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L’evolució experimentada per la medici-
na durant els darrers anys no podria
explicar-se sense el paper de les noves
tecnologies, les quals han aportat noves
solucions a problemes mèdics relacio-
nats amb malalties i discapacitats. La
recerca, el desenvolupament i la innova-
ció tecnològica es converteixen en ins-
truments fonamentals, no només per a
la millora de la salut i la qualitat de vida,
sinó també per optimitzar els beneficis
socials que es deriven dels recursos uti-
litzats amb aquest propòsit.
Les tecnologies mèdiques creixen en
l’àmbit mundial un 4,5 % anual. Es pre-
veu que el nombre de llocs de treball ho
farà per sobre del 30 % en els propers
set anys, més del doble del valor mitjà
previst en la resta de sectors. La seva
evolució positiva a Espanya ha derivat
en el desenvolupament d’un teixit
industrial sòlid, que factura més de
8.300 milions d’euros a l’any i és res-
ponsable de més de 29.000 llocs de tre-
ball directes. I a Catalunya es concentra
prop del 40 % de l’activitat estatal.
És un sector altament innovador, que
reinverteix anualment entre el 3 % i el
6 % de la facturació en R+D. A més, el
seu volum d’exportacions s’ha incre-
mentat per sobre del 15 % durant el
darrer quinquenni. Es tracta, doncs, d’un
sector amb un elevat potencial de crei-
xement, generador de llocs de treball

qualificats i que aposta fermament per
l’R+D+I. Aquestes dades encoratjadores
han fet que la Unió Europea i els nostres
governs hagin fixat accions específiques
d’impuls al sector. L’estratègia Europa
2020 de la Unió Europea defineix com a
prioritat la salut, el canvi demogràfic i el
benestar. Pretén potenciar la recerca en
la millora del diagnòstic (per prevenir,
tractar i guarir malalties) i innovar en
tecnologia que garanteixi la indepen-
dència de les persones grans i amb dis-
capacitat.
En l’àmbit català, el Clúster de
Tecnologies Mèdiques, impulsat per
Biocat i ACC1Ó, treballa per posicionar
Catalunya com un agent internacional
de referència, atenent les recomana-
cions de l’Agrupació Empresarial
Innovadora MedTec-Cat. Aquí, la UPC hi
juga un paper clau com a universitat
capdavantera en aplicacions de l’engin-
yeria a la medicina. I és que el Centre de
Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB)
de la UPC, amb més de 20 anys d’expe-
riència, aglutina 80 investigadors i inves-
tigadores dedicats a la recerca que pos-
teriorment és transferida a la societat.
Totes les iniciatives comentades mar-
quen un camí que cal seguir: consolidar
Europa com un agent clau en les tecno-
logies mèdiques, tot apostant per una
economia del coneixement, tal com
imposa la conjuntura internacional.

Tecnologies
mèdiques: 
d’oportunitat
a realitat

tribunasumari
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El disseny computacional ha generat una nova manera de projectar l’arquitectura, en la qual
ja no es dibuixa ni es modelitza, sinó que s’indiquen les instruccions del dibuix. Aquest nou
paradigma del disseny a la UPC s’experimenta en el Laboratori d’Innovació i Tecnologia a
l’Arquitectura, a través de la docència, la recerca i la innovació. reportatge
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Disseny computacional i arquitectura paramètrica.
Amb l’evolució de la informàtica, els enginyers i enginyeres
van començar a usar programes com el CAD i el CAM i més
tard els programes paramètrics, mentre que en l’arquitectura
inicialment es van usar artesanalment, com a eines de deli-
neació. Més endavant es van aplicar a projectes per a la cons-
trucció dels quals es requeria molt control geomètric i numè-
ric. A partir de la dècada de 1990, arquitectes com Frank
Gehry els van fer servir inicialment per incorporar geometries
espectaculars als edificis de l’anomenada arquitectura para-
mètrica.
Tanmateix, després d’un període d’una interpretació formalis-
ta i lúdica de l’arquitectura, els nous programes informàtics

introdueixen un canvi en la forma de pensar el projecte: el que
es dissenya és el rendiment, el comportament i no tant la
forma. L’objectiu és establir relacions de dependència geo-
mètrica entre les parts i definir les lleis de generació de la
forma, en funció de les restriccions del sistema constructiu i
de l’entorn. En ser numèric, es poden repetir les propostes
molts cops per buscar solucions òptimes.
Així, la parametrització de l’arquitectura introdueix principis
objectius en el procés creatiu. El disseny computacional es
beneficia de la retroalimentació formal de simulacions i anàli-
sis i de la integració pragmàtica dels processos de fabricació.
D’aquesta manera s’optimitza el disseny i s’enriqueix el pro-
cés creatiu.

Assignatura optativa. Les noves tècniques
de disseny i fabricació digital s’exploren en l’as-
signatura optativa Arquitectura Paramètrica
que s'imparteix a l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura del Vallès. Plantejada com un
laboratori d’experimentació, en aquesta assig-
natura l’estudiantat ha de fabricar una pseudo-
cúpula en dues versions, d’una forma contínua
i laminar en un plàstic translúcid, i posterior-
ment discretitzada en una fullola.

Recerca en disseny computacional. Els
professors de l’assignatura formen part del
grup Computational Design Affairs (CODA),
vinculat al Laboratori d’Innovació i Tecnologia
a l’Arquitectura (LITA). El grup proposa solu-
cions eficients mitjançant el disseny computa-
cional i treballa les estructures lleugeres, prin-
cipalment de fusta i tèxtils. Els darrers treballs
se centren en la flexió activa, és a dir, la instru-
mentalització de la deformació plàstica com a
procés econòmic d’autoconformació d’ele-
ments corbs a partir d’elements rectes i plans.

El Pavelló Jukbuin. El grup de recerca va
dissenyar un pavelló experimental de baix
cost, anomenat Jukbuin, per al festival d’ar-
quitectura eme3, que va tenir lloc al mes de
juny a Barcelona. L’estand de fusta, dissenyat
amb elements estàndard per reduir despeses
i facilitar l’assemblatge, es va situar davant la
catedral. Un grup d’estudiantat va ajudar a
trenar i erigir l’estructura, creada a partir d’es-
tratègies de flexió activa.

FOTO 1  L’assignatura
Arquitectura
Paramètrica funciona
com a laboratori 
d’experimentació.

FOTO 2  Les pseudocú-
pules de plàstic i fullola
es creen a partir del
disseny computacional.

FOTO 3  El Pavelló
Jukbuin, a la plaça 
de la Catedral de
Barcelona.

Parametrització 
i arquitectura



El Parkinson és la segona malaltia neu-
rodegenerativa quant a nombre de
pacients després de l’Alzheimer.
Optimitzar el tractament i la rehabilita-
ció de les persones afectades per
aquesta malaltia i millorar la seva quali-
tat de vida és el que es plantegen els
investigadors Joan Cabestany i Andreu
Català, del Centre Tecnològic de
Recerca per a la Dependència i la Vida
Autònoma (CETpD) de la UPC. Ambdós
enginyers lideren el projecte europeu
Rempark (Personal Health Device for the
Remote and Autonomous Management
of Parkinson’s Disease), que té un pres-
supost de 4,73 milions d’euros. La fita és
crear un sistema pioner de monitoratge
portàtil per determinar i quantificar amb
una gran fiabilitat i en temps real l’estat
motriu de les persones que tenen la

malaltia de Parkinson durant la seva
vida quotidiana. El sistema actuarà
automàticament, però amb supervisió
mèdica, davant dels trastorns que més

incapaciten aquest tipus de pacients de
la manera menys invasiva i efectiva pos-
sible. Aquesta és una iniciativa ambicio-
sa que coordina la UPC i en la qual pre-
nen part el Centro Médico Teknon,
Telefónica I+D, l’Associació Europea de

la Malaltia de Parkinson i altres centres
de recerca i empreses d’Alemanya,
Portugal, Itàlia, Israel, Irlanda, Suècia i
Bèlgica.
El sistema que es desenvolupa consta
d’un braçalet per mesurar el tremolor
del pacient, a través d’un sensor. L’altre
element és un dispositiu intel·ligent de
la mida d’un telèfon mòbil, que va lligat
a la cintura amb un cinturó de material
biocompatible. Equipat també amb sen-
sors, aquest sistema té capacitat per
processar i transmetre sense fils tota la
informació mesurada i tractada.
Quan la persona pateixi un episodi de
bloqueig de la marxa, el sistema
Rempark actuarà per sincronitzar els
seus moviments. Això serà possible mit-
jançant uns estimuladors sensorials,
auditius, visuals o tàctils, una bomba

des de la
portada
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Sistemes per millorar la rehabilitació dels pacients, mètodes que ajuden a detectar malalties
o biomaterials intel·ligents per optimitzar tractaments terapèutics. Els avenços científics en
l’àmbit de l’enginyeria biomèdica són imparables. Diversos equips capdavanters de la UPC
investiguen per millorar la salut de les persones a través de la tecnologia.

FOTO 1  La tecnologia
creada a l'IOC permet
als metges navegar 
virtualment per les vies
respiratòries i planificar
la broncoscòpia.

Enginyeria biomèdica,
tecnologia que fa
avançar la medicina

Rempark és 
un sistema pioner
per ajudar a tractar
i rehabilitar
pacients que 
tenen Parkinson



d’injecció subcutània regulable que ino-
cularà la medicació i un sistema d’esti-
mulació elèctrica (FES). “Es podrà quan-
tificar els efectes d'un fàrmac en el
pacient i regular-ne la dosi”, explica Joan
Cabestany, que posa l’èmfasi en el fet
que “s'ha ideat un sistema que sigui per-
sonalitzat i que s'adapti a les necessitats
de cada persona”.
Per primer cop a Europa, Rempark s’as-
sajarà en un centenar de pacients des
de casa seva. “Pretenem que, mitjançant
la tecnologia, les persones afectades
puguin restablir la confiança que van
perdent a causa de la malaltia”, apunta
Andreu Català. El projecte “permetrà
reduir el nombre d’hospitalitzacions i
millorar el tractament i la rehabilitació
dels pacients”, destaca l’investigador,
que treballa des del Campus de Vilanova
i la Geltrú.

Cèl·lules sense estrès
Si aquest és un projecte amb l’horitzó
fixat al 2015, n’hi ha d’altres que ja són a
punt per entrar en el mercat, cosa que
va quedar palesa, el mes de juny passat,
a la BIO International Convention de
Boston (Massachusetts, Estats Units), la
fira més important del món del sector
biotecnològic.
En aquesta trobada la UPC va presentar
nombroses patents, entre les quals hi
havia un mètode automàtic, més eficient
i econòmic que els que existeixen per
introduir substàncies, com ara fàrmacs, o
bé ADN a les cèl·lules (transfecció). És el
que s’anomena electroporació in vitro.
La tècnica, que es fa manualment, s’uti-
litza habitualment en la teràpia gènica,
les teràpies basades en cèl·lules i el
tractament de tumors, com ara l’electro-
quimioteràpia. Les cèl·lules es desen-
ganxen del fons de les plaques on crei-
xen i es posen en suspensió, és a dir, en
una mescla. Després, es col·loquen en
una cubeta especial que té uns elèctro-
des d’alumini als costats. Aquesta cube-
ta s’instal·la en un aparell (electropora-
dor), el qual crea un camp elèctric molt
elevat a través de les cèl·lules que fa
que s’obrin porus a les membranes
cel·lulars i s’hi pugui introduir la subs-
tància.
Amb el nou sistema se simplifica i s’au-
tomatitza el procés. Es fa entrar un con-
junt de microelèctrodes directament a la
placa de creixement i se situa a una dis-
tància de 10 µm (mil·lèsimes de mil·líme-
tre) de les cèl·lules. Llavors, s’hi aplica un

camp elèctric de 20 V (en el procés habi-
tual és de 500 V), de manera que s’acon-
segueix reduir el cost dels aparells amb
què es fan aquest tipus de processos
biotecnològics i disminuir l’estrès al qual
se sotmet les cèl·lules. El baix cost dels
microelèctrodes també permet que els
aparells o electroporadors siguin d’un
sol ús. Aquesta patent l’han desenvolu-
pada l’investigador Ramon Bragós i el
doctorand Tomàs Garcia, vinculats al

Centre de Recerca en Enginyeria
Biomèdica (CREB), amb un equip de la
Universitat de Barcelona (UB).
Un altre camp en què la UPC evidencia
avenços importants és el dels disposi-
tius mèdics i la diagnosi per la imatge.
L’Institut d’Organització i Control de
Sistemes Industrials (IOC) de la UPC i el

Grup de Recerca Pneumològica de
l’Institut de Recerca Biomèdica de
l’Hospital de Bellvitge han creat un siste-
ma que millora el diagnòstic del càncer
de pulmó a partir de la broncoscòpia vir-
tual. Aquesta tecnologia permet als met-
ges decidir amb més seguretat si la
bronscoscòpia real és necessària o no,
de manera que s’eviten riscos i molès-
ties al pacient.
El sistema es basa en les imatges que
proporciona una broncoscòpia virtual a
partir d’imatges 2D de tomografia com-
putada. La novetat, però, és que, a dife-
rència dels equips actuals, té en compte
la geometria i les restriccions cinemàti-
ques del broncoscopi.
El dispositiu està ideat perquè l’especia-
lista en pneumologia navegui virtual-
ment per les vies respiratòries del
pacient i simuli els moviments que rea-
litzaria posteriorment amb un broncos-
copi flexible. És, per tant, una eina útil
per “planificar de forma molt realista la
ruta més factible per accedir des de la
tràquea  a la zona lesionada del pulmó
més perifèrica”, explica Jan Rosell, l'in-
vestigador que, juntament amb Paolo
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Han creat un nou
mètode ràpid i fia-
ble per determinar
la virulència de la
tuberculosi 
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La tuberculosi, malgrat que és una de les malalties que causa
més morbiditat i mortalitat a escala mundial, presenta encara
nombroses incògnites i molts reptes científics. Daniel López
Codina i Clara Prats, del grup de Modelització i Simulació Discreta
de Sistemes Biològics de la UPC, han investigat en aquest camp,
junt amb la Unitat de Tuberculosi Experimental de la Fundació
Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i
Pujol.
Ambdós equips han patentat un nou mètode fàcil, ràpid i fiable
per determinar la virulència —o la capacitat de produir la malal-
tia— del bacil de Koch. El descobriment permet que l’especialis-
ta pugui realitzar un diagnòstic més precís.
L’equip de López Codina ha observat el bacil de la tuberculosi
(Mycobacterium tuberculosis) a partir d’un cultiu in vitro i la
manera com creix formant agrupacions.
Atès que la utilització de les tècniques habituals que es fan ser-
vir en l’àmbit de la microbiologia és difícil en un cultiu d’aquest
tipus, han fet servir una alternativa: la microscòpia i l’anàlisi a tra-
vés del tractament d’imatges. “És el primer cop que, mitjançant
un cultiu, es constaten dos tipus de soques d’aquest paràsit i l’e-
xistència d’una correlació entre el patró característic d’agrupació
i la virulència de la malaltia”, afirma l’investigador.
El resultat representa, a partir d'ara, una nova oportunitat de
negoci per a les empreses dedicades a la imatge biomèdica i a les
proves de diagnòstic.

Nou test
de la tuberculosi 



Cabras i Alexander Pérez, també de
l’IOC, ha portat a terme el projecte.
“També permet determinar si l’extrem
del broncoscopi arribarà fins a la lesió i,
en cas contrari, a quina distància queda-
rà i quina tècnica s’haurà d’emprar per
obtenir la mostra per fer la biòpsia”,
conclou Rosell.
Als progressos en l’àmbit de la diagnosi
per la imatge, la biologia molecular i la
telemedicina, s’hi afegeix la innovació
en un altra àrea d’interès, la de la meta-
bolòmica, que estudia el metabolisme.
És en aquest camp que un altre equip
del CREB ha patentat una eina informà-
tica innovadora. Es tracta d’un software
avançat, basat en un nou algorisme, que
ajuda a fer prediccions més acurades i
automàtiques en la diagnosi de malal-
ties o en l’anàlisi de fàrmacs.
L’eina, desenvolupada per Àlex Perera i
Francesc Fernández, juntament amb
investigadors del Departament de

Nutrició i Bromatologia de la UB, millora
la detecció de biomarcadors, és a dir, els
marcadors biològics que es fan servir
per detectar patologies.
Un altre dels avantatges que ofereix és
que fa disminuir l’error de predicció d’a-
nàlisis o tests metabolòmics (en què
s’estudien les petites molècules orgàni-
ques dels sistemes biològics). Aquestes
anàlisis es basen en mostres biològi-
ques d’orina o de sang i en tècniques de
ressonància magnètica nuclear (NMR) i
espectroscòpia de masses (LC/MS). Fer
prediccions en aquest camp és com-
plex, perquè requereix analitzar nom-
broses dades que s’obtenen de mostres
individuals, però té una gran transcen-
dència per avaluar, per exemple, l’efecti-
vitat de nous fàrmacs.
Projectes com aquests són només una
mostra d’un futur imparable que s’albira
per a l’enginyeria i la medicina, quan es
tracta de trobar solucions per millorar la
qualitat de vida de les persones.
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FOTO 2  L’equip del
CETpD que treballa en
el projecte Rempark:
d’esquerra a dreta,
Jaume Romagosa,
Joan Cabestany,
Andreu Català, Carlos
Pérez i Judith
Casacuberta.

FOTO 3  Jan Rosell, de
l'IOC, ha creat una
eina per assajar com
accedir amb el bron-
coscopi, a la zona
lesionada del pulmó
més perifèrica des de
la tràquea.

FOTO 4  Tomàs Garcia i
Ramon Bragós (dreta),
del Departament
d’Enginyeria
Electrònica i del
Centre de Recerca en
Enginyeria Biomèdica
(CREB), han creat un
nou mètode per intro-
duir material genètic
en cultius cel·lulars.

A partir de la 
broncoscòpia 
virtual s’ha 
dissenyat una 
tecnologia per
millorar el 
diagnòstic del 
càncer de pulmó
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Congelar la fruita fresca era, fins ara,
inviable perquè en el procés se’n tren-
caven les parets cel·lulars. “El 90 % de la
fruita és aigua. En congelar-se, l’aigua
augmenta de volum i fragmenta l’es-
tructura cel·lular de la fruita. Això no és
bo perquè es perden substàncies que li
donen palatabilitat, que la fan agradable
al paladar”, explica Josep Maria
Nacenta, l’investigador que és al capda-
vant d’un equip del Departament de
Màquines i Motors Tèrmics de la Univer-
sitat que ha creat el revolucionari procés
que trenca qualsevol sistema actual de
congelació.
El procediment que han ideat i patentat
s’anomena Nice Cold System i es basa
en la deshidratació en fred de la fruita
fresca, prèvia a l’inici del procés de con-
gelació ultraràpid.
“La qüestió és treure’n una petita part
d’aigua, suficient perquè l’aigua quan
passi a l’estat sòlid càpiga dins de cada
cèl·lula. Deshidratar en calent ho pot fer
tothom, però aleshores es perden subs-
tàncies volàtils com són les olors.
Nosaltres ho fem mitjançant aire fred,

perquè el fred, a més a més, ajuda a
conservar”, afegeix Nacenta.
Després de la deshidratació, hi ha un
procés d’estabilització. Nacenta explica
que cal esperar una estona perquè el
percentatge d’aigua que ha quedat a la
fruita es torni a repartir de manera uni-
forme per tota la superfície de la peça. “I
aleshores fem una congelació ultraràpi-
da. En cinc minuts la peça ha quedat
supercongelada a temperatures entre
25 ºC i 30 ºC sota zero”, afirma l'investi-
gador i emprenedor.
Invertir el procés per al consum és tan
fàcil com extreure la fruita amb prou
temps del congelador o ficar-la al micro-
ones per accelerar-ne el procés de des-
congelació. El sistema de descongelació
és, doncs, exactament el mateix que
fem servir per a altres aliments com ara
la carn o el peix.

Congelació duradora
Nice Cold System és la primera tecnolo-
gia al món capaç de congelar fruites i
hortalisses recollides en el seu punt
òptim de maduració i mantenir-ne inal-
terables les característiques i propietats
nutricionals durant un període de fins a
tres anys, un fet que els processos tradi-
cionals no han aconseguit mai.
El projecte arrenca el 2003, quan Josep
Maria Nacenta va començar a desenvo-
lupar l’innovador sistema de congelació
de fruita per consumir-la fresca. Amb l’a-
jut de la Unitat de Valorització de la
Recerca de la UPC, el sistema Nice Cold

System es va patentar el 2007 i va tenir
una bona acollida en el sector hortofruc-
tícola del país.
La tecnologia va fer un pas de gegant
gràcies a l’aposta del grup inversor
Fenoexit. També va ser el moment en
què va néixer l’empresa Nice Fruit, ini-
cialment participada per Fenoexit, la
UPC i Josep Maria Nacenta. El 2011 el
grup de distribució i fabricació de fruita
Cutting’s es va incorporar a l’accionariat
de l’empresa. En el projecte de Nice
Fruit també ha participat la fundació
Genoma España.

Nice Fruit, una ‘spin-off’ participada per la UPC, ha creat un sistema pioner al món que per-
met congelar fruites i hortalisses en el seu punt òptim de maduració. Les fruites es conser-
ven fins a tres anys sense perdre propietats organolèptiques i nutricionals.
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Nice Fruit, fruites 
i hortalisses congelades

Nice Fruit respon

Qui
Josep Maria Nacenta

Quan
2003-2012

Què
Tecnologia que permet congelar
fruites i hortalisses sense alte-
rar-ne les propietats

On
A Barcelona

Per a qui
Productors, distribuïdors,
indústria alimentària i 
consumidor final

Per a què
Per consumir fruites i 
hortalisses congelades com 
si fossin fresques en un estat 
de maduració òptim.

FOTO Nice Fruit 
deshidrata en fred 
la fruita i la congela.

Consumir maduixes tot l’any o portar tomàquets
dels Països Baixos i préssecs de Xile i Sud-àfrica exi-
geix collir els productes quan encara són verds. Per
fer llargs trajectes, aquests productes són sotmesos
a processos de refrigeració i manteniment per retar-
dar-ne la maduració, però arriben a la taula sense
gust.
Els impulsors de Nice Fruit asseguren que aquesta
innovació tecnològica permet congelar el producte
en el lloc d’origen, en el seu moment òptim i de
màxima producció, i exportar-lo arreu del món sense
cap límit de temps.
Un altre avantatge és la possibilitat de gestionar
millor els estocs, ja que es podrien congelar i espe-
rar el millor moment per situar-los al mercat. La tec-
nologia ja ha atret l’atenció d’inversors de la Xina
per implementar el sistema en aquell país.

Avantatges 
per a l’exportació
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FOTO 1 En els darrers
anys s’han fet aven-
ços importants per
afavorir l’accessibili-
tat, la integració i la
igualtat d’oportunitats
de persones amb dis-
capacitat a la
Universitat.

FOTO 2 D’esquerra a
dreta, Jordi Rossell,
Joan Giralt, Daniel
Guasch i Óscar Casas,
a la rampa d’accés al
Rectorat.

FOTO 3  Un dels grans
reptes de la
Universitat pel que fa
a la discapacitat és
aconseguir que tant
l’entorn com
el contingut docent
puguin servir per a
tothom.

L’accés i la integració de les persones amb discapacitat als estudis universitaris és un dret
per a les persones i una obligació per a la universitat pública. Garantir la igualtat d'oportuni-
tats en aquest context és un camí de llarg recorregut.

Jordi Rossell, estudiant d’Enginyeria
Aeronàutica a l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de
Terrassa, té hipoacúsia bilateral profun-
da: és sord. En Jordi va fer el salt a la
universitat el 2005 i, quan recorda les
primeres passes en aquesta nova etapa
de la seva vida, explica que li va costar
començar. “Em vaig adonar que alguns
professors parlaven i escrivien a la pis-
sarra al mateix temps, parlaven a una
velocitat excessiva o donaven explica-

cions poc precises, o a vegades m’era
difícil realitzar la lectura labial.”
Per anar a classe, en Jordi utilitzava una
emissora de freqüència modulada (FM),
que és un sistema de transmissió a dis-
tància que li va proporcionar la UPC i
que permet reduir els inconvenients per
sentir-hi en situacions en què pot ser
difícil la comprensió de la parla de les
persones, ja sigui per causa del soroll de
fons o per la distància a la qual se situa
l’emissor. Ara porta un implant coclear,

que consisteix en una pròtesi auditiva
col·locada en l’oïda interna.
Tanmateix, perquè en Jordi pugui assolir
tots els objectius docents d’una assig-
natura, una classe o un laboratori, és
fonamental que el professorat adopti
estratègies comunicatives, com per
exemple fer un discurs coherent i parlar
a un ritme normal, ni massa ràpid ni
massa lent; articular correctament els
sons, i no exagerar els moviments. Es
tracta sovint d’estratègies simples que
faciliten el procés d’aprenentatge de les
persones amb limitacions auditives com
ell, però que també suposen un avantat-
ge per a l’estudiantat en general.
La millor guia per al professorat en el
seu treball docent és el mateix estu-
diant. Els experts afirmen que s’ha d’es-
tablir una comunicació bidireccional
entre professor i alumne. En parlar del
seu cas, Jordi Rossell reconeix que la
relació amb el professorat és important
i que ha de ser fluïda. “Has d’explicar
amb quines dificultats et trobes, perquè

modificar els hàbits porta temps. I hem
de ser reivindicatius; si no, no aconse-
guirem res.” L’experiència, però, li ha
ensenyat que el professorat té bona
voluntat. “Des que vaig començar, m’he
trobat de tot, però he tingut professors
molt bons. A vegades m’han recomanat
preparar el material abans, m’han resolt
els dubtes i he pogut estar-hi en contac-
te quan ho he necessitat a través del
correu electrònic. Han estat molt pen-
dents de mi”, afegeix.
Els últims anys s’han produït avenços
indiscutibles i irrenunciables en l’àmbit
de l’accessibilitat, la integració i la igual-
tat d’oportunitats de persones amb dis-
capacitat a les institucions d’educació
superior. El desenvolupament del marc
estratègic i normatiu, internacional,
estatal i autonòmic, el reconeixement
dels drets de les persones amb discapa-
citat i la presència creixent d’estudian-

Assolir la inclusió a
l’aula és un estímul
i un desafiament
per a la Universitat

El repte de la inclusió total



tat amb discapacitat als campus han fet
que les universitats hagin articulat
mesures, recursos i serveis per donar
resposta a les necessitats formatives
d’aquest col·lectiu.
Malgrat tot això, encara falta molt per
fer. Perquè garantir la igualtat d’oportu-
nitats en el context universitari és una
tasca complexa i de llarg recorregut.
Segons l’Estratègia espanyola sobre dis-
capacitat, si s’observa les persones
adultes d’entre 30 i 40 anys a Espanya,
hi ha un 19,3 % de persones amb disca-
pacitat amb estudis d’educació superior;
en aquesta mateixa franja d’edat, el per-
centatge d’universitaris sense discapaci-
tat amb carreres universitàries se situa
en el 40 %. “Una dada com aquesta era
una cosa impensable fa deu anys i és
cert que podem dir que avui hi ha més
estudiants amb discapacitat als campus
i que la dinàmica és de millora", afirma
Daniel Guasch, director de la Càtedra
d’Accessibilitat, Arquitectura, Tecnologia
i Disseny per a Tothom de la UPC, i afe-
geix: "Però la qüestió no és que hi hagi
més estudiants i estudiantes, sinó que
qualsevol persona que vulgui estudiar
una carrera, pugui ferho”.

L'aula ideal
Per iniciativa d’aquesta càtedra i de la
Fundación ONCE, el 2008 es va crear
l’Observatori Universitat i Discapacitat
(OUD). Des d’aleshores l’OUD ha publicat
diversos estudis relacionats amb l’ac-
cessibilitat i la discapacitat en el context
universitari espanyol, el darrer dels
quals és el Manual para alcanzar la
inclusión en el aula universitaria: pautas
de accesibilidad arquitectónica, tecnoló-
gica y pedagógica para garantizar la
igualdad de oportunidades en la docen-
cia universitaria.
El manual descriu com hauria de ser
l’aula docent ideal, és a dir, una aula que
garantís la igualtat d’oportunitats de l’es-
tudiantat en la docència universitària.
“Som conscients que assolir la inclusió
perfecta és un repte utòpic, però treballs

com aquest són un estímul i un desafia-
ment per seguir millorant”, afirma
Guasch convençut.
Les discapacitats sensorials, motrius i
mentals comporten unes necessitats
diferenciades; és aquesta diferència la
que comporta la riquesa i alhora la com-
plexitat d’abordar l’accessibilitat i la
igualtat d’oportunitats.
La infoaccessibiltat consisteix a garantir
i facilitar a les persones amb diferents
discapacitats l’accés en igualtat de con-
dicions a les comunicacions i als siste-
mes d’informació.
Amb aquest objectiu, el 2008 la UPC va
impulsar el projecte Infoaccessibilitat,
emmarcat dintre del conveni de
col·laboració de la Universitat amb
l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials
(IMSERSO) i la Fundación ONCE, coordi-
nat per la Càtedra d’Accessibilitat.
Fruit d’aquest treball, Atenea, el campus
virtual de la UPC, ha obtingut la certifica-
ció Technosite 2.0 i la certificació
Euracert, d’àmbit europeu. Ambdues eti-
quetes satisfan els requisits d’accessibi-
litat de nivell Doble-A.
“Atenea és la primera plataforma d’ele-
arning de l’Estat espanyol que obté
aquestes acreditacions”, explica Joan

Giralt, de l’Oficina de Sistemes d’Infor-
mació de la Universitat.
Atenea inclou plantilles ja dissenyades
en format de pàgina web per a l’edició
de continguts, fòrums, xerrades, correu
electrònic, qüestionaris i exercicis. Tant
el disseny de l’entorn virtual d’ensenya-
ment-aprenentatge com els continguts
digitals són accessibles.
“Un dels grans reptes pel que fa a la dis-
capacitat és adaptar la solució a cada
persona de manera individual. El gran
èxit de totes les accions que es facin en
aquest àmbit és que la solució pugui ser-
vir per a tothom”, afirma el professor
Óscar Casas, de l’Escola d’Enginyeria de
Telecomunicació i Aeroespacial de Cas-
telldefels al Campus del Baix Llobregat.
Casas està convençut que si s’aplica el
manual de l’OUD, la qualitat docent
millorarà. “Proporciona pautes concre-
tes d’actuació relacionades amb la
metodologia pedagògica molt útils per al
professorat”, afegeix.
En l’àmbit de la docència, però, la defi-
ciència més gran és el material que se
subministra a l’estudiantat. La irrupció
de les tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC) ha fet que els formats
evolucionin molt ràpidament i alhora
afavoreixin que tot vagi confluint.
D’altra banda, malgrat que la normativa
vigent regula l’accessibilitat i la supres-
sió de les barreres arquitectòniques,
“actualment les condicions dels equipa-
ments universitaris són millorables”,
afirma Emilio Hormías, professor del
Departament de Construccions Arqui-
tectòniques II a l’Escola Tècnica Superior
d’Edificació de Barcelona.
Des del punt de vista de l’edificació, per
Hormías la prioritat és garantir els
accessos als serveis de la Universitat.
“Això vol dir que no totes les aules
poden estar adaptades, sobretot quan
parlem d’edificis que tenen molts anys",
assegura el professor. "Però s’ha de
garantir que totes les classes que ha de
fer un estudiant amb discapacitat es
facin dins d’una aula que ho estigui.”
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Per garantir la igualtat d’opor-
tunitats s’ha de vetllar per
tothom i en tots els àmbits.
Perquè això sigui possible, ha
d’existir una normativa que
reculli els objectius que es
volen assolir i els estructuri i
prioritzi. En el cas de la UPC, el
paraigua que marca el camí que
cal seguir és el II Pla director
per a la igualtat d’oportunitats
2012-2015.

Construint
una societat
més justa



La col·laboració entre la UPC i la multinacional de tecnologies
de la informació Indra s’ha reforçat amb un conveni marc.
Ambdues institucions col·laboren des de fa més de deu anys
en projectes d’R+D+I. Amb el nou acord, s’establiran convenis
específics entre Indra i diferents grups de recerca de la
Universitat en diferents àmbits, com ara les ciutats

intel·ligents o smart cities, les tecnologies mèdiques o el sec-
tor de l’energia. També es preveu que es realitzin seminaris i
sessions de formació i hi hagi transferència tecnològica i
mobilitat de postgraduats de la UPC per desenvolupar recer-
ca a Indra.

Més col·laboracions
D’altra banda, SEAT ha renovat una càtedra d’empresa a la
UPC, amb seu a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Industrial de Barcelona. La Càtedra d’Estratègia d’Excel·lència
en Innovació i Mobilitat Sostenible en Automoció és una evo-
lució de la que es va crear el 2007 i es reorienta cap a la recer-
ca, la transferència de resultats i la captació i retenció de
talent. En aquest sentit, la nova unitat vol fer un salt qualitatiu
i quantitatiu en l’aplicació de la recerca que fan els diferents
grups de la UPC a SEAT. Amb aquest objectiu s’impulsaran
nous projectes lligats a treballs de fi de grau i de doctorat,
amb la qual cosa s’intensificarà la col·laboració i la mobilitat
de personal entre la UPC i SEAT.
www.upc.edu/saladepremsa

panorama
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Reforçades aliances tecnològiques 
amb grans empreses

Per primera vegada, la UPC ha entrat a formar part del
Rànquing de Xangai, posicionada en el rang 151-200 tant en el
camp de les enginyeries, tecnologies i ciències de la compu-
tació com en les disciplines de ciències de la computació i de
matemàtiques. Elaborat per la Universitat Jiao Tong (Xina), l’e-
dició del 2012 inclou les 500 millors universitats del món i les
200 millors per camps i disciplines.

Respecte de la resta d’universitats espanyoles, la UPC es
troba entre les tres classificades en el camp de les enginye-
ries, tecnologies i ciències de la computació i entre les sis de
la disciplina de ciències de la computació. Així mateix, és l’ú-
nica universitat politècnica posicionada en la disciplina de
matemàtiques.
www.upc.edu/saladepremsa

La UPC, per primer cop al Rànquing 
de Xangai 

L’equip ETSEIB Motorsport, format per estudiantat d’aquesta
escola, ha desenvolupat un vehicle monoplaça monocasc de
fibra de carboni, totalment elèctric, per participar en la compe-
tició internacional Formula Student 2012. El nou cotxe CAT 05e
incorpora dos motors elèctrics experimentals de corrent
altern, dissenyats i fabricats per l’empresa catalana Mavilor,
que generen 75 kW de potència (100 CV) i que utilitzen bate-
ries d’ió-liti de 4,2 kWh. Del 31 de juliol al 5 d’agost, el vehicle
ha competit a Hockenheim (Alemanya); del 29 d’agost al 2 de
setembre, al circuit de Montmeló, i del 14 al 17 de setembre,
al circuit Riccardo Paletti, a Varano de Melegari (Itàlia).
www.upc.edu/saladepremsa

Un monoplaça elèctric 
per al Formula Student 2012
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Innovació energètica 
per a l’Ajuntament de Rubí
La UPC i l’Ajuntament de Rubí han signat un conveni de
col·laboració per crear un model de gestió de l’energia sosteni-
ble a escala urbana aplicable a l’entorn industrial, empresarial,
comercial i domèstic. Aquesta aliança impulsarà el projecte
local Rubí Brilla, destinat a millorar la competitivitat del sector
industrial a través de l’eficiència energètica i les energies reno-
vables. Per fer-ho, l’Ajuntament de Rubí i empreses de la ciutat
col·laboraran amb els grups de recerca i l’estudiantat de

l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de
Barcelona (EUETIB), la qual imparteix el grau en Enginyeria de
l’Energia. D’aquesta manera, la UPC aportarà al projecte l’ex-
pertesa energètica que ha estat reconeguda pel Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport com a Campus d’Excel·lència
Internacional (CEI) pel seu projecte Campus Energia. El projecte
està en línia amb un dels objectius de la UE marcats per 2020.
www.upc.edu/saladepremsa

El vehicle robòtic Curiosity, equipat
amb sensors de vent dissenyats a la
UPC, ja recorre la superfície del plane-
ta vermell. Després de vuit mesos de
viatge espacial, el robot de la NASA,
que pesa 900 quilos, va aterrar a Mart
el 6 d’agost. El Curiosity està equipat

amb una estació de monitoratge mediambiental dissenyada a
Espanya que, entre altres paràmetres, mesura la velocitat del
vent. Per fer-ho, inclou dos sensors de vent equipats amb uns
xips de silici creats a la sala blanca de l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona.
Els sensors funcionen, tot i que en un dels sensors algunes

connexions dels xips van quedar danyades durant l’aterratge.
Els butlletins meteorològics que s’emetran durant un any con-
tribuiran a aclarir si les condicions de l’entorn són adients per
a la vida microbiana. L’emissió de senyal des de Mart és un
dels punts culminants de la participació de la UPC en la mis-
sió espacial, després de set anys dedicats al projecte. A la
superfície dels xips, a escala micromètrica, hi ha gravat el
logotip de la UPC i els noms dels investigadors que l’han des-
envolupat: Luis Castañer, Vicente Jiménez, Manuel Domín-
guez, Lukasz Kowalski i Jordi Ricart. L’equip ja està treballant
en un sensor de vent per a una futura nova missió a Mart,
impulsada aquest cop per Espanya, Rússia, Finlàndia i la Xina.
www.upc.edu/saladepremsa

La tecnologia de la UPC arriba 
al planeta Mart
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avatars
la vida a la UPC
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L’arquitecte Jordi Badia, professor associat de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
de Barcelona (ETSAB), és, juntament amb el també arquitecte Félix Arranz, autor del projec-
te Vogadors, que representa Catalunya i les Balears a la Biennal d’Arquitectura de Venècia.
El disseny amplia la trajectòria internacional de l'arquitecte i el converteix en un referent cre-
atiu del nostre país. Reflexionem amb ell sobre el passat, el progrés i el repte de construir les
ciutats del futur.

Com va sorgir la teva vocació per
l’arquitectura?
Probablement perquè el meu pare era
pintor. Llavors jo buscava una feina que
equilibrés la voluntat de fer una carrera
tècnica amb una part més creativa i la
que, realment, reunia aquestes caracte-
rístiques era l’arquitectura. Veia treballar
el meu pare en el seu taller, tot sol amb
la seva música, i pensava que era un
entorn que m’agradava.

És necessari viatjar i veure món per
desenvolupar la teva feina?
La manera d’entendre l’arquitectura no
és a través de revistes o publicacions,
sinó tocant-la, visitant-la i passejant-t’hi.
La universitat ofereix un coneixement
més històric, per això és molt important
descobrir els projectes que estan fent
els arquitectes en aquest moment
actual. Viatjar és fonamental per als
estudiants d’arquitectura.

Una constant dels teus projectes és
la integració d’estructures antigues
en obres noves. Quina filosofia per-
segueixes?
Una de les idees del projecte de la
Biennal de Venècia és precisament
aquesta. Parteix d’una frase de l’escultor

Jorge Oteiza que diu que li agrada pro-
gressar cap al futur, però fent-ho igual
que els remers: mirant cap enrere. Això
vol dir que per avançar no has de perdre
mai el fil de tota l’experiència acumulada
al llarg dels anys pels que han vingut
abans que tu.

Com va sorgir la idea del Pavelló de
Catalunya i les Balears de la Biennal
de Venècia?
Estem en un moment de confusió, però
és molt interessant des d’un punt de
vista creatiu. Hi ha molts estudis euro-
peus que plantegen quina serà l’arqui-
tectura que vindrà en el futur, que no pot
ser com la que tenim actualment perquè
aquesta no respon a les demandes de la
societat. Llavors vam detectar que hi
havia una sèrie de projectes d’arquitec-
tes catalans i balears molt joves que
tenien certs punts en comú. El que hem
fet ha estat agafar nou projectes i, en
posar-los junts sobre la taula, aquestes
característiques han emergit com una
sola idea: una arquitectura molt més
propera a la gent.

Què intentes transmetre a l’estu-
diantat, més enllà de la teoria?
Imparteixo classes de projectes i el que

intento transmetre és el lligam amb la
realitat i amb l’exercici de la professió. La
visió dels arquitectes que estem treba-
llant, que estem concursant i que estem
publicant la nostra obra és com una
finestra oberta al món exterior.

També tens una presència molt acti-
va a Internet, sobretot amb el bloc
Hic et Nunc...
Aquest bloc va sorgir de la meva relació
directa amb l’estudiantat. La universitat
se centra molt en aspectes històrics i
vaig notar una falta de coneixements
sobre arquitectura contemporània.
Llavors vam iniciar un bloc per donar a
conèixer els projectes arquitectònics
actuals més interessants i mostrar els
que seguien la línia de treball del nostre
taller. Va començar com una eina molt
senzilla i, en aquests moments, és un
dels blocs d’arquitectura més seguits en
espanyol al món. L’actualitzem dues
vegades al dia.

T’atreviries a explicar-nos com serà
la ciutat del futur?
La transformació de les ciutats és un
work in progress, una cosa que es va
desenvolupant poc a poc. El que fem
nosaltres és, senzillament, una aportació
que no pot esborrar totes les capes
anteriors i que també serà modificada
per les generacions futures. El que es
busca és una arquitectura més propera
a l’usuari.

En quins projectes estàs centrat
actualment?
Estem treballant en el nou Museu
d’Història de la Ciutat de Barcelona i en
el nou edifici del Barcelona Supercom-
puting Center, al Campus Nord de la
UPC. És un edifici de 16.000 m

2
molt inte-

ressant perquè ara mateix ja tenim un
supercomputador, el Mare Nostrum, i
aquest nou edifici albergarà el segon. Es
tracta de dos equipaments de nivell
internacional.

“La meva idea parteix
de progressar cap al futur,
mirant cap enrere”
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Higgs, 
la partícula 
més buscada
L’Organització Europea per a la Investigació Nuclear
(CERN) ha anunciat recentment que havia detectat una
nova partícula fonamental, un bosó amb una massa
d’uns 125 GeV, cosa que la converteix en “la més mas-
siva de totes les partícules conegudes”, explica Lluís
Ametller, del Departament de Física i Enginyeria
Nuclear de la UPC.
Amb un 99,99 % de probabilitats, la troballa és un clar
candidat a ser l’anomenat bosó de Higgs, proposat teò-
ricament per Peter Higgs i altres autors el 1964 i la
importància del qual “rau en el fet que és la responsa-
ble de dotar de massa totes les altres partícules ele-
mentals de la natura”. De fet, “és l’última peça que falta
en el trencaclosques del model estàndard, la teoria que
ha explicat l’univers visible els darrers 50 anys”, afirma
Ametller. Del Higgs depèn que aquesta teoria sigui
correcta i de les dades que se n’obtinguin dependran
les futures investigacions per comprendre l’univers
fosc (el 95 % de tota la matèria que no abasta el model
estàndard). Tot i així, falta confirmar que sigui realment
el Higgs. “Es pot trigar mesos, si no anys; però, en cas
que ho sigui, tindrem una descripció molt consistent de
l’univers fins a unes distàncies diminutes”, assegura el
professor Ametller.

Un vida efímera
El bosó s’ha pogut detectar gràcies al Gran Col·lisiona-
dor d’Hadrons (LHC), l’accelerador de partícules més
potent del món que va construir el CERN per trobar-lo.
“El procés consisteix a  accelerar protons i fer-los circu-
lar en sentit contrari i a una velocitat propera a la de la
llum. Es produeixen milions de xocs per segon, els
quals, a través de la conversió de l’energia en matèria,
generen un gran nombre de partícules”, explica l’inves-
tigador. “Només en algunes col·lisions una part de l’e-
nergia de l’impacte es materialitza en el suposat Higgs,
el qual ràpidament es desintegra en partícules que
tenen una massa inferior”, conclou.
La dificultat per trobar el bosó és precisament aquest
detall: no és la partícula la que es detecta, sinó el ras-
tre que deixa el seu pas efímer. Tot plegat, com diu
Ametller, “trobar el bosó és molt més difícil que trobar
una agulla minúscula en un paller gegant”.

CONTACTE
NOM Lluís Ametller
E-MAIL lluis.ametller@upc.edu
TEL. 93 401 67 78

Donar vida 
a un nucli antic
El nucli històric d’Osca, víctima de la despoblació i la degradació urbanística, patrimo-
nial i socioeconòmica provocada pel creixement urbà, ha estat objecte durant les
darreres dècades de múltiples plans de reforma i conservació. Marta Mercadal, engin-
yera de Camins, Canals i Ports per la UPC, ha analitzat l’efectivitat d’aquest conjunt
d’actuacions i ha observat que els resultats no sempre eren els que s’esperaven. La
seva tesina, Evaluación de los procesos de regeneración urbana del casco histórico
de Huesca, revisa els plans que s’han dut a terme per rehabilitar la zona i n’avalua els
efectes urbanístics, socials i econòmics.

Participació ciutadana
“Crear espais urbans amb una funció museística que no garanteixi als habitants la
cobertura de les seves necessitats quotidianes genera situacions d’insostenibilitat”,
explica Mercadal a la tesina, codirigida per Míriam Villares i Elisabet Roca, del
Laboratori d’Estudis Socials de l’Enginyeria Civil (LESEC) i del Departament
d’Infraestructura del Transport i del Territori. En l’estudi s’ha detectat una diversitat
d’efectes, alguns de positius, però també d’adversos, com ara la dispersió normativa
i les variacions demogràfiques i les seves conseqüències socioeconòmiques.
El treball conclou amb una proposta de mesures que caldria considerar en futures
intervencions. “No només s’ha de rehabilitar, sinó també revitalitzar. Són necessàries
les actuacions encaminades a donar vida a l’entorn”, afirma Mercadal, que va propo-
sar la creació d’una mesa de participació ciutadana destinada a la col·laboració dels
veïns en l’elaboració d’un pla d’intervenció.
La tesina ha donat els seus fruits i s’ha convertit en una iniciativa real, amb el nom de
Re-Gen. L’empresa està formada per Marta Mercadal; Ignacio Melero, màster en
Rehabilitació i Restauració del Patrimoni per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
de Barcelona, i Nora Arias i Borja Fermoselle, arquitectes també per la mateixa esco-
la de la UPC.
La proposta de revitalització del nucli històric ha rebut el suport de l’Ajuntament
d’Osca i s’adreça a donar usos socials als solars buits. “L’objectiu és revitalitzar la zona
a partir d’intervencions de caràcter temporal, mitjançant un procés basat en la partici-
pació ciutadana i la mínima inversió”, explica Mercadal. “Després de diagnosticar els
solars, obrim un procés en el qual els veïns expressen les seves necessitats i propo-
sen els usos més adients per a cada espai.” Ja s’han realitzat dues activitats amb el veï-
nat i el següent pas serà crear grups de treball per donar forma a la iniciativa.

FOTO Els veïns del
nucli antic d’Osca,
en una de les acti-
vitats de participa-
ció ciutadana.

CONTACTES
NOM Míriam Villares
E-MAIL miriam.villares@upc.edu
TEL. 93 401 16 17

NOM Elisabet Roca
E-MAIL elisabet.roca@upc.edu
TEL. 93 401 57 59
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Professorat de l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels de
la UPC ha aportat la seva experiència docent en un programa de formació en línia que uti-
litza metodologies d’avantguarda i que està destinat a 300 membres del personal tècnic de
l’Aeroport de Barcelona-El Prat.

FOTO Els professors
Miguel Valero i Dolors
Royo, tots de l’EETAC,
han adaptat els con-
tinguts docents a un
entorn digital accessi-
ble a través de la
intranet de l’Aeroport
Barcelona-El Prat.

Aprendre en línia 
com es gestiona 
un aeroport

Quines tasques s’han de realitzar quan
l’aeroport opera en situacions de visibi-
litat reduïda? Què s’ha de fer en cas de
tempesta? Com s’ha de fer la mesura
del coeficient de fregament de les pis-
tes d’aterratge? Aquests són alguns
dels 50 procediments que han de conèi-
xer els tècnics i altres membres del per-
sonal de l’Aeroport de Barcelona-El
Prat. El contingut dels cursos a distància

que imparteix l'Escola d'Enginyeria de
Telecomunicació i Aeroespacial de
Castelldefels (EETAC) fa referència al
funcionament de l’aeroport en diferents
circumstàncies, tant en una situació
normal com en situacions excepcionals.
Utilitzant la seva experiència en innova-
ció docent, els professors Dolors Royo,
Miguel Valero i Josep Yúfera, de l’EETAC,
han format part del grup que ha elabo-

rat el programa docent. El curs s’impar-
teix a través de la intranet de l’Aeroport
i està integrat dins la plataforma digital
Moodle de suport a la docència. La
tasca dels professorat de l’EETAC, ubi-
cada al Campus del Baix Llobregat, a
Castelldefels, ha estat precisament l’a-
daptació dels continguts a una interfície
d’ensenyament virtual.
Desenvolupat amb programari lliure i
nascut per donar suport al procés d’en-
senyament i aprenentatge en xarxa,

l’entorn digital Moodle permet que el
personal de l’Aeroport de Barcelona-El
Prat pugui aprendre a distància i pugui
ser avaluat en la gestió d’aquesta
infraestructura.
“El resultat”, especifica Miguel Valero,
“és un programa docent a mida, amb un
contingut estructurat, d’una banda, per
materials en format de vídeo i, de l’altra,
per qüestionaris en línia que permeten
l’autoavaluació automàtica de l'alum-
nat." Una metodologia d’avantguarda,
assegura, per acreditar 300 tècnics i
membres del personal de l’Aeroport de
Barcelona-El Prat.

Amb la implantació d’aquest programa, iniciat
l’any 2010, l’EETAC es consolida com a agent for-
mador del personal tècnic dedicat a dissenyar i
gestionar les infraestructures aeroportuàries i de
navegació aèria, i també a operar-hi.
La col·laboració d’aquesta escola amb l’Aeroport
de Barcelona-El Prat, un dels 47 que té AENA

Aeropuertos a tot l'Estat, va més enllà de la docèn-
cia. A més d’una relació de proximitat geogràfica, a
ambdues entitats els uneixen projectes encami-
nats a aplicar les noves tecnologies de la informa-
ció i la comunicació (TIC) en les instal·lacions aero-
portuàries, com ara la realitat augmentada o la
connectivitat a través de Wi-Fi.

Un referent en formació i ús de les TIC

El material 
docent són vídeos 
i formularis 
d’autocorrecció 



Dr.Matthias
Rabe
Vicepresident 
executiu 
d’R+D de SEAT

l’entrevista

15 informacions

S’acaba de renovar la Càtedra d’Estratègia d’Excel·lèn-
cia en Innovació i Mobilitat Sostenible en Automoció.
Què aporta aquesta aliança a SEAT i què creu que pot
aportar a la UPC? 
La UPC aporta la gran capacitat tecnològica dels seus nom-
brosos centres de recerca i SEAT, el profund coneixement de
l’automòbil necessari per treballar en aquest camp, l’expe-
riència dels seus enginyers i la tecnologia d’una de les com-
panyies més dinàmiques del sector de l’automòbil, el Grup
Volkswagen. Si volem que el know how de l’automòbil es
mantingui en aquest país hem de propiciar un ambient de tre-
ball i de recerca entre la universitat, l’empresa, els proveïdors
i els centres tecnològics que creï una cultura de coneixement.

Què li demana a un enginyer o enginyera jove que aspi-
ri a treballar en el seu departament?
Una base tècnica sòlida, iniciativa, esperit innovador i idiomes,
sobretot anglès i alemany, imprescindibles per treballar en un
entorn multinacional. Una manera òptima és realitzar un doc-
torat industrial en un tema específic. A SEAT estem promocio-
nant aquesta forma d’integració per captar talent.

Quines fórmules són adequades per propiciar la comu-
nicació entre la universitat i l’empresa?
Les empreses i les universitats han d’estar en contacte per-
manent per avançar juntes en el vertiginós canvi tecnològic.
Els temps en els quals les universitats i les empreses recorrien
camins diferents, que fins i tot en algun cas divergien, han
passat. Hem d’aconseguir que la interrelació permeti inter-
canvis temporals entre professorat universitari i tècnics de les
empreses, obrir les portes a projectes multilaterals i propiciar
que el coneixement flueixi en ambdós sentits. Les càtedres
d’empresa són una bona fórmula per fer possible aquesta
comunicació i perquè la transferència de coneixement tingui
un marc d’aplicació.

SEAT és una de les companyies espanyoles que més
inverteix en R+D+I. Mantindrà aquesta aposta per a la
recerca a mitjà termini?
Sí. SEAT és el primer inversor industrial a Espanya i continua-
rem dedicant-hi molts recursos en els propers anys. En l’última
dècada, les inversions en R+D+I no han deixat de créixer i
estem en el procés de llançament de nous models més gran
de la nostra història. Des de l’inici de la crisi econòmica, el
2007, SEAT ha invertit més de 2.600 milions d’euros a
Martorell. D’aquests, més de 300 milions d’euros anuals es
destinen a R+D+I, la qual cosa demostra la gran confiança que
el Grup Volkswagen té en SEAT i en el nostre centre tecnològic.

El Centre Tècnic de SEAT lidera el projecte de recerca
CENIT VERDE per a la creació de vehicles ecològics,
híbrids i elèctrics, en el qual també participa la UPC. És
una línia prioritària per a SEAT?
Ningú no dubta que el vehicle elèctric és el futur, si bé la seva
introducció al mercat afronta diversos reptes, especialment
en la situació macroeconòmica actual. La transició s’endevina
més llarga del previst i requereix que es mantingui el ritme de
desenvolupament dels motopropulsors de combustió interna,
que actualment són els que tenen demanda i els que suposa-
ran la majoria de les emissions en un futur proper. Al mateix
temps, exigeix un nivell de maduresa molt superior a l’actual
als vehicles electrificats, que hauran d’imposar-se per mèrits
propis, sense ajudes ni subvencions.

SEAT ja té un cotxe híbrid, el León TwinDrive Eco-
motive, i un d’elèctric, l’Altea XL Electric Ecomotive,
que està en període de proves. Quan estaran al mer-
cat?
El mercat evoluciona de forma més lenta del que s’esperava.
El desenvolupament dels nostres vehicles i processos produc-
tius de forma modular ens permet tenir el desenvolupament
bàsic realitzat i poder esperar fins que hi hagi un volum de
mercat amb un interès suficient per als grans fabricants.

“Universitat i empresa
ja no recorren camins
diferents”

Amb una trajectòria de més de 20 anys al Grup Volkswagen, el Dr. Matthias Rabe lidera des
de Martorell la resposta de l’empresa als reptes tecnològics. Sabedor de la resposta innova-
dora que exigeix la crisi econòmica, defensa que les empreses i les universitats han d’avan-
çar juntes i apunta que al país, com a potència del món de l’automòbil, li cal més formació
especialitzada i més centres tecnològics. Assegura que el futur màster universitari
d’Enginyeria d’Automoció en el qual col·laborarà SEAT serà una peça clau.

Més formació especialitzada 
en automoció 

Per al Dr. Mathias Rabe l’actual entorn de canvi tecnològic demana
nous perfils professionals i exigeix a la universitat una adaptació
permanent, que veu amb confiança si s’aprofundeix en la col·labo-
ració entre la universitat i l’empresa. “La velocitat del canvi és molt
gran i en aquest procés la universitat serà capaç d’aportar els per-
fils que necessita en cada moment”, apunta. En aquest sentit, SEAT
i la UPC estan intensificant la col·laboració: “Aquest país, que és una
potència en el món de l’automòbil, hauria de disposar d’una forma-
ció especialitzada i de més centres tecnològics en aquest sector. El
futur màster universitari d’Enginyeria d’Automoció de l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona, en el qual
SEAT participarà activament, serà un pas important per avançar en
aquesta línia.”
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