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Canvi climàtic 
i crisi econòmica

Durant anys els científics han discu-
tit sobre la realitat del canvi climàtic, 
mandataris de diferents països l’han 
posat en qüestió. Ara, sembla que a 
partir de les últimes reunions del Pa-
nell Intergovernamental sobre el Canvi 
Climàtic (IPCC) de les Nacions Unides 
queda demostrat que la causa de l’es-
calfament global és conseqüència de 
les emissions antropogèniques i no 
simplement un efecte dels cicles na-
turals. D’aquesta manera s’acaba la 
controvèrsia suscitada pels interessos 
que existeixen sobre la utilització dels 
combustibles fòssils, responsables en 
gran part de l’alliberament del CO2 a 
l’atmosfera.
És, aleshores, quan s’han de prendre 
decisions importants respecte de la re-
ducció de l’emissió de gasos d’efecte 
d’hivernacle. En un moment en que 
esclata de ple la crisi econòmica, el 
resultat de la qual queda palès a la 
Cimera de Doha. Els acords assolits en 
aquesta cimera són de mínims i, se-
gons determinats experts, no s’acon-
seguirà frenar la tendència actual d’in-
crement de la temperatura. Per tant, 
és el moment de combinar els dos 
conceptes: sortir de la crisi econòmi-
ca potenciant aspectes que minimitzin 
el canvi climàtic. Si ambdós aspectes 

Joan de Pablo

Director de l’Institut 
de Sostenibilitat 
de la UPC
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competeixen entre ells, tenim un futur 
del tot decebedor.
Hem de saber combinar ambdues crisis, 
l’econòmica i la climàtica, per aconse-
guir transformar els sistemes energètics 
i al mateix temps fer possible la creació 
de nous llocs de treball. I tot a partir 
de les regulacions governamentals i els 
incentius. Cal, doncs, impulsar el que 
s’anomena economia verda (green 
economy), que el Programa de les 
Nacions Unides per al Medi Ambient 
(UNEP)  defineix com l’economia que 
“millora el benestar humà i social, 
alhora que redueix significativament 
els riscos ambientals i l’escassetat 
ecològica”. D’una manera simple, 
una economia verda ha de ser baixa 
en carboni, eficient amb els recursos 
i socialment inclusiva, és a dir, ha de 
vetllar pel canvi climàtic. 
Hi ha estimacions econòmiques, fetes 
pel Banc Asiàtic de Desenvolupament, 
en àrees en què les conseqüències de 
l’efecte del canvi climàtic poden ser 
molt importants, per exemple, a causa 
dels huracans, les pluges torrencials, la 
sequera... Els acords assolits en aques-
ta cimera indiquen que cada dòlar in-
vertit a prevenir el canvi climàtic evita 
quatre dòlars a pal·liar els costos de 
rehabilitar les zones afectades.
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tat i que s’hi han emès, també, gasos 
amb efecte d’hivernacle que no hi són 
presents de forma natural. Aquest canvi 
posa en perill la composició, la capaci-
tat de recuperació i la productivitat dels 
ecosistemes naturals i el mateix desen-
volupament social i econòmic, la salut i 
el benestar de les persones.

Tots aquests efectes s’estan estudiant 
a tot el món per preveure els possibles 
escenaris de futur. José Maria Balda-
sano, del Departament de Projectes 
d’Enginyeria de la UPC i director del 
Departament de Ciències de la Terra 
del Barcelona Supercomputing Center-
Centro Nacional de Supercomputación 

informacions 03

des de la
portada

L’evidència científica del canvi climàtic és, a hores d’ara, indiscutible. Investigadors del Barcelona 
Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación i del Laboratori d’Enginyeria 
Marítima i la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC estudien les diferents maneres 
d’afrontar-lo i buscar-hi possibles solucions.

Sobreviure 
al canvi climàtic

foto 1 El canvi climàtic
posa en perill 
la composició,
la capacitat de recuperació
i la productivitat dels
ecosistemes naturals.

El canvi climàtic és definit com un canvi 
estable i durable en la distribució dels 
patrons del clima en períodes de temps 
que van des de dècades, fins a milions 
d’anys. Aquest canvi es refereix, de 
vegades, específicament al que causa 
l’activitat humana, a diferència del que 
provoquen els processos naturals de la 
Terra i el sistema solar. 
A l’atmosfera que embolcalla el nostre 
planeta hi ha una sèrie de gasos (so-
bretot vapor d’aigua i diòxid de carboni) 
que provoquen un efecte d’hivernacle, 
és a dir, absorbeixen i remeten la radia-
ció infraroja. Aquests gasos impedeixen 
que una part de la radiació escapi de la 
Terra i contribueixen que la temperatura 
mitjana de l’aire superficial del planeta 
sigui d’uns 15ºC, una temperatura apta 
per a la vida. L’efecte d’hivernacle és, per 
tant, un fenomen natural de l’atmosfera.
El problema actual és que la quantitat 
dels gasos naturals amb efecte d’hiver-
nacle que hi ha a l’atmosfera ha augmen-

(BSC-CNS), forma part del Panell Inter-
governamental sobre el Canvi Climàtic 
(IPCC). Aquest organisme creat per les 
Nacions Unides i l’Organització Meteo-
rològica Mundial avalua, des de fa anys, 
el risc del canvi climàtic originat per les 
activitats humanes. 
“Fins fa uns 40 anys, l’interès pel clima 
era mínim i hi havia una visió molt està-
tica”, explica Baldasano, que afegeix: “El 
clima no és una ciència de l’experimenta-
ció, sinó de l’observació. Observem com 
es comporta el temps i, a partir d’aquí, 
en traiem uns patrons, que són el clima 
actual. També s’ha fet cap al passat per 
intentar saber el futur.”
Per estudiar els grans canvis que experi-
menta la Terra, “s’analitzen i es mesuren 
de manera exhaustiva unes variables glo-
bals determinades del planeta, com ara 
la temperatura de l’aire, el desglaç del 
gel àrtic, el gel de l’Antàrtida, la pujada 
del nivell del mar o la concentració de 
CO2, entre d’altres”, explica Jordi Morató, 

Els científics 
estudien els efectes 
del canvi climàtic 
per preveure 
escenaris de futur
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tiplicat per cinc la demanda d’energia, 
com ara el petroli, la biomassa, el carbó 
o el gas natural, entre d’altres”. En dues 
generacions “hem consumit més energia 
que totes les generacions anteriors” asse-
gura Baldasano. I l’increment del CO2 “és 
provocat per les xemeneies dels centres 
en què es genera energia elèctrica, les 
centrals tèrmiques que encara cremen 
carbó, les empreses de refinament del-
petroli o de fabricació de ciment, i, també 
en les últimes dècades, pels sistemes de 
transport”, argumenta Baldasano. 
Un altre factor és que s’ha passat de viure 
majoritàriament en un medi rural a viure 
en grans concentracions urbanes. “Les 
ciutats ocupen el 2% de la superfície del 
planeta, però hi viu més del 50% de la 
població i generen més del 70% de les 
emissions de CO2”, explica Morató. 

Augmenta la temperatura  
L’increment de CO2 ha produït un desglaç 
generalitzat que es pot identificar tant a 
les muntanyes com als pols nord i sud. A 
causa d’aquest desglaç, el nivell del mar 
puja i les tempestes són més freqüents 
i intenses. 
Com explica Agustín Sánchez-Arcilla, 
director del Laboratori d’Enginyeria Ma-
rítima (LIM) de la UPC, “l’augment de la 
temperatura és provocat pels canvis en 
la composició de l’atmosfera”. Pel que fa 
al nivell del mar Mediterrani “ha pujat du-
rant la primera meitat del segle XX, amb 
una estabilització posterior i una nova 
tendència a créixer durant l’última dè-
cada” esmenta Sánchez-Arcilla. Aquests
aspectes els han estudiat en el projecte 

europeu Climate Change and Impact Re-
search: the Mediterranean Environment 
(CIRCE) i en el projecte nacional ARCO, en 
el qual han tractat els efectes del canvi 
climàtic en els sistemes mediterranis.  
Actualment aquest laboratori està posant 
a punt un model numèric per predir l’im-
pacte de tempestes presents i futures a la 
costa catalana, dins el projecte europeu 
Field_AC.
Segons els científics, si s’arriba als nivells 
més alts de CO2 previstos, a la península 
Ibèrica es produirà la desaparició d’una 
bona part de la Manga del Mar Menor 
i dels deltes de l’Ebre, el Llobregat i el 
Guadalquivir.
A Catalunya, “les zones més vulnerables, 
com apareix als informes elaborats dins 
del Grup d’Experts en Canvi Climàtic de 
Catalunya, són les platges urbanes, com 
ara les de Barcelona o una gran de part 
del Maresme, i les zones costaneres bai-
xes, que s’estan enfonsant, com ara el 
delta de l’Ebre. Aquestes pre  diccions es 
manifestaran d’una manera més acusada 
a finals del segle XXI”, explica el profes-
sor Sánchez-Arcilla.
Les projeccions per a la temperatura de 
l’aire mostren un augment significatiu de 
la temperatura mitjana anual durant el 
període 2001-2050, amb una tendència 
d’augmentar entre 0,8°C i 1,8°C els pro-
pers 50 anys. Aquests són alguns dels 
resultats del projecte ESCAT. En aquesta 
iniciativa el BSC-CNS i el Servei Meteoro-
lògic de Catalunya han estudiat la gene-
ració d’escenaris climàtics regionalitzats 
d’alta resolució per a Catalunya durant 
aquest segle. 

director de la Càtedra UNESCO de Soste-
nibilitat de la UPC. 
El primer canvi climàtic global important 
en la història del planeta va tenir lloc en 
la composició de l’atmosfera, que en els 
últims 3.500 milions anys, sobretot des 
de fa 500 milions, va passar de ser una 
atmosfera anòxica (sense oxigen) a una 
atmosfera òxica. “L’oxigen era un residu, 
però es va convertir, junt amb el nitrogen, 
en un element necessari per a la vida”, 
afirma Baldasano.
En els últims 150 anys el gran consum 
de recursos fòssils ha donat lloc a un 
augment important de CO2 a l’atmosfera.
La concentració d’aquest gas ha augmen-
tat de 290 a 390 parts per milió a causa 
de l’acció humana. D’aquesta manera, 
el planeta es troba, actualment, en unes 
condicions totalment imprevistes segons 
l’evolució natural. 
El CO2 és un gas d’efecte d’hivernacle, ge-
nera un fenomen de manta tèrmica: entra 
a la Terra i absorbeix la radiació que la 
Terra remet cap a fora. “Des del 1958, en 

què es va començar a mesurar la concen-
tració de CO2 de forma regular i contínua, 
ja arribàvem a 312 parts per milió, però 
no coneixem les dades anteriors a aquest 
període”, afegeix l’investigador. “Després 
de la Segona Guerra Mundial hem mul-
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foto 2  José Maria 
Baldasano, del Depar-
tament de Projectes 
d’Enginyeria de la UPC 
i director del Departa-
ment de Ciències de 
la Terra del Barcelona 
Supercomputing Cen-
ter-Centro Nacional de 
Supercomputación.

En dues generacions 
hem consumit 
més energia que 
totes les generacions 
anteriors



La tendència mitjana de l’augment de la 
temperatura del Pirineu serà superior que 
la del litoral i prelitoral. En relació amb les 
dades extremes de temperatura, es preveu 
un augment del nombre de nits tropicals, 
que poden arribar a un 7%, especialment a 
les zones litoral i prelitoral, i, d’altra banda, 
es preveu que hi hauria una disminució 
d’un 5% del nombre de dies de glaçades, 
sobretot a l’interior del país i als Pirineus.
Les tendències projectades per a la preci-
pitació mitjana anual presenten més incer-
teses. La precipitació mitjana anual tendeix 
a disminuir a una gran part del territori, 
especialment al Pirineu occidental, tot i 
que a les zones del litoral podria arribar a 
augmentar, sobretot al litoral nord. 
Pel que fa a la velocitat del vent mitjana 
anual, es projecta una lleugera disminu-
ció del voltant del 2,7 % durant el període 
2001-2050 respecte del valor de 1971-2000. 
Aquesta disminució, els propers 50 anys, 
seria més marcada als Pirineus (-3,3 %) i 
menys a les zones litoral i prelitoral (-2,0 %).
La col·laboració entre les dues entitats 
ha fet possible definir patrons futurs de 
temperatura, precipitació i altres variables 
meteorològiques amb gran detall. Això ha 
permès proporcionar informació més acu-
rada per definir estratègies d’adaptació als 
impactes derivats del canvi climàtic.

Possibles actuacions 
Amb les previsions contrastades pels 
cien tífics, hi ha diferents maneres d’afron-
tar els canvis i buscar-hi possibles solucions. 
En el cas del problema de la sostenibilitat 
ambiental de les ciutats i l’adaptació al can-
vi climàtic, es manifesta una preocupació 
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foto 3 Jordi Morató, 
director de la 
Càtedra UNESCO 
de Sostenibilitat 
de la UPC.
 

foto 4 Agustín 
Sánchez-Arcilla, 
director del Laboratori 
d’Enginyeria Marítima.

Pirineus: desaparició 
de les pistes d’esquí?
L’augment global de 2ºC de la temperatura és un escenari més que pro-
bable d’aquí 40 anys. En un escenari més pronunciat de canvi climàtic, a 
les estacions d’esquí amb cotes inferiors a 2.000 metres seria molt difícil 
trobar les condicions de neu necessàries per a la pràctica dels esports 
d’hivern. Aquest fet suposaria pèrdues de fins a 50 milions d’euros per 
temporada per al negoci de la neu a Andorra. Aquesta és una de les 
conclusions de l’estudi realitzat pels investigadors Martí Rosas, Bàrbara 
Sureda i Marc Pons, del Laboratori de Mesura i Modelització de la Sosteni-
bilitat (SUMM Lab), en col·laboració amb l’Observatori de la Sostenibilitat 
d’Andorra i de la Universitat McGill de Mont-real, al Quebec (Canadà).
L’estació que patiria una situació més crítica seria la de Pal-Arinsal, que 
en el pitjor dels escenaris a finals de segle hauria de tancar i no podria 
funcionar ni tan sols amb neu artificial. Grandvalira i Arcalís continuarien 
amb la seva activitat, però amb una temporada més curta.

pels temes de provisió de recursos ener-
gètics i ordenament del territori.
Per a Jordi Morató, “s’ha de diferenciar en-
tre polítiques de mitigació i d’adaptació. La 
mitigació intenta disminuir aquests fac-
tors amb accions com ara la reforestació 
i plantació d’arbres, entre altres mesures; 
però, com que aquests canvis passen tan 
ràpidament, el que necessitem són mesu-
res d’adaptació.” 
Des de la Càtedra UNESCO de Sosteni-
bilitat de la UPC, els investigadors insis-
teixen que s’ha d’analitzar com afecta 
les persones aquest canvi climàtic. Es 
treballa en xarxa, amb altres universitats 
de Colòmbia, Mèxic i el Brasil. “Treballem 
molt a la zona semiàrida del nord-est del 
Brasil, a l’estat de Bahia. Allà hem après un 
concepte: adaptació. Sempre s’ha parlat 

de combatre la sequera, però, des de fa 
uns quants anys, s’està desenvolupant la 
idea que hem de conviure amb la semia-
ridesa”, apunta Morató.
Aquest canvi de mentalitat és el que es 
treballa des de la Càtedra per cercar tec-
nologies que s’integrin en una estratègia 
adaptativa que millori la resiliència d’una 
regió, és a dir, la capacitat d’adaptar-se als 
canvis ambientals i disminuir la vulnerabi-
litat de la població. Tot això, integrant es-
pecialistes de l’arquitectura, l’enginyeria, 
la biologia, la medicina o la sociologia. “En 
tot el plantejament de les causes i possi-
bles solucions del canvi climàtic s’obvia la 
vulnerabilitat”, explica Morató. “Qualsevol 
territori pot patir una inundació, però la 
vulnerabilitat és diferent al Brasil que en 
una zona de Barcelona. Aquest concepte 
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foto 5 L’Àrtic ha perdut 
la meitat de l’extensió 
de gel que tenia fa 20 
anys.  

foto 6 Monitoritzar la 
manera com evolu-
cionen els paràmetres 
que caracteritzen el 
canvi climàtic és clau. 

s’ha de tenir molt en compte a l’hora de 
tractar les polítiques d’adaptació al canvi 
climàtic”, especifica l’investigador.
Pel que fa a la gestió sostenible i integra-
da de l’aigua, s’estudia l’estalvi d’aigua en 
zones semiàrides com pot ser el Brasil i 
l’aprofitament de l’aigua de la pluja. “Fa 
uns anys, en zones com Tarragona, per 
exemple, s’aprofitava l’aigua de la pluja, 
totes les cases tenien cisternes per reco-
llir-la; avui en dia són quasi inexistents”, 
recorda Morató. “A Barcelona es podria 
reduir molt el volum d’aigua utilitzada 
si s’aprofités la pluja. Es tracta, en defi-
nitiva, de repensar molts del processos 
habi  t uals”, explica el professor.
“Les ciutats són impermeables i la infiltra-
ció natural queda molt reduïda. L’adaptació 
tractaria de recuperar un balanç d’aigua 
més semblant al que es produeix en un 
espai natural, ajudant a que aquesta aigua 
s’infiltri. Això es pot aconseguir amb sis-
temes naturals de tractament que, a més, 
podrien depurar-la”, apunta Morató. 
Per a Agustín Sánchez-Arcilla, “les solu-
cions que s’haurien de portar a terme són 
molt variades, però la més important és 
monitorar la manera com evolucionen els 
paràmetres que caracteritzen el canvi cli-
màtic marítim. En aquest sentit, la recent 
decisió de la Generalitat de Catalunya d’e-
liminar la xarxa de seguiment marí de la 
Generalitat de Catalunya, XIOM, que abasta 
tot el litoral català, és realment tràgica, ja 
que les seves conseqüències les notaran 
les futures generacions.” Aquesta xarxa, 
supervisada pel LIM, està formada per cinc 
boies i quatre mareògrafs. Les boies, anco-
rades al fons marí, registren acceleracions 
verticals quan passen les onades, mentre 
que els mareògrafs, instal·lats als ports, 
mesuren els moviments del nivell del mar.

Menys emissions
Segons José Maria Baldasano, per reduir 
les emissions de CO2 cal modernitzar el 
parc automobilístic, accelerar l’ús del ve-
hicle híbrid i del cotxe elèctric. Això dona-
ria avantatges econòmics competitius, ja 
que l’eficiència del cotxe elèctric és més 
gran que la dels motors de combustió: 
menys consum energètic, menys consum 
de combustibles fòssils i d’emissions de 
CO2 i menys contaminants atmosfèrics a 
les ciutats. “Al mateix temps, s’hauria de 
deixar d’utilitzar el petroli, el carbó i el 
gas natural. S’hauria de passar a un mo-
del d’energies renovables que inclogués 
la nuclear com a energia de transició”, 
conclou l’investigador del BSC-CNS.n
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Michel André, director del Laboratori d’Aplicacions Bioacústiques 
(LAB) de la UPC, adverteix que, segons han constatat els científics, 
l’Àrtic ha perdut la meitat de l’extensió de gel de fa 20 anys, i el 
75% del volum de gel, i alerta que aquest canvi té conseqüències. El 
LAB forma part del grup d’institucions científiques d’11 països que 
participen en el projecte europeu ACCESS (Canvi Climàtic a l’Àrtic, 
Economia i Societat). 
A l’assemblea científica d’aquest projecte, celebrada aquest hivern 
al Campus de Vilanova i la Geltrú, els científics van manifestar que 
l’Àrtic està patint un canvi climàtic que provoca que el gel es fongui 
a gran velocitat.  
“El programa ACCESS es porta a terme per fer front a les polítiques 
de gestió d’aquests canvis i perquè els estats membres de la Unió 
Europa donin pautes de gestió sobre l’Àrtic durant el període 2011-
2015”, explica Michel André. El projecte té una durada de quatre 
anys i en els dos primers anys s’ha de fer un mapa del que succeeix 
actualment a l’Àrtic per preveure’n les afectacions en el futur.

L’Àrtic ha perdut 
la meitat del gel
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La incontinència urinària afecta el 15 % de les dones i el tractament inicial són exercicis de 
rehabilitació del sòl pelvià. Ara aquests exercicis es poden fer al domicili amb un dispositiu 
de biofeedback amb prestacions equivalents a les de les consultes clíniques. L’han desen-
volupat els investigadors Miquel Àngel Mañanas i Joan Ramos, del Centre de Recerca en 
Enginyeria Biomèdica de la UPC, amb la col·laboració de l’Hospital Clínic. 

Rehabilitar el sòl 
pelvià a casa
Més de 81 milions de persones, majori-
tàriament dones, pateixen incontinència 
urinària. Es calcula que són el 15 % de 
les dones de la població general i que 
la xifra arriba al 25 % a partir dels 65 
anys. Això fa que la teràpia basada en 
els exercicis del sòl pelvià estigui molt 
estesa, ja que es recomana com a trac-
tament inicial en la majoria dels casos 
de la incontinència urinària i també amb 
finalitat preventiva durant l’embaràs i 
després del part. 
Tanmateix, la realització voluntària de 
contraccions de la musculatura del 
sòl pelvià requereix un entrenament 
per garantir que s’activen els músculs 
adients. Cal fer la contracció correcta-
ment, sense fer força amb els músculs 
de  l’abdomen, la qual cosa podria ar-
ribar a tenir un efecte contraproduent.
Per això, les teràpies clíniques del sòl 
pelvià per a dones incorporen disposi-
tius de biofeedback, que registren l’ac-
tivitat muscular mitjançant un elèctrode 
introduït a la vagina.
La pacient visualitza el resultat de l’exer-
cici que està fent a la pantalla del dispo-

sitiu i pren consciència de la intensitat 
i la durada de la resposta biològica a la 
pressió que efectua. Per descartar que 
la pressió enregistrada s’origini a l’ab-
domen, alguns dispositius de les unitats 
clíniques incorporen també uns elèctro-
des que se situen al ventre i recullen 
l’activitat abdominal.
Aquesta prestació s’ha incorporat per 
primer cop en un dispositiu portàtil de 
biofeedback, desenvolupat pels inves-
tigadors Joan Ramos i Miquel Àngel 
Mañanas, del Centre de Recerca en 
Enginyeria Biomèdica (CREB), que for-
ma part del Centre d’Innovació i Tecno-
logia de la UPC. Els investigadors han 
dissenyat el dispositiu i han creat un 
programa de gestió clínica amb un algo-
ritme estadístic que fa possible noves 
funcionalitats. 
Així, el programa analitza les dades i 
ofereix a la usuària una primera avalua-
ció  immediata dels resultats. “A més, el 
software és capaç d’ajustar automàtica-
ment l’exigència dels exercicis prescrits 
en funció dels resultats que obtingui la 
pacient”, explica Joan Ramos.
El programa de gestió clínica també ofe-
reix avantatges per als terapeutes. D’una 
banda, els facilita la personalització d’un 

programa de tasques, ja que poden con-
figurar el nombre, la durada i la seqüèn-
cia de les contraccions prescrites. Un cop 
realitzats els exercicis, l’especialista rep 
un informe detallat de l’evolució dels re-
sultats, cosa que facilita el seguiment.  “El 
dispositiu enregistra tota l’activitat que la 
pacient realitza al domicili i està preparat 
perquè el terapeuta pugui obtenir-ne la 
informació telemàticament”, afegeix Mi-
quel Àngel Mañanas. 

Proves preclíniques 
El desenvolupament del dispositiu ha 
comptat amb la col·laboració de la 
doctora Montserrat Espuña, cap de la 
Unitat de Sòl Pelvià de l’Institut Clínic 
de Ginecologia, Obstetrícia i Neonato-
logia de l’Hospital Clínic de Barcelona, 
i Amèlia Pérez, infermera experta en 
incontinència de la Unitat.
El dispositiu ja ha estat provat per pa-
cients i voluntàries en una fase de pro-
ves preclíniques, amb resultats molt 
satisfactoris. Un cop patentat, diverses 
companyies internacionals s’han interes-
sat pel prototip, que millora substancial-
ment el tractament domiciliari amb 
supervisió mèdica d’una problemàtica 
que cada cop és més freqüent. 

foto D’esquerra 
a dreta, Miquel 
Ángel Mañanas i Joan 
Ramos, els investiga-
dors de la UPC, amb 
el dispositiu que han 
dissenyat.

co
n

ta
ct

e
n

o
m

 C
en

tr
e 

de
 R

ec
er

ca
 e

n 
En

gi
ny

er
ia

 B
io

m
èd

ic
a 

(C
RE

B
) 

e-
m

a
il

 m
an

el
.g

on
za

le
z@

up
c.

ed
u

te
l.

 9
3 

40
1 

16
 9

3
Els investigadors 
responen

Qui
Miquel Àngel Mañanas 
i Joan Ramos 

Quan
2012

Què
Dispositiu portàtil de  
biofeedback per rehabilitar 
el sòl pelvià

On
Barcelona

Per a qui
Dones amb problemes 
d’incontinència urinària

Per a què
Prevenir i tractar la 
incontinència urinària
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La distribució urbana de mercaderies presenta una complexitat creixent i es fa necessari repen-
sar-ne el model actual. Aquesta activitat té un paper clau per al comerç, però també una forta 
incidència en el trànsit, l’aparcament, el soroll i les emissions contaminants. Diversos grups de 
recerca de la UPC aposten per una logística urbana més sostenible amb propostes com les del 
projecte europeu Straightsol, que ja s’estan implantant a l’àrea metropolitana de Barcelona. 

La logística sostenible 
s’obre pas a les ciutats

Les activitats logístiques vinculades a la 
distribució de mercaderies adquireixen, 
quan s’endinsen en l’àmbit urbà, unes 
particularitats que dificulten el disseny 
d’una organització òptima. Els investiga-
dors Albert Corominas, Ernest Benedito 
i Rafael Pastor, de la divisió d’Enginyeria 
d’Organització i Logística de l’Institut d’Or-
ganització i Control de Sistemes Industrials 
(IOC) de la UPC, en desgranen les causes. 
“La logística urbana cerca optimitzar els 
costos, però, a diferència del que passa 
en l’àmbit de les organitzacions indus-
trials, també ha de considerar l’impacte 
que té sobre la ciutadania, en termes 
de soroll, contaminació i efectes en el 
trànsit”, afirma Corominas. 
En la logística urbana hi intervenen tres 
actors: les empreses —les que fabriquen 
la mercaderia, les que la transporten i els 
comerços—; l’Administració pública, que 
regula l’ús de l’espai urbà, i la ciutadania. 
Els seus interessos no sempre coincidei-
xen, com subratlla Ernest Benedito en el 
cas del trànsit: “Els recursos, que són les 
vies i les zones d’estacionament, són es-
cassos i estan compartits entre el trànsit 
privat i els vehicles que distribueixen els 
productes, i poden aparèixer conflictes”, 
afirma l’investigador.
L’Administració regula espais com les 
zones de càrrega i descàrrega, les quals 
estan assignades a un o més comerços: 
“Això requereix coordinació, perquè un 
establiment rep diversos proveïdors i 

foto 1  El 25 % de 
l’espai viari està 
ocupat pel transport 
urbà de mercaderies.
 
foto 2  Ernest 
Benedito, Rafael Pastor 
i Albert Corominas, 
investigadors de la 
divisió d’Enginyeria 
d’Organització 
i Logística de 
l’IOC de la UPC.

ha d’intentar que no coincideixin en el 
mateix moment. Si, a més, la zona està 
compartida entre diferents establiments, 
també cal que s’organitzin entre ells”, 
apunta Rafael Pastor.

Comerç electrònic
A més, hi ha nous condicionants derivats 
de l’estil de vida actual: “Han aparegut 
nous patrons de consum en els quals 
el receptor no és una empresa sinó un 
particular, per exemple en la distribu-
ció de mercaderies a domicili des dels 
supermercats o en el comerç electrònic”, 
assegura Albert Corominas. 
De fet, el comerç electrònic està trans-
formant el model de negoci de molts 

operadors logístics, segons indica Miquel 
Estrada, investigador del grup Recerca i 
Innovació en Transport, Mobilitat i Logís-
tica (CENIT) de la UPC. 
“Es calcula que el comerç electrònic su-
posarà més del 20% dels lliuraments d’al-
gunes grans empreses de missatgeria. 
El nombre de punts de destí s’ha incre-
mentat molt; ara hi ha un gota a gota de 
lliuraments i això fa baixar la productivi-
tat”, explica l’investigador. 
Però les noves necessitats també generen 
innovacions: “Una opció són els dropping 
boxes o taquilles electròniques, com la 
que hi ha a la gasolinera de la Mar Bella 
de Barcelona, en la qual els compradors 
poden obrir gràcies a un codi personal que 
reben per recollir-hi la mercaderia”, afegeix. 
La proliferació dels lliuraments logístics 
en un espai compartit i, de vegades, con-
gestionat, força a estudiar noves possibi-
litats: “Cal fer una gestió del temps adient 
per a l’ús d’un mateix espai”, proposa 
Albert Corominas. Per aconseguir-ho, una 
part de la distribució es pot fer de nit, 
però aleshores cal extremar les precau-
cions per evitar el soroll, com ara utilitzar 
carretons amb rodes de goma. 
Tanmateix, actualment el gran repte de 
la distribució urbana de mercaderies és 
dissenyar rutes eficients “que tinguin en 
compte el temps, els costos i les emis-
sions de CO2”, apunta aquest professor 
del màster en Logística, Mobilitat i Trans-
port de la UPC. 
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En aquest aspecte conflueixen els 
interessos empresarials i els de la ciu-
tadania. Si els vehicles de distribució de 
mercaderies gasten menys combustible, 
se’n mitiga la contaminació atmosfèrica 
i alhora les empreses redueixen costos. 
Aquest factor cada cop és més relle-
vant en l’àmbit de la logística, per la 
tendència sostinguda a l’alça del preu 
dels carburants.
Per això, des de l’IOC es treballa en un 
model de rutes que minimitzi el consum 
de combustible i que fa entrar en joc 
noves variables. “Un vehicle carregat 
consumeix més que un de descarregat, 
i això et pot portar a considerar rutes 
per vies diferents quan el vehicle por-
ta càrrega i quan no en porta”, afirma 
Ernest Benedito. Mentre en els models 
clàssics se cercaven les rutes més cur-
tes, ara es té en compte la distància, 
la càrrega i el traçat del trajecte. “Cal 
considerar el perfil de la via, perquè no 
és el mateix afrontar una ruta sinuosa 
o amb pujades per a un vehicle amb 
càrrega que per a un de descarregat”, 
afegeix Benedito.
En l’entorn urbà, adquireix importància 
l’ordre en el qual es fan els lliuraments, 
com explica Corominas: “Si tens dos 
clients i un rep el 90 % de la càrrega 
i l’altre un 10 %, primer t’adreçaràs al 
que rep la major part de la càrrega i, un 
cop descarregat, aniràs a l’altre punt. 
Òbviament, amb múltiples lliuraments 
el model es complica.”

Els experts del CENIT també propugnen 
millorar la gestió de les rutes per reduir 
el consum de combustible. En concret, 
proposen que el mateix nombre de mer-
caderies sigui transportada per menys 
vehicles dins de la ciutat, de manera 
que s’optimitzi la capacitat de càrrega.
Això es pot aconseguir concentrant els 
lliuraments dels diversos proveïdors 
en un centre de consolidació de mer-
caderies situat a l’accés de la ciutat. 
Des d’allí, els vehicles, completament 
carregats, duen les mercaderies a un o 
més comerços.
Aquesta idea ja s’aplica a la prova pilot 
que s’està duent a terme a l’Hospitalet 
de Llobregat, en el marc del projecte 

comerços del centre urbà. D’aquesta 
manera, s’aconsegueix una optimit-
zació de la càrrega i una disminució 
dels vehicles que circulen pel centre 
de la ciutat. 

Model col·laboratiu
Els investigadors del CENIT han fet 
diverses estimacions dels efectes en 
el trànsit en funció del nombre de co-
merços participants i també han pro-
posat modes de finançament d’aquest 
sistema. 
La idea és que els diferents transpor-
tistes cobrin pel trajecte fins al comerç, 
però en realitat descarreguin abans, al 
centre de consolidació de mercaderies. 
Això suposa un estalvi per a ells, amb el 
qual poden finançar que hi hagi un únic 
transportista que faci el lliurament final, 
cosa que es coneix com a distribució 
d’última milla. 
És un model col·laboratiu en el qual els 
petits comerços poden beneficiar-se 
de la proximitat d’un centre comercial. 
“En les seves instal·lacions se situaria 
el centre de consolidació de mercaderi-
es, que prestaria a les botigues altres 
serveis logístics com l’emmagatze-
matge” explica Estrada. “A mesura que 
s’hi sumessin molts comerços amb els 
proveïdors respectius podrien aconse-
guir que la distribució d’última milla els 
sortís pràcticament gratuïta”, explica el 
professor. 
A més, el sistema aporta altres avantat-
ges, com per exemple que els botiguers 
hagin d’atendre molts menys proveïdors 
diàriament. 
A la tardor es coneixeran les conclu-
sions d’aquesta prova pilot, que té l’ob-
jectiu de reduir un 30 % els moviments 
de mercaderies dins el centre urbà i les 
emissions de CO2 un 20%. I és que amb 
un 25% de l’espai viari ocupat pel trans-
port urbà de mercaderies, segons dades 
del projecte Straightsol, la logística ur-
bana s’obre pas a l’agenda sostenible 
de les ciutats intel·ligents. co
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Straightsol. Aquest projecte cofinançat 
per la Comissió Europea ha definit un 
marc d’avaluació conjunt per a pro-
ves pilot de transport urbà intel·ligent 
de mercaderies a ciutats de Noruega, 
Bèlgica, Holanda, Grècia, Portugal i el 
Regne Unit. L’Hospitalet de Llobregat 
acull una prova pilot en la qual participa 
l’Ajuntament i l’empresa logística DHL 
Supply Chain Spain, amb la coordinació 
científica del CENIT. 
Els investigadors Miquel Estrada, Mi reia 
Roca-Riu i Carles Amat han establert el 
model operatiu de la prova pilot, a la 
qual s’ha sumat el centre comercial Gran 
Via II i diversos establiments comercials 
del centre urbà. Mentre duri la prova, 
que va iniciar-se el mes de febrer i finalit-
za al maig, els proveïdors dels comerços 
descarreguen els camions en el centre 
de consolidació de mercaderies, situat 
a les instal·lacions dedicades a la prova 
pilot a la Zona d’Activitats Logístiques 
(ZAL) del Prat de Llobregat, molt a prop 
de l’Hospitalet. 
Des d’allí, es carreguen els vehicles 
que tenen menys capacitat d’una úni-
ca empresa, DHL, que dóna servei al 
centre comercial de Gran Via II i des-
prés els vehicles parteixen cap als 

foto 3 Carles Amat, 
Mireia Roca-Riu i 
Miquel Estrada són 
els investigadors 
del CENIT que 
participen en el 
projecte de recerca 
europeu Straightsol.

foto 4 Els centres 
de consolidació de 
mercaderies ajuden 
a optimitzar 
la distribució.
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estalviar el consum 
de combustible
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avatars
la vida a la UPC

Lourdes Reig és directora de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB) i, des de fa 
set anys, participa com a informadora al Saló de l’Ensenyament cada any. Va començar quan 
era sotsdirectora de Promoció i Relacions Internacionals de l’Escola, un moment especial 
perquè era el final de les enginyeries tècniques i era difícil encoratjar algú.

“Es fonamental que 
l’estudiant triï els estudis 
en funció del que li agrada”
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Què et va motivar a ser informadora 
al Saló de l’Ensenyament?
Bé, d’entrada venia amb el càrrec, no em 
vaig plantejar que pogués ser d’una altra 
manera. Quan la teva tasca és la promo-
ció dels estudis, el Saló és un moment 
culminant, marca el moment crucial en 
què cal ser a tot arreu. A més, també 
veus què està fent la resta d’universitats.

Què intentes transmetre a part de 
la informació dels estudis?
Que cal estudiar el que t’agrada. En 
aquests anys he viscut de primera mà, 
amb els meus fills, el moment d’escollir 
què volien estudiar. Segon de batxillerat 
és un curs amb molta pressió, han de 
treure bona nota per escollir estudis, 
marxen de l’institut, deixen els seus 
amics, i tot això coincideix amb un mo-
ment en què la vida de fora de l’institut 
és apassionant i costa centrar-se! Sovint 
és la primera decisió important que els 
toca prendre. Si, a sobre, no saben què 
volen estudiar, és dur! Si puc ajudar, ni 
que sigui una mica, a prendre aquesta 
decisió, és genial.

El Saló els serveix per delimitar la 
seva selecció?
Sí. L’estudiantat d’ESO ve buscant la 
decisió de quin batxillerat ha d’escollir. 

Està bé que comencin a imaginar-se què 
voldran estudiar. Els de primer de batxi-
llerat vénen amb la ment molt oberta, fan 
preguntes d’ordre general, sovint sobre 
carreres que no tenen res a veure entre 
elles. Crec que per a l’estudiantat és molt 
interessant anar al Saló perquè els obre 
el ventall i els ajuda a orientar-se. En can-
vi, en els de segon de batxillerat, molts 
cops, hi veus angoixa. Hi ha diferents 
perfils: els qui ho tenen claríssim i volen 
ampliar la informació; els qui no en tenen 
ni idea i acumulen papers i posposen una 
decisió que acabaran prenent a última 
hora, i, al mig, una diversitat enorme.

Quin és el perfil de l’estudiantat que 
s’interessa pels estudis de la UPC?
Generalment tenen clar que hi ha una 
dificultat important en els estudis, però 
també n’hi ha molts que busquen el rep-
te. Òbviament tenen un perfil molt tecno-
lògic i això és especialment evident en les 
noies, que sovint vénen molt convençu-
des, ja que encara és una alternativa poc 
freqüent per a elles.

Ha canviat amb els anys?
No, el que ha canviat és l’oferta, que és 
enorme comparada amb la de fa uns 
anys i, per tant, el volum de ‘despistats’ 
potser és més gran.

Quin tipus de consultes fan?
En el cas dels estudis de l’ESAB, sovint 
la primera pregunta és saber què vol dir 
enginyeria de biosistemes. Els expliques 
què és i, de forma general, el pla d’es-
tudis, l’estructura dels cursos, els tipus 
d’assignatures... També pregunten per 
les sortides professionals. Crec que és 
important que tinguin el zoom molt obert, 
que tinguin clar que moltes de les feines 
que ells faran, avui ni tan sols existeixen 
i que, justament per aquest motiu, és fo-
namental que triïn en funció del que els 
agrada. Una cosa que sembla tan senzilla, 
però que sovint és tan complicada.

I el que pregunta el pare o la mare 
que acompanya?
Em fan molta gràcia els pares i mares 
que vénen sense els seus fills! T’expli-
quen que el seu fill o filla no ho té clar i 
que es volen informar per explicar-l’hi. Si 
n’he de triar cap, prefereixo els fills que 
arrosseguen els pares d’estand en es-
tand. D’altra banda, en els últims anys he 
trobat un perfil que no existia, un suposat 
pare o mare que ve a preguntar per a ell 
mateix. Persones que estan a l’atur o que 
es plantegen un canvi d’orientació en la 
seva vida i volen tornar a la universitat. 
El discurs és molt diferent.

Has coincidit amb algun d’aquests 
nois o noies a l’ESAB?
I tant! I és molt divertit. A ells els fa molta 
gràcia trobar-te a l’Escola, en el teu paper. 
I a tu t’entusiasma veure’ls després del 
llarg recorregut del batxillerat i les PAU.

Què t’aporta, com a directora d’un 
centre docent, participar al Saló?
M’aporta molt! És veure la cara als teus 
possibles futurs estudiants. Quan els ex-
pliques què és l’Escola o els estudis que 
s’hi imparteixen veus el que els interessa 
i el que no, el que els sorprèn i també 
el que els deixa freds. És molt instructiu 
veure de primera mà com reaccionen al 
que els expliques.
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Soldadures 
d’alta precisió
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El Centre d’Innovació Tecnològica en Con-
vertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA) 
de la UPC ha dissenyat un doble acciona-
ment per a una pinça de soldadura per 
resistència, per encàrrec de l’empresa 
Serra Soldadura, fabricant de pinces de 
soldadura per punts. 
Aquestes pinces, que funcionen amb 
control robotitzat, destaquen per un 
disseny innovador que substitueix 
els acciona ments pneumàtics per un 
d’elèc tric format per dos motors sen-

se escombretes. Un d’aquests motors 
controla el moviment dels elèctrodes del 
sistema i un altre compensa el pes de la 
pinça, mentre que un equip de control fa 
totes les opera cions amb un únic micro-
processador.
“L’objectiu del projecte —explica Joan 
Gabriel Bergas, director de recerca i in-
novació del CITCEA—  consistia a substi-
tuir l’accionament pneumàtic que es feia 
servir per tancar els braços de les pinces 
per un d’elèctric”. Això “ha donat més 
flexibilitat al sistema i ha permès poder 
obrir i tancar la pinça amb la velocitat 
i els esforços que interessen”, apunta 
l’investigador. 
D’aquesta manera, s’aconsegueix millo-
rar la qualitat de la soldadura i s’evita 
la deformació de la xapa en el moment 
de tancar la pinça per soldar, que és el 
problema principal que presenta l’accio-
nament pneumàtic. “La velocitat i la for-
ça són equivalents a les dels actuadors 
pneumàtics, però gràcies a la seva alta 
versatilitat  i precisió en els moviments 
es disminueix el temps de cicle de la sol-
dadura”, afirma Bergas.
El resultat del treball ha estat la creació 
d’un equip molt integrat que disposa 
d’un accionament principal i d’un com-
pensador. Aquest darrer element, del 
qual s’ha obtingut una patent, compensa 
el pes de la pinça i en facilita molt el mo-

La col·laboració del CITCEA amb l’empresa Serra Soldadura en el disseny innovador d’una 
pinça de soldadura per resistència ha millorat la qualitat de les soldadures d’aquesta empresa. 
La patent i altres projectes innovadors ha contribuït a incrementar la capacitat de competir 
internacionalment de Serra Soldadura.

foto Pinça de 
soldadura per 
resistència dissenyada 
pel CITCEA.

viment a través del  braç robòtic amb el 
qual funciona. “La nova pinça permet fer 
soldadures en posicions fins ara impen-
sables, com ara a l’interior d’un vehicle”, 
assegura l’investigador.
Un altre avantatge és que fa possible 

“augmentar molt el nombre de solda-
dures per minut respecte al que es feia 
amb les pinces de soldadura tradicio-
nals”, un factor que “ha repercutit en una 
disminució del cost de funcionament del 
sistema”, apunta Bergas.

La nova pinça té 
una gran versatilitat 
i millora la qualitat 
de la soldadura 

Innovació per competir 
en el mercat global
Aquest projecte de mecatrònica s’ha desenvolupat amb la col·la-
boració del Centre de Disseny d’Equips Industrials (CDEI) de la Uni-
versitat, integrat al Centre d’Innovació i Tecnologia (CIT UPC), com el 
CITCEA, i que també forma part de la xarxa Tecnio de la Generalitat de 
Catalunya. La innovació tecnològica que ha aportat la UPC a l’empresa 
Serra Soldadura confirma un cop més l’eficiència en la col·laboració 
universitat-empresa. “Sabíem molt de soldadura però no de motors 
elèctrics i per això vam demanar la col·laboració del CITCEA, apunta 
Antoni M. Gendrau, director tècnic del projecte de la companyia, que 
ja ha subministrat el nou model de pinça a empreses com ara Audi. 
Serra Soldadura proporciona serveis integrals en automatització de 
processos industrials i opera en el mercat internacional.

projectes
amb

empreses



panorama

Líders quant a nombre de patents 
i projectes d’R+D 

Més de 250 empreses 
s’apropen a la UPC 
al Mobile World Congress
Al Mobile World Congress (MWC) 2013, que va tenir lloc a Barcelona del 25 al 
28 de febrer, la UPC va establir contacte amb 250 empreses i entitats, moltes 
de les quals estan ubicades als Estats Units, Israel, la Xina, Corea, Egipte, 
Qatar, Mèxic, Irlanda, França, Romania, Noruega, Finlàndia, Suïssa, Suècia, 
Canadà, Brasil o l’Índia. Des de membres d’institucions d’educació superior 
de Qatar fins a grans empreses, com també agregats comercials de països 
emergents o emprenedors del sector del mòbil van passar per l’estand de 
la Universitat a la fira. 
Aquests contactes s’hauran de concretar durant els propers mesos en nous 
acords de col·laboració i transferència de coneixement. La Universitat va 
presentar al certàmen les llicències i les patents desenvolupades i hi va 
promocionar les capacitats tecnològiques dels grups científics, així com les 
darreres aportacions d’aquests grups en tecnologies emergents, com ara 
l’LTE-A (long term evolution advanced), la Bluetooth low energy, Ia Internet de 
les coses i la tecnologia de comunicació sense fil near field communication 
(NFC), entre d’altres. 
www.upc.edu/saladepremsa
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Àngels inversors per a 
vuit projectes innovadors

Una desena d’àngels inversors de la Gran Bretanya, França, Bahrain, 
Luxemburg i Portugal i 40 d’espanyols han conegut de prop vuit 
projectes ideats per emprenedors de la UPC que necessiten capital 
per tirar-los endavant. Els projectes presentats —sis empreses deri-
vades (spin-offs) i dues empreses emergents (start-ups)— són dels 
sectors de la informàtica, el multimèdia, la biotecnologia, l’òptica i 
la gestió de l’aigua. 
La presentació va tenir lloc durant l’Investor’s Day, el 8 de març 
passat, en una jornada organitzada pel Programa Innova. Aquesta 
sessió s’emmarcava dins d’una actuació finançada pel Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme a través del Programa Emprendemos 
Juntos. Justinmind i ObsTech van rebre el premi al projecte amb 
més potencial d’inversió. 
www.upc.edu/saladepremsa 

La UPC es posiciona com a líder del sistema públic català i com 
la primera politècnica de l’Estat quant a nombre de sol·licituds 
de patents (un volum de 346), entre el 2000 i el 2010.  Així ho 
indica l’informe Las universidades españolas. Una perspectiva 
autonómica 2012, de la Fundación CYD, que també situa la 
Universitat en primer lloc pel que fa a la relació de projectes 
d’R+D estatals PID i CENIT amb participació universitària l’any 
2010, amb un total de 51 projectes.

D’altra banda, és la universitat pública catalana i politècnica 
estatal que, en el mateix període, té el percentatge més elevat 
d’estudiantat de procedència estrangera que obté el doctorat 
a Espanya. Així mateix, és la primera universitat catalana i la 
segona politècnica a l’Estat pel que fa a nombre d’estudiants i 
estudiantes que han cursat una part de la seva formació o han 
fet pràctiques a l’estranger a través del programa Erasmus.
www.upc.edu/saladepremsa



La UPC al Saló de l’Ensenyament 
i al Saló Futura
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Selecció d’‘start-ups’ catalanes per al 
Barcelona Smart City Campus de Hong Kong
L’Ajuntament de Barcelona i la UPC elaboraran un programa 
de creixement empresarial que atregui les iniciatives catala-
nes més innovadores al Barcelona Smart City Campus, a Hong 
Kong. Aquesta iniciativa l’han creada el consistori barceloní i el 
Parc Científic i Tecnològic de Hong Kong per afavorir l’entrada 
d’aquestes empreses al mercat xinès. 
La participació de la Universitat, a través del Parc de Recerca i 

Innovació (Parc UPC), consistirà a seleccionar empreses emergents 
(start-ups) catalanes de menys de dos anys de vida, que es podran 
instal·lar al Parc de Hong Kong. A la ciutat xinesa, les joves empreses 
tecnològiques participaran en els programes d’incubació empresa-
rial Incu-Tech, Incu-Bio i Incu-Apps, destinats a iniciatives biotecno-
lògiques i dels àmbits web i de tecnologia mòbil, entre d’altres.
www.upc.edu/saladepremsa

La UPC va presentar l’oferta d’estudis 
del curs 2013-2014 al Saló de l’Ensenya-
ment i al Saló Futura, que van tenir lloc 
a Barcelona, del 13 al 17 de març. La 
UPC  impartirà un total de 68 estudis de 
grau, 63 màsters universitaris i 51 progra-
mes de doctorat. Els estudis inclouen la 
majoria dels màsters que habiliten per 
exercir professions regulades, com les 
d’enginyer/a industrial, enginyer/a de 
mines i enginyer/a de telecomunicació. 
Per tant, s’amplia l’oferta que hi havia fins 
ara amb l’Enginyeria de Camins, Canals 
i Ports, que habilita per a l’exercici de la 
professió regulada, i el curs 2014-2015 
es començarà a impartir el màster en 
Enginyeria Aeronàutica, que habilita per 
exercir aquesta professió.
A l’estand de la UPC, que portava el 

lema ‘Innovació, talent i tecnologia’, s’hi 
van poder veure els vehicles CAT05, de 
l’ETS d’Enginyeria Industrial de Barce-
lona, i Eco2R, de l’ETS d’Enginyeries 
Industrial i Aeronàutica de Terrassa, 
que han participat en la competició 
Formula Student. A l’Espai Ciència del 
Saló, l’Escola d’Enginyeria de Telecomu-
nicació i Aeroespacial de Castelldefels 
hi va mostrar el simulador de control 
de trànsit aeri 3D HIFISIM (high-fidelity 
simulator), fabricat per Airways NZ. 
Aquest espai també va incloure algunes 
innovacions de la Facultat d’Informàtica 
de Barcelona amb les quals es podia 
interactuar amb la tecnologia Kinect i 
la tecnologia d’impressió 3D creada a 
la Fundació CIM. 
www.upc.edu/saladepremsa

Un mapamundi 
a la carpeta 
del curs 2013-2014
La proposta ‘UPC Global’, que és el disseny d’un mapa del món 
amb un fons de pintura a l’oli, de Jordi Arcas, estudiant de l’Es-
cola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Bar-
celona, ha guanyat el 10è Concurs de la Carpeta UPC 2013-2014. 
L’autor ha fet aquest disseny, que serà la imatge de la carpeta del 
proper curs acadèmic, amb la intenció de mostrar la presència  
que té la UPC a tot el món. La proposta ha obtingut 3.161 vots 
(un 46,06%  dels 6.862 vots totals). 
La proposta ‘El progrés ens uneix’, de l’estudiant Marc Cabezas, 

de la Facultat d’Informàtica de Barcelona, ha quedat en segon 
lloc, amb un 30,56% dels vots. Les altres dues carpetes finalistes 
han estat ‘Una universitat en 3 dimensions’, de Rut Martínez, de 
l’Escola d’Enginyeria de Terrassa, que ha obtingut el 13,7% dels 
vots, i ‘Un camí per fer’, de Gemma Solà, de l’ETS d’Arquitectura 
de Barcelona, amb el 9,68% dels vots. Al concurs s’hi han pre-
sentat 69 dissenys de 55 estudiants i estudiantes de la UPC i les 
votacions es van fer del 18 de febrer a l’1 de març. 
http://www.upc.edu/concurscarpeta
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Alejandro Murillo i Marçal Montserrat, titulats recentment en 
Enginyeria de Telecomunicació per l’Escola d’Enginyeria de 
Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels, han ideat 
una aplicació terapèutica del sistema Kinect, que pot apor-
tar enormes beneficis a la neurorehabilitació a través dels 
jocs d’ordinador. El Kinect és un dispositiu que permet jugar 
a videojocs sense la necessitat d’un suport físic, gràcies al 
reconeixement del cos humà a través d’una càmera RGB i 
sensors de moviment. El seu projecte de fi de carrera, Apli-
cació telemàtica per a l’ús terapèutic utilitzant Kinect per 
a Windows i SDK v. 1.6, va ser el tret de sortida de Kinect 
SKILL GAMES, un paquet de jocs virtuals que permetrà als 
terapeutes afegir activitats lúdiques a les teràpies de la neu-
rorehabilitació en nens. 

Teràpia lúdica 
La neurorehabilitació és un procés mèdic que ajuda a la recu-
peració de danys en el sistema nerviós. “Kinect SKILL GAMES 
és una eina terapèutica pensada per ajudar en aquest procés 
de manera divertida i fàcil”, explica Marçal Montserrat, un dels 
autors del treball. La iniciativa integra quatre jocs d’ordinador 
creats amb tecnologia Kinect, que es poden descarregar al web 
de l’aplicació. “D’aquesta manera, el pacient pot treballar des de 
casa, mentre que el terapeuta pot monitorar-ne en temps real 
el progrés a través de qualsevol terminal amb accés a Internet”, 
afegeix Montserrat. 
Aquest projecte va voler donar continuïtat al treball de fi de 
carrera de l’estudiant de la mateixa escola David de la Fuente, 
que va dissenyar els quatre jocs que ara es desenvolupen 
professionalment. Tots els jocs estimulen, amb diversos nivells 
de dificultat, diferents funcions cognitives i motores, com ara 
l’atenció, la percepció, la memòria, el raonament, l’exercita-
ció motora i l’agudesa visual. “S’ha dissenyat amb el suport i 
coordinació d’especialistes d’un centre de neurorehabilitació 
de Barcelona”, explica Alejandro Murillo. 
El que va començar amb un treball, dirigit pels professors José 
Manuel Yúfera i Sergio Machado, del Departament d’Enginyeria 
Telemàtica de la UPC, s’ha convertit ara en un projecte real de 
start-up. “Diverses empreses ens han sol·licitat el desenvolu-
pament d’aplicacions que utilitzin aquesta tecnologia pionera”, 
apunta Murillo. Un primer pas per al creixement del projecte 
és el llançament recent de Kinect SKILL GAMES 2.0, una nova 
versió dels jocs originals que n’ha millorat la interfície, el dis-
seny i el rendiment del software. 

Cada any arriben al nostre planeta milers de tones de frag-
ments de matèria interplanetària, en forma de meteoroides 
que s’originen de les col·lisions entre asteroides, cometes i 
altres cossos del sistema solar. “Els meteoroides que circu-
len per l’espai poden travessar l’atmosfera i, en funció de 
la grandària i la composició, donar lloc a meteors, bòlids 
o meteorits”, explica el professor Jordi Llorca, director de 
l’Institut de Tècniques Energètiques de la UPC. 
Els meteoroides impacten contra l’atmosfera a una velocitat 
d’entre 10 i 30 km/s. Aquesta velocitat tan elevada provoca 
que la seva superfície experimenti una fricció molt inten-
sa amb els milions de molècules de l’aire i adquireixi una 
temperatura molt elevada, que genera un traç a l’atmosfera 
carregat elèctricament. “El resultat és un objecte lluminós 
amb cua que es mou pel cel com si fos una bola de foc, que 
en alguns casos fins i tot pot apreciar-se a plena llum del 
dia”, explica l’investigador. “Però no només emeten llum. 
De l’impacte també s’origina un soroll estrepitós, com un 
tro, fruit del trencament de la barrera del so i que es pot 
sentir a molts quilòmetres de distància.”   

Tan o més brillants que Venus
Els bòlids són els meteoroides més lluminosos i els que 
provoquen un fenomen lumínic més espectacular. Tenen 
una magnitud igual o superior a -4 graus en l’escala que 
mesura la lluentor dels objectes celestes, una brillantor 
similar o superior a la del planeta Venus. “Depenent de 
la grandària, la velocitat que porten i l’angle d’entrada a 
l’atmosfera, la durada de l’efecte lluminós pot anar des 
d’uns segons fins a un minut”, explica Llorca, i afegeix 
que “arriba un moment del recorregut en què els bòlids 
comencen a perdre velocitat, cosa que provoca que la 
fricció amb l’aire i la temperatura de la seva superfície 
disminueixin progressivament fins que l’espectacle llu-
minós s’esvaeix”. 
Durant el seu pas brusc per l’atmosfera, el desgast és tan 
gran que la majoria es desintegren abans d’arribar a la 
superfície de la Terra. Els que aconsegueixen acabar el 
seu trajecte i arribar a terra ferma s’anomenen meteorits.

foto Presentació 
dels quatre jocs 
que integra 
l’aplicació Kinect 
SKILL GAMES 2.0.

Neurorehabilitar 
amb videojocs infantils

Què són 
els bòlids?
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Sumar per optimitzar és la filosofia amb la 
qual neix Innotex Center, un centre d’R+D 
creat recentment per la UPC i orientat al 
servei d’innovació tecnològica integral 
per a les empreses del sector tèxtil. In-
notex Center es dirigeix també a altres 
sectors industrials que necessiten tecno-
logia tèxtil, toxicològica i mediambiental  
per als seus processos i productes. S’ha 
articulat com la suma de tres importants 
grups d’R+D de la Universitat: l’Institut 
d’Investigació Tèxtil i Cooperació Indus-
trial (INTEXTER), el Centre d’Innovació 
Tecnològica (CTF) i el Centre de Recerca 
i Innovació en Toxicologia (CRIT), tots tres 
amb seu al Campus de Terrassa.
Aquest gran centre tecnològic aglutina el 
know how, l’experiència i els actius gene-
rats durant dècades d’activitat dels tres 
centres de recerca ja existents. “Una unió 
que ens permetrà afrontar noves accions 
i arribar a més empreses”, en paraules 
de Feliu Marsal, director del CTF i actual 
coordinador del nou centre. En conjunt, 

sumen un equip tècnic i investigador de 
60 persones altament qualificades, amb 
16 persones que són doctores, 4.450 m2 
d’instal·lacions i més de 20 patents regis-
trades. Potenciar encara més la recerca 
i la transferència de tecnologia al teixit 
empresarial des d’un enfocament mul-
tidisciplinari és la seva missió.
De fet, les empreses més importants del 
sector del tèxtil i afins, com ara Inditex, 
DuPont, Basf, Ikea, Clariant, Esteve, Me-
roil, Seat o Fagor, entre d’altres, ja han tre-
ballat amb algun dels tres grups que inte-
gren el nou centre. Aquesta col·laboració 
amb la indústria “ha donat fruits molt 
positius fins ara”, explica Martí Crespi, 
director de l’Intexter, que esmenta com 
a exemples “la creació d’un sistema de 
sutura robotitzat per a operacions qui-
rúrgiques de còlon, el sistema europeu 
Modsintex per millorar la productivitat en 
la fabricació de productes tèxtils tècnics 
o el disseny de tecnologia pionera per 
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La UPC ha constituït Innotex Center, un centre d’R+D que uneix l’expertesa i el potencial dels 
tres centres de recerca en l’àmbit del tèxtil de la Universitat. Incentivar la col·laboració amb 
la indústria és la premissa d’aquest nou centre, que ofereix un servei integral d’innovació 
tecnològica tèxtil, mediambiental i toxicològica. 

Innovació tèxtil per a 
la indústria europea

fabricar de manera controlada nanofibres 
tèxtils”. Maria Carme Riva, directora del 
CRIT, també en destaca, entre d’altres, un 
kit per a la avaluació de la contaminació 
dels sòls. Així mateix, al CTF s’han desen-
volupat projectes que han constituït un 
gran èxit en el mercat mundial, com ara 
la samarreta per a persones amb hiperhi-
drosi i un mitjó amb efectes bactericides 
permanents, respectuós amb l’usuari de 
pell sensible.
Sota la marca comuna d’Innotex Center, 
els tres centres treballaran en el marc del 
Centre d’Innovació i Tecnologia de la UPC, 
del qual ja formaven part individualment, 
i que integra els 19 centres de la Univer-
sitat de la xarxa Tecnio de la Generalitat 
de Catalunya. 
“És un centre d’ampli espectre”, apunta 
Maria Carme Riva, que reconeix la gran 
capacitat tecnològica que ofereix el nou 
centre, amb actuació en tres àrees. En 
l’àmbit de la tecnologia tèxtil, es treballa 
en la creació de noves fibres, teixits tèc-
nics i intel·ligents, i nous processos de 
filat, i en la construcció de maquinària 
tèxtil i d’equips de mesura i control. 
Pel que fa a la toxicologia i la microbio-
logia mediambiental i sanitària, ofereix 
capacitat d’innovació en processos en 
què és necessari el control en aquest 
àmbit. També treballa en la seguretat i 
la formulació de productes nous segons 
les directives europees, i en la detecció 

d’agents tòxics a l’aigua i les estratègies 
de desinfecció. Un altre àmbit de recerca 
és l’estudi dels canvis cel·lulars causats 
per l’acció de fàrmacs, contaminants i 
microorganismes. La toxicitat, la bioquí-
mica, els biosensors o els biomarcadors 
són també línies d’actuació del centre.
L’enginyeria del medi ambient és la ter-
cera gran pota d’Innotex Center, una àrea 
en què s’estudia en una planta pilot la 
millora de processos i la reutilització i el 
reciclatge d’aigües residuals. En aquest 
camp, també es determinen els nivells de 
contaminació i s’estudia la seguretat quí-
mica d’articles tèxtils, la biodegradació 
de contaminants químics i es fan tracta-
ments avançats de depuració d’efluents 
industrials.

foto  D’esquerra a 
dreta, Martí Crespi, 
Feliu Marsal i Maria 
Carme Riva. 

co
n

ta
ct

e
n

o
m

 In
no

te
x 

C
en

te
r 

  

e-
m

a
il

 in
no

te
x.

ce
nt

er
@

up
c.

ed
u

w
eb

 w
w

w
.in

no
te

xc
en

te
r.c

om

te
l.

 9
3 

73
9 

80
 0

1 

Projecció internacional
A Europa hi ha registrades 146.000 empreses tèxtils, 
que l’any passat van facturar 182.000 milions d’euros 
i que donen feina a prop de dos milions de persones. 
En aquest marc industrial i econòmic, l’Innotex Center, 
que té el suport de la Confederació de la Indústria 
Tèxtil–Texfor, actuarà amb projecció internacional. De 
moment, els tres grups que l’integren, que tenen con-
tacte amb més d’un miler d’empreses en 41 països, 
ja són presents a les principals xarxes internacionals 
del sector.

focus
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La Unió Europea (UE) està donant un 
suport explícit a projectes vinculats al 
desplegament de les telecomunicacions 
més enllà de les seves fronteres. És el 
cas de Tucan3G, la primera iniciativa del 
setè Programa marc d’R+D  europeu en 
l’àmbit de les TIC, que coordina la UPC 
amb socis de països no comunitaris, 
com són el mateix Govern del Perú o 
Telefónica del Perú, entre altres entitats 
del país andí i de Colòmbia. 
Dirigit pel professor Josep Vidal, inves-
tigador del Departament de Teoria del 
Senyal i Comunicacions de la UPC, Tu-
can3G té un finançament d’un milió i mig 
d’euros per estudiar la viabilitat econò-
mica i tecnològica d’introduir la telefonia 
mòbil 3G en zones remotes i en entorns 

a l’aire lliure, com ara les conques dels 
rius Napo i Putumayo, afluents de l’Ama-
zones, al cor de la selva peruana.  
El desenvolupament del projecte, que 
finalitzarà a l’agost de 2015, consta de 
tres fases: la primera, elaborar els mo-

dels de viabilitat de negoci; la segona, 
desplegar la tecnologia necessària per 
garantir l’accés a la xarxa i augmentar, 
paral·lelament, la capacitat de les xarxes 
de transport basades en tecnologies Wi-
Fi; la tercera, verificar el funcionament 
de les xarxes de telefonia amb la ins-
tal·lació d’una plataforma connectada 
a la xarxa troncal de Telefónica al Perú. 
El repte, segons assenyala Josep Vidal, 
“és donar accés a la xarxa mitjançant 
uns dispositius econòmics, anomenats 
femtocel·les, que funcionarien com a 
miniestacions base en punts llunyans, 
poc accessibles i en un entorn de pocs 
recursos econòmics”.  
Malgrat que hi ha pocs canals i poca po-
tència, l’investigador de l’ETS d’Enginyeria 
de Telecomunicació de Barcelona espe-
cifica que aquests dispositius “són molt 
útils per a entorns com la selva, on el se-
nyal no es troba amb els mateixos obsta-
cles que en entorns urbans”. A més, com 
que consumeixen molt poc i tenen capa-
citats autoorganitzatives, no requereixen 
personal tècnic per fer-les operatives. Les 
femtocel·les es connectarien a una xarxa 
sense fil Wi-Fi 802.11n a llarga distància, 
basada en la que ja utilitza la Fundació 
Enlace Hispano America de Salud (EHAS), 
un dels socis del projecte.  

El Tucan3G és un clar exemple del pes 
que té la UPC en l’obtenció de projectes 
dins del subprograma europeu de TIC, 
àmbit en el qual és la Universitat catalana 
que lidera més iniciatives. Entre d’altres, 
també destaca el projecte CONFINE: 
Community Networks Testbed for the 
Future Internet, coordinat per Leandro 
Navarro, professor del Departament d’Ar-
quitectura de Computadors, i que és el 
que compta amb més finançament eu-
ropeu en l’àmbit de les TIC de la UPC. En 
la iniciativa hi participen, des del mateix 
departament, el professor Felix Freitag, 
juntament amb estudiantat de doctorat 
de la UPC i investigadors de l’ONG catala-
na Comunicació per a la Cooperació-Pan-
gea i de Guifi.net, Fundació Privada per a 
la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral, ambdues 
entitats sòcies també del projecte.  

Del cor de la selva al cor d’Internet
La iniciativa, finançada amb cinc milions 
d’euros, forma part del programa FIRE 
per experimentar amb models de futur 
per a Internet. La idea és dissenyar i 
desplegar Community-lab, un banc de 
proves en l’àmbit de les xarxes de te-
lecomunicacions locals i regionals que 
han sorgit de la iniciativa ciutadana, les 
anomenades xarxes comunitàries. 

tecnologies
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Els programes europeus d’R+D són, actualment, una de les fonts de finançament imprescin-
dibles per investigar, desenvolupar i transferir tecnologia i coneixement en tots els àmbits 
científics. En aquest sentit, la UPC es manté com una de les universitats líders pel que fa a 
finançament de projectes europeus, especialment en l’àmbit de les tecnologies de la infor-
mació i la comunicació (TIC).

La recerca insígnia 
a Europa

foto 1 El professor 
Josep Vidal, del 
Departament de Teoria 
del Senyal i Comunica-
cions, amb l’equip que 
treballa en el projecte 
europeu Tucan3G per 
portar la telefonia 
mòbil i de banda 
ampla a zones rurals 
del Perú. 

La UPC és 
la universitat 
catalana que lidera 
més iniciatives TIC



Com explica Roger Baig, de Guifi.net,  
les xarxes comunitàries parteixen de la 
mateixa filosofia que el programari lliure, 
però aplicada a les xarxes telemàtiques: 
volen trencar amb l’estructura jeràrquica 
i vertical per facilitar l’accés lliure dels 
ciutadans al cor d’Internet, com es pre-
tenia als seus inicis”. Seguint aquesta 
premissa, “amb CONFINE es vol posar a 
l’abast de la recerca la infraestructura de 
les tres xarxes comunitàries sòcies del 
projecte, que supera els 25.000 nodes, 
20.000 dels quals formen part de Guifi.
net, la xarxa oberta més gran del món, 
iniciada a Catalunya”, afirma Baig.
En aquest projecte, que es va iniciar fa 
dos anys i que finalitza el 2015, també 
hi participen xarxes d’Àustria i Grècia, 

a més d’institucions de recerca d’Ale-
manya i el Regne Unit. El resultat és un 
conjunt de xarxes que despleguen tec-
nologia sense fil i de fibra òptica. Aques-
ta tecnologia fa possible que el rang de 
serveis oferts vagi més enllà de l’accés 
a Internet o a la xarxa de telefonia, com 
poden ser la telemedicina, l’educació 
electrònica o el comerç electrònic local. 

A banda de l’àmbit TIC, la participació de 
la Universitat en projectes europeus és 
cada cop més destacada. I és que el setè 
Programa marc d’R+D de la UE, iniciat 
l’any 2007 i que acaba a finals d’aquest 
any, és actualment una de les principals 
fonts de finançament per fer avançar la 
ciència i la tecnologia en el conjunt dels 
27 estats membres. Així ho indica la Co-
missió Europea en l’informe Innovation 
Union Competitiveness Report 2011, en 
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foto 2 La xarxa de 
telecomunicacions 
Wi-Fi de llarga distan-
cia de l’Enlace Hispano 
America de Salud 
(EHAS) forma part de 
la infraestructura que 
permetrà disposar 
de cobertura 3G a 
les conques dels rius 
Napo i Putumayo.

foto 3 Els professors 
Leandro Navarro 
(al centre, a la primera 
fila) i Felix Freitag 
(a l’esquerra de la 
segona fila), del Depar-
tament d’Arquitectura 
de Computadors, 
juntament amb inves-
tigadors i estudiantat 
de doctorat que 
participa en el projecte 
CONFINE.

foto 4 La comunitat 
científica tindrà 
al seu abast més  
20.000 nodes a 
xarxes comunitàries 
europees, a través del 
projecte CONFINE.

Community-lab 
és un banc 
de proves de les 
xarxes de 
telecomunicacions 
locals

La UPC al setè 
Programa marc 
(2007-2013):

151 projectes, en els quals 

participa i coordina 35

45,2 milions d’euros 
de finançament 
total de la UE

99 projectes del 
programa Cooperació 
(en coordina 16)

64 projectes del 
subprograma TIC 
(en coordina 12)

26 projectes 
del programa Persones 
(en coordina 18)

18 projectes 
del programa Capacitats

Un servei 
per a 
la recerca 
internacional 
L’Oficina de Projectes Euro-
peus de la UPC incentiva i 
dóna suport al personal in-
vestigador en la participació i 
la gestió de projectes interna-
cionals d’R+D+I. 
Aquest servei transversal ofe-
reix acompanyament en totes 
les fases dels projectes: pro-
posta, negociació i execució, 
tant pel que fa a la gestió eco-
nòmica i administrativa com a 
la comunicació amb la Comis-
sió Europea i amb els socis del 
projecte. Participa en diversos 
grups de treball com ara Con-
nect-EU o la xarxa OTRI, i és 
present en diferents xarxes 
internacionals.



través de la formació específica té un 
nom propi en el setè Programa marc: 
Initial Training Networks (ITN). El pro-
jecte ATCoMe: Advanced Techniques in 
Computational Mechanics és la primera 
inicia tiva ITN coordinada per la UPC, a 
través del professor Antonio Huerta, de 

l’ETS d’Enginyeries de Camins, Canals 
i Ports de Barcelona. També hi prenen 
part les investigadores Sonia Fernández 
i Adeline de Montlaur. Tots tres formen 
part del Centre Específic de Recerca de 
Mètodes Numèrics en Ciències Aplicades 
i Enginyeria (LaCàN) de la UPC. Al pro-
jecte, finançat amb gairebé dos milions 
d’euros, hi participen altres universitats i 
centres de recerca de Bèlgica, França i el 
Regne Unit, i la multinacional Free Field 
Technologies.

tecnologies
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afirmar que, segons estimacions prelimi-
nars, el Programa marc representa entre 
el 20% i el 25% de tot el finançament per 
a projectes a Europa.
A Espanya, les darreres dades del Centre 
per al Desenvolupament Tecnològic In-
dustrial (CDTI) confirmen que la inversió 
a través d’aquest programa ha estat, 
fins a finals de 2012, de prop de 3.300 
milions en activitats d’R+D. Pel que fa la 
subvenció rebuda, les entitats espanyo-
les han obtingut fins ara 2.303,3 milions 
d’euros. Aquesta xifra suposa un retorn 
del 8,3% del pressupost adjudicat en les 
convocatòries europees, les quals cada 
cop són més competitives. 
L’Estat espanyol figura en la cinquena 
posició quant a percentatge d’ajuts, per 
darrere d’Alemanya (amb el 18,4%), el 
Regne Unit (16,4%), França (12,1%) i tam-
bé Itàlia (9,5%). 

Capdavanters
En aquest context, segons el mateix 
informe del CDTI, la UPC se situa com 
l’entitat catalana que ha obtingut més 
recursos i que ha participat en el major 
nombre de projectes adjudicats del setè 
Programa marc d’R+D durant el període 
2007-2012. 
En l’àmbit estatal,  la UPC es posiciona 
en aquest informe com la cinquena ins-
titució pel que fa al retorn econòmic i la 
quarta quant a nombre de projectes en 
el mateix període.
Aquest posicionament capdavanter de 
la Universitat es dóna igualment en el 
cas del Programa marc per a la compe-
titivitat i la innovació (CIP) de la Comissió 
Europea, segons les dades de l’Oficina 
de Projectes Europeus de la UPC. Aquest 
programa fomenta projectes amb em-
preses orientats a desenvolupar pro-
ductes que puguin tenir un impacte en 
el mercat. 
Des del 2007 la UPC ha participat en un 
total de 151 projectes del setè Programa 
marc, dels quals coordina 35, que han 
rebut un total de 45,2 milions d’euros de 
finançament. El 65% d’aquests projectes 
corresponen al programa Cooperació, 
que inclou els àmbits de les TIC, el medi 
ambient, les nanotecnologies i tecno-
logies dels materials i de la producció, 
l’espai, l’aeronàutica i el transport aeri, 
entre d’altres. Dins d’aquest mateix pro-
grama, el 65% dels projectes en els quals 
participa la Universitat són de TIC. 
D’altra banda, la transferència de co-
neixement i tecnologia a la indústria a co
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foto 5 Les professo-
res Sonia Fernández i 
Adeline de Montlaur 
coordinen, sota la 
direcció d’Antonio 
Huerta, un projecte de 
formació en mecànica 
computacional, al LaCàN.  

foto 6 Aleksandar 
Angeloski i Mostafa 
Javadzadeh són els dos 
joves investigadors que 
fan recerca i formació a 
la UPC dins del projecte 
ATCoMe. 

Aposta europea 
pel cervell humà i el grafè 
La Comissió Europea no escatimarà en la recerca del cervell i en la 
cerca d’aplicacions per al grafè. En el marc de la convocatòria Future & 
Emerging Technologies (FET) Flagships, ha atorgat mil milions d’euros 
per a deu anys a dos projectes: el Cervell Humà, en el qual participa el 
Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercompu-
tación (BSC-CNS), i el Grafè, en el qual prenen part I’Institut de Cièn-
cies Fotòniques (ICFO) i el Centre Català del Plàstic (CCP). Ambdues 
iniciatives han estat triades entre sis projectes per un grup d’experts 
i expertes del món científic, acadèmic i industrial. 

Joves investigadors 
reben coneixement 
únic en mecànica 
computacional

“Gràcies a aquesta iniciativa es formen 
joves investigadors i investigadores en 
tècniques avançades de mecànica com-
putacional, que reben un coneixement 
únic per transferir-lo a les empreses”, ex-
plica Sonia Fernández. Nou investigadors 
es formen en habilitats complementàries 
al mateix temps que creen eines numè-
riques per preveure el comportament 
de fenòmens físics en diversos camps 
d’activitat. 
“Des de la UPC es treballa en mètodes 
avançats de discretització que poden 
ajudar a comprendre una part d’aquests 
fenòmens que no es poden estudiar amb 
les eines actuals”, apunta la investigadora. 
Un exemple seria el tractament d’interfí-
cies entre diferents materials que evolu-
cionen amb el temps, com ara una gota 
d’oli dins d’un vas d’aigua. 
I, com una gota d’oli, els projectes de la 
UPC s’estenen en el marc de la recerca 
europea més enllà de les fronteres, men-
tre s’escalfen els motors per presentar 
convocatòries en el proper Programa 
marc, Horizon  2020.
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De Dalí al Media Lab
El cuiner català va fer  una conferència magistral a la UPC, el 20 de febrer, 
en el marc del projecte ‘Ferran Adrià & Telefónica. Junts per transformar’, 
amb el suport de la Càtedra Telefónica UPC.  Adrià va explicar les claus 
per ser emprenedor i va presentar algun dels seus projectes com ara 
la transformació d’elBulli en elBulli Foundation. L’edifici de cala Montjoi 
serà “una barreja entre el Museu Dalí de Portlligat, a Cadaqués, el Cir-
que du Soleil i el Media Lab de l’Institut Tecnològic de Massachusetts”, 
afirma, “perquè té aquesta part boja, molt lúdica, però amb un treball  
d’investigació al màxim nivell, en un marc natural increïble”. 
La UPC, a través de l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aero-
espacial de Castelldefels, l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
i el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), s’ha incorporat al 
projecte BulliPedia, que també condueix Adrià, una enciclopèdia digital 
sobre cuina en la qual participen experts de diversos àmbits.

l’entrevista

“Dialoguem 
amb la ciència 
per crear”

Ferran Adrià, que amb el restaurant elBulli va obtenir tres estrelles Michelin, és considerat 
el millor cuiner i un dels personatges més innovadors del món. A través dels fogons i les se-
ves tècniques gastronòmiques transgressores, ha aconseguit reconeixement universal. Està 
immers en elBulli Foundation, un projecte en què la tecnologia i la ciència són ingredients 
imprescindibles. Així ho va explicar en una conferència a la UPC.

Als anys 90 vas posar en marxa el restaurant Dim Sum i 
el Nyam Nyam al Campus Nord de la UPC. Com recordes 
aquella aventura?
Amb molt d’afecte, perquè va ser molt revolucionari, va ser el 
millor menjador universitari de la història. Era de les primeres 
vegades que s’oferien croissants acabats de fer...

Quina és la teva experiència de la gira que estàs fent 
per universitats d’arreu?
És necessari que la societat civil entri a la universitat i que la 
universitat escolti la societat. El que fem a la gira amb Telefónica 
és compartir i crec que la iniciativa hauria de ser una icona 
per a altres empreses.  

Creativitat i innovació, com es fomenten?
Pensant que no són res d’extraordinari. La teva manera d’in-
novar depèn del lloc on ets, de la situació personal, de la teva 
personalitat, de l’ofici al qual et dediquis, de la passió que hi 
posis... No hi ha una recepta única.

Has reconegut que si haguessis passat per una escola 
de cuina, això hauria frenat la teva llibertat per crear...
Sí, però això no val per a tothom. Sempre hi ha casos especials, 
com Bill Gates o Larry Page, que no van acabar la universitat. En 
el món de la cuina, el que nosaltres hem creat no existia abans. 
Si hagués anat a una escola de cuina segurament no m’hauria 
preguntat el perquè de les coses. Però és el meu cas particular; 
els joves han d’estudiar. Estem en un moment revolucionari de 
l’ensenyament i les universitats. Internet està canviant totes 
les regles. L’educació informativa ja no té sentit. Les classes 
canviaran i el concepte de professor i alumne, també. Formaran 
un equip que treballarà conjuntament. L’educació superior se 
centrarà molt més en la investigació.

Has introduït elements de química en la teva cuina...
No exactament. No hem introduït res de química perquè la 
cuina és pura química. Hi ha una confusió molt gran... El que 
hem fet és dialogar amb altres disciplines, una de les quals i 
molt important és la ciència. Ens hem envoltat d’especialistes 
als quals consultem i això no s’havia fet mai abans en cuina.

Creus que la gastronomia ha de ser multidisciplinària?
Totalment, això és el futur. Aquest diàleg no és fàcil, necessitem 
un model d’eficiència quan parlem de multidisciplinarietat.

Diuen que ets tan rigorós com un investigador. També 
segueixes un mètode científic?
Sí, però al final crec en la lògica. Volem ser eficients i orde-

nats. En el món de la restauració tenim una característica 
molt especial que és la immediatesa i això ho incorporem 
al nostre mètode. El nostre equip som més creativitat que 
investigació.

Et va quedar alguna tècnica al tinter per desenvolupar 
a elBulli?
Moltes...! Però del futur no es pot parlar mai perquè el desco-
neixem. La vida canvia contínuament i en la cuina, com moltes 
disciplines velles, s’està arribant a nivells en què l’evolució cada 
cop costa més. En el futur igual veurem que hi ha deu mil es-
pècies al mar que es poden criar i que això canvia el món de 
l’alimentació. El que faré, llavors, serà dialogar i comprendre 
que això pot passar.

Els principals objectius del projecte de la Bullipèdia són 
difondre el coneixement o posar en ordre les tècniques 
culinàries?
En el vessant tecnològic ens preguntem el paper d’Internet 
en el coneixement i l’evolució de Google i la Wikipedia. Pel 
que fa al contingut i la filosofia, volem oferir informació bona, 
amb un model de navegar en què l’usuari pugui acumular 
coneixement i que també serveixi per crear. En tercer lloc, 
ens plantegem com es pot treballar en una xarxa tipus Wiki-
pedia  en una disciplina molt professional en la qual tu fas de 
curator o responsable. És un projecte faraònic quant a temps, 
recursos humans... Fa deu anys que hi treballem, endreçant 
el coneixement. Serà l’ADN del procés culinari. 

Ferran 
Adrià
Cuiner i impulsor 
d’elBulli Foundation



Patrocinadors de mèrit
• Endesa

Patrocinadors
• Abertis • AENOR • Alstom • Amphos 21 • Cemex España 

• Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) • COMSA EMTE • Everis 

• Fundación Enresa • GIRBAU GROUP • Iberpotash • Institut Català d’Energia 

• Intel • JG Ingenieros SA • SEAT • SOADCO (Klockner Implants) • Telefónica 

...i més de 30 empreses col.laboradores

Principals empreses 
patrocinadores del programa UPC21 

Patrocinadors d’excel.lència
• Santander • Obra Social “la Caixa” • Fundació CELLEX

Càtedres i aules d’empresa
Instruments de creació de valor per potenciar, reforçar i donar estabilitat a la relació universitat-empresa

• A3 Chair in Leather Innovation
• Càtedra Abertis en Gestió d‘Infraestructures del Transport
• Càtedra AENOR en Prevenció de Riscos Laborals
• Càtedra Alstom d’Innovació en Tecnologia Ferroviària i Energies Netes
• Càtedra CEMEX España (“Càtedra Blanca”)
• Càtedra Cercle d’Infraestructures - UPC
• Càtedra CMT-UPC en Innovació i Prospectiva en el Mercat de les Comunicacions Electròniques
• Càtedra Endesa Red d’Innovació Energètica
• Càtedra Enresa-Amphos 21 en Sostenibilitat i Gestió de Residus
• Càtedra Everis en Innovació i Promoció de la Investigació dels Estudis i les Professions de l’Àmbit de les TI
• Càtedra GIRBAU GROUP en Recerca i Innovació en Tecnologia de Bugaderia Industrial
• Càtedra Grup JG per a l’Estudi de la Sostenibilitat en els Edificis
• Càtedra Iberpotash en Mineria Sostenible
• Càtedra Klockner Implants en Implantologia Dental
• Càtedra SEAT d’Estratègia de l’Excel.lència en Innovació i Mobilitat Sostenible en l’Automoció
• Càtedra Telefónica-UPC d’Anàlisi de l’Evolució i Tendències Futures en la Societat de la Informació
• Càtedra UPC-Endesa Red. Victoriano Muñoz Oms 
• Aula COMSA EMTE en Ferrocarril
• Aula VITALDENT en Formació i Recerca en Odontologia “Aula Ernesto Colman”

UPC
Líder en innovació 
i transferència 
de tecnologia

Campus d’Excel·lència Internacional

UPC21
El programa de projecció social, 
patrocini i mecenatge de la UPC

www.upc.edu/upc21


