzo, doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports per la Universitat de
Michigan, és considerat el millor investigador mundial en l’àmbit de la ciència del transport.
És catedràtic de Ciència del Transport de la Universitat de Califòrnia, a Berkeley (Estats Units),
i dirigeix el Centre d’Excel·lència de la Fundació Volvo sobre el Futur del Transport Urbà.
Col·labora amb el Centre d’Innovació del Transport i l'Escola de Camins de la UPC.

Doctor honoris causa per la UPC 
i expert en transport 
Carlos Daganzo entén la mobilitat urbana com la distància que es pot
recórrer en una certa unitat de temps. “Amb els models matemàtics, es
pot demostrar que si no actuem per limitar el trànsit, les ciutats es
poden col·lapsar”, afirma. “Encara que sembli poc intuïtiu, si es limita el
trànsit es poden fer més viatges que quan no es fas res. El que passa és
que sovint no en som conscients i, si la gent no sap que té un proble-
ma, difícilment el podrà resoldre”, afegeix.
Daganzo va ser investit, al març, doctor honoris causa per la UPC, un
reconeixement promogut per l’Escola de Camins i el Centre d’Innovació
del Transport (CENIT), amb el qual col·labora des de fa 25 anys.




