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Realitat virtual: 
interacció 
i estimulació

L’objectiu dels sistemes de realitat virtual  
és aconseguir la màxima sensació de 
presència en un entorn o model digital 
determinat sobre la base de la inter-
acció i l’estimulació d’alguns dels nos-
tres sentits (en general, el de la vista i, 
en alguns casos, a més, el del tacte). En 
els processos de disseny industrial, ar-
quitectònic i urbanístic, la realitat virtual 
ens ajuda a entendre i valorar el que 
encara no hem construït. Si pensem, 
per exemple, en sistemes de realitat vir-
tual per a museus, l’objectiu final seria 
poder arribar a aconseguir que els visi-
tants gaudissin de les rèpliques virtuals 
dels monuments tot tenint la sensació 
d’estar captant i entenent tots els de-
talls dels originals que no poden visitar.
La interacció en els sistemes de realitat 
virtual genera sensació de presència i 
aquesta fa que els records perdurin i 
que ens puguem entrenar en el món 
virtual en lloc de fer-ho en el món real. 
El mateix que hem après en l’entorn 
virtual ho sabrem aplicar després en 
situacions reals. És ben conegut que 
els primers sistemes de realitat virtual 
van ser els simuladors de vol per entre-
nar pilots als Estats Units. La interacció 
realis ta i plausible entrena el cervell i 
crea records que ens seran útils. Els sis-
temes de realitat virtual serveixen en 
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tribuna

l’entrenament i la planificació d’opera-
cions quirúrgiques o en el tractament 
de fòbies per la mateixa raó que fun-
cionen en la formació dels pilots.
La realitat virtual és un camp fortament 
multidisciplinari. Calen coneixements 
de matemàtiques i geometria per ge-
nerar, processar i gestionar els models 
virtuals, d’informàtica per optimitzar els 
algorismes interactius de visualització, 
de robòtica per generar sensacions tàc-
tils, de tractament d’imatges per captar 
i processar els gestos dels usuaris, i de 
percepció i ciències cognitives per tal 
de poder maximitzar la presència sense 
perdre interactivitat. 
Els darrers anys s’ha avançat molt, 
però encara som lluny dels objectius. 
Els sistemes de visualització estere-
oscòpica han de guanyar ergonomia 
i hem d’aconseguir que la interacció 
sigui natural. 
Es diu que la realitat virtual serà el futur 
paradigma d’interacció: interactuarem 
directament i de manera natural amb 
els objectes virtuals sense percebre 
l’ordinador i els seus dispositius. És 
el que tindran els museus del futur 
perquè els visitants puguin gaudir dels 
edificis i monuments d’arreu del món 
tot viatjant pel temps i observant-los 
des de perspectives insòlites.
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teracció gestual, sense cables, només 
amb unes ulleres estereoscòpiques.
En aquest espai cúbic de 3 x 3 x 3 metres 
també és possible caminar sobre la ma-
queta d’un gran vaixell i entrar a la sala 
de màquines; pujar fins a la coberta, des 
d’on albirar la immensitat del mar gairebé 

talla la respiració. Per apropar-se a zones 
específiques del vaixell i inspeccionar-les, 
només cal moure els braços endavant. I 
amb un petit moviment del cos també es 
pot sortir del vaixell i  veure’n el disseny 
en perspectiva. 
La mateixa interacció fa possible modifi-
car el disseny d’un cotxe o ultimar-ne els 
detalls tantes vegades com sigui necessa-

informacions 03

des de la
portada

Simular mons imaginaris o reals, dissenyar prototips industrials, manipular-los i provar-los, 
recrear el patrimoni arquitectònic i artístic o bé fer diagnosis mèdiques més acurades són 
algunes de les aplicacions que brinden les tècniques de realitat virtual.

Realitat virtual: viatge 
al passat i al futur

foto 1 La cave de 
realitat virtual de la 
UPC, de quatre parets 
(incloent-hi el terra), 
és un disseny pioner 
del grup Moving basat 
en l’electrònica de 
consum, que incorpora 
dos sensors Kinect.

Ens endinsem a través d’un model 3D 
per les artèries del cervell d’una perso-
na, guiats només amb els propis gestos i 
sense portar cap cable, girem a la dreta i 
a l’esquerra, en sortim i hi tornem a entrar, 
fins a arribar a l’aneurisma diagnosticat al 
pacient, de manera que el podem “tocar” i 
analitzar-lo al mil·límetre. La immersió vir-
tual a l’interior del cos humà serveix per 
planificar i simular amb detall les interven-
cions quirúrgiques més delicades. Aquest 
viatge virtual només és possible mitjan-
çant una cova o cave (cave automatic 
virtual environment) de realitat virtual 
immersiva com la que s’ha instal·lat al 
Centre de Realitat Virtual (CRV) de la UPC.
El baix cost, la versatilitat i la qualitat de 
resolució (16 milions de píxels en total) 
caracteritzen el nou entorn desenvo-
lupat pel grup de recerca en Modelat-
ge, Interacció i Visualització en Realitat 
Vir tual (Moving). La cave permet ins-
peccionar detalladament els models 
digitals 3D, mitjan çant un sistema d’in-

ri sense haver de construir-ne nombrosos 
prototips. Això pot constituir un notable 
estalvi de temps i de diners per a les em-
preses d’automoció, alhora que millora la 
qualitat del producte. 
La realitat virtual, que té els orígens a  finals 
de la dècada de 1970 als Estats Units, ha 
contribuït a transformar molts àmbits, es-
pecialment la productivitat industrial. Es 
tracta d’una tecnologia informàtica que 
genera en temps real representacions 
gràfiques de la realitat en 3D. A través seu, 
l’usuari se submergeix en la simulació, na-
vega i interactua amb l’objecte en temps 
real, i experimenta sensacions. 
Aquest sistema “permet viure una ex-
periència determinada amb sensació de 
presència, de manera pràcticament igual 
a la realitat”, explica Pere Brunet, respon-
sable del CRV. El que fa que el cervell 
percebi el que veu en el món virtual com 
si fos real, segons l’investigador, és “la in-
troducció de la imatge 3D, la incorporació 
dels sentits en la interacció amb l’objecte 

La immersió virtual 
a l’interior del cos 
humà és de gran 
ajut per planificar 
operacions



persona usuària pugui veure i interactuar, 
amb total realisme, amb peces i obres 
que físicament es troben a quilòmetres 
de distància”, afirma Brunet. 
Paral·lelament, el nou sistema de cave 
obre noves possibilitats a altres àrees 
de coneixement, des del disseny mo-
lecular, fins a l’arqueologia i l’estudi de 
monuments, l’arquitectura i l’urbanisme. 

Jocs per detectar demències 
Ja fa uns quants anys que la divisió d’in-
formàtica gràfica del Centre de Recerca 
en Enginyeria Biomèdica (CREB) de la 
UPC explora l’aplicació de les eines de 
realitat virtual en el sector de la medicina. 
Aprofitant que el món virtual i el món real 
són més a prop que mai, treballen des 
de fa un any en el projecte Smart Ageing, 
per crear un test virtual de detecció pre-
coç de les demències senils. 
L’equip, encapçalat per Dani Tost i Sergi 
Grau, du a terme el projecte juntament 
amb el Consorzio di Bioingegneria e In-
formatica Medica i la Fondazione Insti-
tuto Neurologico Casimiro Mondino, de 
Pavia (Itàlia).
Es tracta del que es coneix com a serious 
game, un joc dissenyat amb un propò-
sit principal no lúdic, en aquest cas per 
diagnosticar el deteriorament cognitiu 
lleuger de la població. Aquest és un 

problema de salut creixent que afecta 
actualment entre el 10 % i el 20 % de 
les persones a partir dels 65 anys. Els 
diferents tipus de demències tenen un 
gran impacte familiar, social i econòmic, 
i generen un elevat consum de recursos 
sanitaris i socials.
Els experts consideren que el diagnòstic 
precoç d’aquestes malalties i l’inici del 
tractament poden modificar positiva-
ment el pronòstic a curt i a llarg terminis. 
És per això que el projecte Smart Ageing 
té les esperances posades a crear un test 
virtual per a persones a partir de 50 anys. 
Aquest nou model substituiria els tests 
manuals que es fan servir actualment i a 
partir dels quals els especialistes es ba-
sen per fer els diagnòstics mèdics. Té un 
sistema de navegació i selecció assisti-
da, i integra activitats en 2D i 3D. Un cop 
desenvolupada la tecnologia, actualment 
se n’ha iniciat la fase de validació a Ità-
lia amb l’assaig en una població de mil 
persones.  
Aquest test intel·ligent es compon de cinc 
tasques que el pacient ha de realitzar a 
través del joc virtual. A la pantalla de l’ordi-
nador personal, l’usuari veu la imatge d’un 
habitatge tipus loft, amb un dormitori, un 
bany i un espai de menjador. Sobre aquest 
espai desenvolupa les cinc tasques que 
se li encomanen automàticament.

virtual i el fet que el tipus d’interacció és 
tan natural com en la realitat”.
Les tècniques de realitat virtual “perme-
ten veure i, sobretot, comprendre el que 
és invisible”, afegeix Brunet. En el sec-
tor mèdic, ajuden a visualitzar amb gran 
realis me els òrgans del cos humà; són 
una eina que comporta un gran ajut per 
a l’entrenament dels cirurgians, la millora 
dels diagnòstics mèdics i la rehabilitació 
dels pacients.
Els entorns immersius són espais en 
forma de cub, equipats amb projectors 
orientats cap a les parets. Després de 
quasi 20 anys de l’aparició de les prime-
res caves, en opinió dels experts continu-
en essent els millors sistemes de realitat 
virtual tant pel que fa a la immersió i la 
percepció de presència com pel que fa 
a l’ergonomia. La del grup Moving ofe-
reix una visualització de models 3D amb 
molt més detall i un cost inferior que els 
sistemes actuals.

És una eina cabdal per imaginar el futur 
en l’àmbit del disseny industrial o arqui-
tectònic; en el sector museístic serveix 
per recrear el passat, camp en el qual 
està experimentant el grup Moving. La 
visualització virtual de peces de museus 
té a priori una finalitat de restauració i de 
recuperació de l’herència cultural, però 
també té interès de cara a crear futurs 
museus virtuals, “on a través d’Internet la 
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foto 2  Imatge 3D 
del test virtual 
desenvolupat per 
l’equip del CREB, 
en el marc del 
projecte Smart Ageign. 

foto 3  El grup Moving 
davant la cave de rea-
litat virtual, d’esquerra 
a dreta: Jordi Moyés, 
Pere Brunet, Carlos 
Andújar, Eva Monclús, 
Jesús Díaz, Miguel Án-
gel Vico, Isabel Navazo 
i Marta Fairén

La ‘cave’ del CRV 
es caracteritza 
pel baix cost, 
la versatilitat i la 
qualitat de resolució

El grup Moving ofereix el servei de la nova 
cave de realitat virtual del CRV a empreses 
i institucions, així com a centres i grups de 
recerca de la Universitat, per visualitzar i ins-
peccionar models 3D. La mateixa tecnologia 
també l’adapten a mida i sota demanda. 
De disseny pioner en l’àmbit internacional, 
actualment la cave disposa de 40 projectors 
comandats per 12 PC i un software d’autoca-
libratge original. La instal·lació proporciona 
una alta lluminositat i una gran resolució d’i-
matge, quatre vegades més gran que la que 
tenia l’anterior, la qual va ser la primera a 
instal·lar-se a Espanya, ara fa 12 anys.

Virtualitat a mida 



El sistema permet emmagatzemar els re-
sultats, a partir dels quals els especialis-
tes podran fer el diagnòstic. “Un dels 
reptes és ajustar la fórmula per saber 
que amb uns paràmetres determinats 
es pot fer el diagnòstic sobre el nivell 
cognitiu del pacient”, explica Dani Tost, 
del CREB, que preveu tenir l’any 2015 els 
resultats de validació del test per poder 
demostrar-ne la viabilitat. “La idea d’a-
quest test, més econòmic que els que es 
fan servir ara, és que serveixi als siste-
mes sanitaris per fer una detecció precoç 
generalitzada a tota la població”, afegeix 
la investigadora.

Modelització de les ciutats
L’any 2000, el Centre de Política del Sòl 
i Valoracions (CPSV) de la UPC va posar 
en marxa el Laboratori de Modelització 
Virtual de la Ciutat (LMVC), instal·lat a 
l’ETS d’Arquitectura de Barcelona. El 
Laboratori ha incorporat sensors d’alta 
precisió mètrica, com és l’escàner làser, 
un excel·lent mecanisme per registrar 
la posició geoespacial, la dimensió car-
togràfica i la restitució virtual d’edificis 
històrics amb la màxima fidelitat, per en-
tendre-la i poder intervenir-hi. En aquests 
13 anys d’experiència, ha recreat més 
d’una cinquantena d’edificis emblemà-
tics i nombrosos espais urbans.

Aquestes eines 3D, juntament amb els 
sistemes d’informació geogràfica (SIG), 
els ha permès analitzar de forma més 
àgil la realitat existent d’un territori i 
avaluar-ne de forma eficaç l’impacte de 
noves propostes urbanístiques o l’estu-
di de plans especials. És el cas del que 
s’ha realitzat per al projecte de conser-
vació del conjunt històric i nucli antic de 
Cadaqués, una obra distingida amb el 
premi europeu de l’Agrupació d’Arqui-
tectes per a la Defensa i la Intervenció 
en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA). 
La recreació virtual que s’ha fet de les 
Drassanes Reials de Barcelona i el Mu-
seu Marítim de Barcelona, entre d’al-
tres, “ha aportat informació als plànols 
originals i ha contribuït a fer-ne una 
restauració més acurada, introduint 
millores per a l’experiència museística 
dels usuaris en cadira de rodes”, afirma 
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foto 4  El grup de la 
divisió d’informàtica 
gràfica del CREB: 
d’esquerra a dreta, 
Sergi Grau, Sergio 
Moya, Eloy Félix 
Manzanares, Ariel 
von Barnekow i, 
darrere, Dani Tost.

foto 5 Pilar Garcia-Al-
mirall juntament amb 
Alejandro Marambio, 
Nicolás Colanino, Juan 
Manuel Corso, de 
l’LMCV, visualitzant una 
imatge del Parc Güell 
de Barcelona. 

foto 6 Model tridimen-
sional de la casa del 
guarda del Parc Güell, 
realitzat per l’LMVC. 

Josep Roca Cladera, director del CPSV. 
L’ús de models tridimensionals d’alta 
resolució en arquitectura té utilitat 
per preservar el patrimoni arquitectò-
nic, turístic i cultural, i documentar-lo 
digitalment. Però, a més, té la finalitat 
de “poder fer-lo accessible”, apunta el 
professor de l’ETSAB. 
Actualment, l’LMVC “està avançant en 
la construcció de nous prototipus d’ús 
per a la restauració i museïtzació d’ele-
ments patrimonials, la visita virtual d’ex-
posicions itinerants i recorreguts virtuals 

d’elements arquitectònics i urbans ex-
cepcionals”, indica Pilar Garcia-Almirall, 
directora del Laboratori.
La col·laboració amb el Museu d’Histò-
ria de la Ciutat de Barcelona (MUHBA) 
i l’Institut de Cultura de Barcelona ha 
permès elaborar models virtuals de 
gran valor i complexitat: tant de la ciu-
tat romana, com dels orígens de la Bar-
celona industrial i del modernisme. En 
destaquen el temple d’August i el saló 
del Tinell, o bé l’edifici de les calderes 
de l’antiga fàbrica de Fabra i Coats de 

La realitat virtual 
fa estalviar costos 
i millora la qualitat 
del disseny industrial 
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foto 7 Model tridimen-
sional del Tinell de 
Barcelona realitzat  
per l’LMVC.  

foto 8 Galdric Santana, 
de l’ETSAB, ha eviden-
ciat que les campanes 
que apareixen en 
aquesta fotografia de 
l’any 1917 de l’obrador 
de Gaudí, a partir de 
les quals n’ha fet el 
muntatge mètric 3D 
virtual, són les mateixes 
que es van usar en la 
representació de Parsi-
fal al Palau de la Música 
Catalana el 1913. 

Barcelona, un emblema del patrimoni in-
dustrial del segle XIX. Aquest darrer treball 
constitueix un referent documental per a 
historiadors i altres experts.
En plena efervescència de la tecnologia 
mòbil, l’LMVC treballa en l’aixe cament 
mètric amb gran precisió d’aquests 
tres edificis, per poder-los visualitzar 
mitjançant telèfons intel·ligents, taule-
tes o qualsevol altre dispositiu mòbil 
que funcioni amb el sistema Android.
El model virtual de la casa del guarda del 
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Les campanes de ‘Parsifal’
Investigar les capacitats que oferei-
xen les noves tecnologies de rea-
litat virtual i d’informàtica gràfica 
en l’arquitectura també ha permès 
al professor Galdric Santana, del 
Departament Expressió Gràfica 
Arquitectònica I a l’ETS d’Arqui-
tectura del Barcelona (ETSAB), fer 
un descobriment dins la seva tesi 
doctoral. L’arquitecte ha pogut veri-
ficar científicament que les campa-
nes tubulars usades el 1913 per a 
l’estrena de l’obra Parsifal al Palau 
de la Música són les mateixes que 
va fer servir Gaudí com a punt de 
partida per construir les del carilló 
de la Sagrada Família. 
Més de cent anys després que es 
construïssin, aquelles campanes 
s’han trobat intactes al Palau. 
Aquest és un dels resultats de la 
tesi de Santana, que està a punt 
de finalitzar. “L’any passat, mentre 
en consultava el fons documental, 
vaig demanar a l’Orfeó Català si 
per casualitat encara conservaven 
al seu fons un joc de campanes 
d’orquestra d’aquestes caracte-
rístiques”, explica l’arquitecte. 
“Fa quatre mesos em van comu-
nicar que n’havien trobat unes. 
Vaig verificar no només que eren 
aquestes, sinó que també apareixi-
en en una fotografia de l’any 1917 
de l’obrador de la Sagrada Famí-
lia.” Gaudí les va tornar a l’Orfeó, 

després de demanar-los-les per fer 
proves acústiques als campanars del 
temple que estava construint.
Santana afirma que “les campanes 
tenen un valor patrimonial i docu-
mental molt gran, ja que són el punt 
de partida del treball campanològic 
exhaustiu que Gaudí va efectuar per 
dissenyar un nou model de campana 
propi, amb una forma que finalment 
es va determinar amb un fus d’hiper-
boloide”. Les campanes, a més, es 
van salvar de l’incendi de l’obrador 
de la Sagrada Família provocat el 
1936 durant la Guerra Civil. 
Aquest professor de l’ETSAB, junta-
ment amb Genís Àvila, del mateix 
departament a l’ETS d’Arquitectura 
del Vallès, estudien la geometria, 

l’espai i la mecànica de la casa Be-
llesguard d’Antoni Gaudí, situada 
al peu de la serra de Collserola a 
Barcelona. 
“La fase inicial consisteix en un ai-
xecament virtual de l’edifici, des 
del punt de vista teòric, a partir 
de dades dimensionals 3D, de ca-
ràcter arqueològic”, afirma Àvila, 
que és membre del Centre d’A-
plicacions de la Informàtica a la 
Representació de l’Arquitectura i 
el Territori (CAIRAT). El treball es 
presentarà pròximament en una 
primera exposició al Queen Sofia 
Spanish Institut de Nova York, 
“de manera que el visitant pugui 
entendre i percebre l’espai sense 
ser-hi”.

Parc Güell s’ha realitzat, així mateix, com 
a prototip per visualitzar-lo mitjançant 
qualsevol dispositiu mòbil intel·ligent. El 
treball, que mostra el singular realisme 
i la sensibilitat del modernisme català 
de la Ciutat Comtal, s’ha presentat en la 
desena edició del Congrés Internacional 
coupDefouet, que ha tingut lloc el juny 
a Barcelona. 
Segons explica Roca Cladera, l’equip 
que dirigeix també ha fet l’aixecament 
arquitec tònic del monestir de Poblet i 

ara està estudiant amb els responsables 
del conjunt monàstic la possibilitat de 
construir-ne un recorregut virtual en 3D. 
D’aquesta manera, en un futur el visi-
tant podria fer la ruta turística guiada 
amb una tauleta. Alhora que la infor-
màtica evoluciona i que cada deu anys 
la potència dels ordinadors augmenta 
exponencialment, les possibilitats de la 
realitat virtual es multipliquen, i s’obre 
pas a una expansió cada cop més gran 
del coneixement.
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El dispositiu Insewing introdueix una nova tecnologia per a la sutura de l’intestí en una 
operació de càncer de còlon. El sistema, que ofereix fiabilitat i rapidesa, ha estat desenvo-
lupat per investigadors d’Innotex Center i de l’Institut d’Organització i Control de Sistemes 
Industrials (IOC).

Sutura revolucionària per 
operar el càncer de còlon
El càncer de còlon és el més freqüent en 
el conjunt de la població a Espanya, amb 
28.000 nous casos diagnosticats a l’any, 
segons l’Associació Espanyola contra el 
Càncer. El principal tractament d’aquesta 
malaltia consisteix en una cirurgia en què 
s’extirpa el segment del còlon en el qual 
es troba el tumor. Tot seguit, s’uneixen 
els extrems del còlon per restablir la con-
tinuïtat del tub digestiu.
La tècnica que utilitza el cirurgià per co-
sir les dues parts seccionades del còlon 
és força rellevant per garantir una recu-
peració correcta del pacient. A la UPC 
s’ha desenvolupat un dispositiu de sutu-
ra automàtica, anomenat Insewing, que 
introdueix una tecnologia totalment nova 
en el procés quirúrgic.
El dispositiu ha estat desenvolupat per 
un equip d’Innotex Center, que ha diri-
git José Antonio Tornero, i per un grup 
 d’experts en robòtica de l’Institut d’Or-
ganització i Control de Sistemes Indus-
trials (IOC), encapçalat per Raúl Suárez. 
“La idea de suturar automàticament amb 
fil els extrems d’un teixit humà tubular 
és pionera, no hi ha cap eina quirúrgica 

que ho faci actualment”, explica Suárez.
De fet, el més habitual en aquestes 
operacions és que el cirurgià utilitzi una 
eina que uneix l’intestí mitjançant unes 
grapes. Aquests elements metàl·lics po-
den complicar el procés de recuperació 
del pacient, ja que posteriorment li po-
den causar greus molèsties. En alguns 
casos, el cirurgià fa la sutura a mà amb 
un fil que és reabsorbit pel cos. És un 
procediment poc estès perquè requereix 
una gran destresa per part de la persona 
que fa l’operació i allarga la durada de la 
intervenció, la qual cosa n’incrementa els 
riscos d’infecció.
La tecnologia creada a la UPC utilitza un 
fil que el cos reabsorbeix i un mètode de 
sutura automàtic i ràpid.
“El repte de desenvolupar aquest me-
canisme de sutura era triple: per les 
reduïdes dimensions de l’intestí, per les 
característiques del teixit i per la  precisió 
requerida”, explica Tornero.
“Hem aconseguit que el dispositiu pugui 
cosir un teixit tan viscós i elàstic com és 
 l’intestí. A més, fa una sutura circular, que 
és més complicada, i amb la garantia que 
la puntada ja serà perfecta en la primera 
aplicació”, afirma l’investigador d’Innotex 
Center.
La innovació del dispositiu Insewing tam-
bé prové de la combinació d’una mecà-
nica d’alta precisió amb una electrònica 
de control avançada, desenvolupada a 

l’IOC. Raúl Suárez, director de l’institut, 
explica que aquesta part electrònica “fa 
que hi hagi en tot moment un control 
dels elements mòbils i permet la variació 
de la velocitat i la programació d’algunes 
característiques de la sutura”. 

Fa més d’una dècada que va sorgir la idea 
de crear aquest dispositiu; les primeres 
propostes van ser fruit de la interacció 
de Francesc Soler, tècnic de la UPC ac-
tualment jubilat, i Raúl Suárez, però la 
possibilitat de desenvolupar-lo realment 
va arribar el 2010. El programa europeu 
ECHORD, que finança la  innovació en 
robòtica, va destinar 300.000 euros a la 
creació d’un prototip precomercial del 
dispositiu.
En el projecte ha col·laborat l’Hospital Vall 
d’Hebron i el doctor Manuel López Cano ha 
supervisat les proves de sutura fetes amb 
un intestí de porc, que té unes caracterís-
tiques molt similars a l’humà. 
El dispositiu s’ha patentat i ha despertat 
l’interès de diverses companyies de tec-
nologia quirúrgica. Ara l’objectiu és desen-
volupar un prototip clínic que aconsegueixi 
l’homologació perquè es pugui implemen-
tar en els quiròfans i millori d’aquesta ma-
nera la recuperació dels pacients.

foto El prototip 
precomercial 
d’Insewing, una 
tecnologia patentada.
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Insewing 
responen
Qui
José Antonio Tornero 
i Raúl Suárez  

Quan
2013

Què
Sistema de sutura automàtica 
amb fil de l’intestí en una ope-
ració de càncer de còlon

On
Terrassa i Barcelona

Per a qui
Companyies de tecnologia 
quirúrgica

Per a què
Facilitar la sutura al cirurgià i 
reduir el risc de complicacions 
per al pacient

La tecnologia creada 
utilitza un fil que 
el cos reabsorbeix
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El silici, el segon element més abundant de l’escorça terrestre, és un semiconductor clau en 
la indústria de la microelectrònica avançada i de l’energia fotovoltaica. Un equip del Centre 
de Recerca en Nanoenginyeria (CRnE) i del Departament d’Enginyeria Electrònica de la UPC 
ha descobert una tècnica per produir-lo en mil làmines, més econòmiques i flexibles, que 
obre noves possibilitats a les aplicacions del material.

El silici, el material 
omnipresent

“La massiva utilització del silici en la mi-
croelectrònica respon a circumstàncies  
una mica casuals. El silici s’oxida i aquest 
òxid té unes propietats sorprenents que 
faciliten, en bona mesura, la fabricació 
de circuits integrats”, enuncia Ramon 
Alcubilla, del Departament d’Enginyeria 
Electrònica i cap del Centre de Recerca 
en Nanoenginyeria (CRnE) de la UPC. 
El silici és el vuitè element més comú 
de l’Univers i el segon més abundant a 
l’escorça de la Terra, aproximadament un 

foto 1  Detall de 
litografia d’una oblia 
de silici de quatre 
polzades.

foto 2  Durant el 
procés de fabricació 
d’oblies de silici 
ultraprimes, s’afegeix 
una capa de resina 
damunt de l’oblia.

28%. Hi és en l’argila, el feldspat, el granit, 
el quars i la sorra, principalment en forma 
de diòxid de silici (també conegut com 
a sílice) i de silicats (components que 
contenen silici, oxigen i metalls), i és el 
component principal del vidre i el ciment, 
entre d’altres. 
Es tracta d’un semiconductor, és a dir, 
un element que a baixa temperatura és 
gairebé aïllant però la conductivitat del 
qual creix molt ràpidament a mesura 
que la temperatura augmenta. Una altra 

manera de fer possible la conducció del 
material és introduint-hi impureses de 
forma controlada. Aquesta possibilitat de 
controlar-ne la conductivitat és el que li 
proporciona un gran potencial per a la 
fabricació de circuits integrats, transis-
tors, pantalles d’LCD i altres dispositius 
electrònics. “El sector de l’electrònica és 
la primera indústria mundial, va superar 
la de l’automòbil l’any 1998, i el silici és 
el material que permet que tot funcioni: 
ordinadors, mòbils, televisors, rentadores, 
neveres, cotxes...”, afirma l’investigador.
A part de les seves aplicacions com a 
semiconductor, el silici és un element 
que s’utilitza també en la preparació de 
la majoria de silicones i en la indústria 
de la ceràmica. Quant al diòxid de silici, 
s’empra per fabricar formigó i rajoles, així 
com en la producció de ciment pòrtland. 

Oblies cada cop més primes
Un grup d’investigadors del Centre de 
Recerca en Nanoenginyeria i del De-
partament d’Enginyeria Electrònica, 
amb l’investigador Ramon Alcubilla al 
capdavant, ha trobat la manera de fa-
bricar oblies de silici cristal·lí ultraprimes 
de manera més econòmica i ràpida que 
en l’actualitat. 
Durant els últims anys, s’han desen-
volupat tècniques per obtenir oblies 
cristal·lines de silici cada cop més pri-

La nova metodologia que proposen els científics del CRnE per obtenir 
oblies de silici es basa a fer petits porus dins del material durant el 
procés i sotmetre’l a una alta temperatura. Els investigadors han 
demostrat que, controlant acuradament el perfil d’aquests porus, 
és possible obtenir en un sol pas múltiples capes cristal·lines de 
silici separades. 
A través d’una precisa modulació del diàmetre del porus, es pot 
controlar tant el nombre de capes de silici com el gruix. D’aquesta 
manera en resulten mil làmines de silici i les diferents capes (làmines 
de les mil làmines) se separen, després, per exfoliació. 
El nombre resultant de capes de silici és determinat únicament pel 
gruix inicial de l’oblia i pel gruix de les capes. Amb aquest sistema, 
els investigadors han aconseguit crear fins a deu oblies fines (de 5-7 
µm de gruix) a partir d’una sola oblia de 300 µm de gruix.

Metodologia pionera 
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mes a partir de lingots cilíndrics mono-
cristal·lins. Aquests lingots es tallen en 
oblies, per a la qual cosa es fa servir 
habitualment una serra multifil, impreg-
nada d’un material abrasiu. 
El gruix mínim que s’obté mitjançant 
aquest procediment és de l’entorn de 
150 µm (micres) i durant el procés s’ar-
riba a perdre fins al 50% del material. 
Per obtenir oblies més primes, el pro-
cediment es complica i els mètodes 
existents només permeten obtenir una 
única oblia cada cop, per la qual cosa és 
necessari repetir tot el procés per acon-
seguir una segona oblia. Ara, la tecno-
logia desenvolupada pels investigadors 
del CRnE permet produir un gran nom-
bre de capes cristal·lines amb un gruix 

controlat, a partir d’una única oblia de 
silici cristal·lí i en un sol pas, de manera 
que es fabriquen aproximadament mil 
làmines de silici cristal·lí. Això és més 
eficient, ja que fa el procés més ràpid i 
n’abarateix els costos. Els resultats de 
la recerca s’han publicat recentment a 
la versió digital de la revista científica 
Applied Physics Letters.
Les oblies de cristall de silici primes —al 
voltant de 10 µm— tenen una impor-
tància clau en l’àmbit de la microelec-
trònica, ja que són molt utilitzades per 
a la integració tridimensional (3D) de 
microxips, un mercat en ple creixement.
“En aplicacions de circuits integrats en 
3D s’intenta augmentar la capacitat 
d’integració, és a dir, aconseguir més 
funcionalitat en menys espai, cosa que 
es fa mitjançant ‘pisos’ de silici. Per po-
der assolir-ho, es connecten amb uns 
conductors metàl·lics i es necessita que co
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el silici sigui molt prim, cosa que és el 
que hem aconseguit al laboratori”, explica 
Alcubilla.
El material també té un potencial d’a-
plicació a mitjà termini en el camp fo-
tovoltaic, ja que converteix la llum solar 
en electricitat i obre un nou camí a la 
producció de cèl·lules solars més econò-
miques, flexibles i de menys pes. “Tres o 
quatre anys enrere, tothom hauria pensat 
que reduir el gruix del silici i fer-lo més 
econòmic era un gran avantatge, ja que el 
silici era una part important del cost total 
de la instal·lació fotovoltaica”, puntualitza 
l’investigador. “Però el mercat ha canviat 
en els últims dos anys: la sobreproducció 
i el dúmping del mercat xinès són, proba-
blement, dos factors que han fet baixar 
radicalment el preu d’aquest material.” 

foto 3 L’investiga-
dor Moisés Garín 
introdueix una oblia 
se silici nova en aigua 
desionitzada. 

foto 4 D’esquerra a 
dreta, els investiga-
dors Ramón Alcubilla, 
Moisés Garín i Trifon 
Trifonov. 

foto 5 Làmina de 
silici de 10 µm, molt 
utilitzada en l’àmbit de 
la microelectrònica.

Les múltiples capes 
fines conserven 
les propietats 
del substrat inicial 

Un cop s’ha aconseguit fer diferents capes de silici més primes a partir d’una sola 
oblia, el següent objectiu de l’equip investigador és augmentar-ne el diàmetre, perquè 
puguin passar d’un centímetre de diàmetre, com són actualment, a deu centímetres. 
Un altre repte de l’equip és desenvolupar procediments adaptats per poder treballar 
amb oblies tan primes, de 10 µm de gruix i de 10 cm de diàmetre. La idea dels investi-
gadors és que, a mitjà termini, es puguin fabricar cèl·lules solars amb aquestes capes 
tan primes de silici, la qual cosa seria un avenç important per al sector de les plaques 
fotovoltaiques.

Un avenç per a 
la indústria fotovoltaica 

El fet d’emprar oblies que necessitin 
menys material, des del punt de vista 
econòmic, “no és un aspecte crucial ara 
per ara per al sector fotovoltaic, però 
això no vol dir que aquest fet no pugui 
tornar a canviar”, matisa l’investigador. 
El que sí és un gran avantatge és que 
aquestes oblies són flexibles i, per tant, 
es poden utilitzar per fer cèl·lules solars 
que adoptin la forma del suport que 
tinguin. D’altra banda, malgrat haver 
passat d’un gruix de 350 µm en la dè-
cada de 1990 a 180 µm actualment, els 
investigadors n’han mantingut l’eficièn-
cia demostrada. D’aquesta manera, tot i
tenir gruixos diferents, les oblies con-
tinuen amb una alta capacitat d’absor-
ció de l’energia solar i de conversió en 
electricitat.

http://www.eel.upc.edu/
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avatars
la vida a la UPC

Montse Tàpias, professora del Departament d’Òptica i Optometria a la Facultat d’Òptica i 
Optometria de Terrassa, va per la vida en bicicleta. Participa en curses d’alta muntanya i ha 
pujat al podi de la Copa Catalana diverses vegades. La Cerdanya és el seu paradís, on també 
practica l’esquí de fons, i afirma: “la bici m’allibera.”

“Passo més estona sobre 
una bici que caminant”
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Una bici i tu sou més que amics... 
...sí, me les estimo des de fa molt de 
temps. El meu pare tenia una bicicleta de 
carretera i als 21 anys la vaig  començar 
a agafar pels voltants de   Terrassa. Des 
de llavors la bici forma part de la meva 
vida. A casa en tinc 15, quatre són meves 
i la resta del meu marit i de les meves 
dues filles. L’última adquisició està equi-
pada amb porta paquets i és fantàstica, 
perquè a Terrassa ho puc fer tot amb 
aquest vehicle. Me la va regalar l’Aurora 
Torrens, la companya de la UPC amb qui 
comparteixo despatx.

Però no ets la típica ciclista urbana.
A mi el que m’agradava de debò era 
rodar amb la bici de carretera. Feia 
sortides de gairebé cent quilòmetres. 
A l’hivern faig esquí de fons, a la Cer-
danya, i un dia la colla de l’esquí em 
va convidar a fer una ruta pel Cadí 
amb una bicicleta de muntanya (BTT). 
Al principi no  m’agradava perquè les 
cadències canvien molt. A la munta-
nya has de posar tota la “traca” a la 
bicicleta, posar-hi molt de ronyó i fer 

constantment el molinet; la carretera 
és més per rodar. 

I què et va fer decidir canviar la car-
retera per la muntanya?
M’agradava molt l’ambient que hi havia 
quan fèiem sortides i vaig anar aga-
fant fons. A mi sempre m’ha agradat la 
 muntanya  i amb la BTT podia accedir a 
indrets i paisatges increïbles. Quan arri-
bes a un cim i veus tota la vall als teus 
peus és una sensació impagable, igual 
que en baixar, sentint tot l’aire i la fres-
cor a la cara. És la llibertat absoluta. La 
bici  m’allibera. Quan l’agafo em canvia 
la cara.

Baixant ets molt atrevida?
He estat una mica kamikaze, sense ser 
suïcida. Encara baixo més ràpid que molts 
homes. Un dia vaig tenir una  caiguda molt 
greu. Feia una trialera a Bell-lloc, molt tèc-
nica, i la roda del davant em va relliscar, 
la bici va fer un looping complet, els peus 
se’m van quedar fixats als pedals i em va 
caure la bici al damunt, però finalment no 
em va passar res: nomes se’m va girar 

una vèrtebra. Des de llavors, si veig un 
pas molt pronunciat només arrisco si 
n’estic molt segura. 

Has competit?
Sí, m’agrada fer-ho. Com que hi ha po-
ques dones que ho facin, sovint pujo al 
podi. Me’n recordo, per exemple, de la 
cursa “Territori Puigcerdà”. Vaig quedar 
la tercera a 40 segons de la segona. Van 
ser 35 km bastant durs, amb molt de ni-
vell, molt tècnics. Sortíem de Puigcerdà 
i arribàvem a la Molina. Molts baixaven 
de la bici en molts trams, però jo la vaig 
fer sense posar el peu al terra. Finalment, 
vaig arribar a la meta passant al davant 
de molts homes.

Més triomfs?
Sí, sí. He fet diversos podis de la Copa 
Catalana. Per a mi és un plaer anar 
en bici, pujar i baixar cims, sobretot si 
estan situats a la Cerdanya. No podria 
viure sense una bicicleta ni sense anar 
a la Cerdanya, tot i que qualsevol lloc de 
muntanya m’agrada.

Quan competeixes et prepares d’u-
na manera especial?
Em cuido una miqueta i surto amb més 
freqüència. Sóc poc carnívora i com que 
em vénen de gust els aliments vegetals, 
això m’ajuda a controlar el pes. A l’hivern 
surto poc perquè faig esquí de fons. A la 
primavera surto cada setmana i faig rutes 
de 60 o 80 km. Compagino la bicicleta 
amb la natació perquè la bici de carrete ra 
i la feina m’han afectat una mica les cer-
vicals. Per la ciutat, diàriament, ho faig tot 
en bicicleta. Intento arribar a la vellesa en 
bones condicions i la BTT va molt bé per 
a les lumbars i no destrossa els genolls. 
Crec que passo més estona sobre una 
bici que caminant.

Repares tu mateixa les bicicletes?
Si es tracta d’una punxada o de tensar un 
cable, sí. Si surts sola, sovint has de saber 
fer-ho. Però no sóc de les que estic tot el 
dia mirant-me la bicicleta. El que m’agra-
da és rodar, arribar als llocs, sentir que 
l’aire fresc em toca a la cara quan rodo. 
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Fusió de dades per 
gestionar millor el trànsit
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Com es desgrana el gra de la palla de 
les dades obtingudes a través de les 
diferents tecnologies vinculades a la 
gestió del trànsit? I, encara més impor-
tant, com es poden utilitzar de forma 
 intel·ligent? Aquestes són les dues 
qüestions que han guiat la tasca d’un 
equip de l’InLab, un laboratori de la 
FIB d’innovació i recerca en enginyeria 
informàtica. Dirigit per Jaume Barceló, 
l’equip del projecte ha treballat durant 
quatre anys en un sistema avançat d’in-
formació sobre la mobilitat dels vehicles 
en l’entorn urbà. 

El resultat és una plataforma desenvo-
lupada a partir del projecte In4Mo i que 
va ser iniciat per un equip del Centre 
d’Innovació del Transport (CENIT), un 
grup que ara ha passat a formar part 
de l’InLab FIB. La tecnologia resultant 
proporciona informació fiable, puntual 
i disponible sobre el trànsit en el lloc i 
en l’instant en què cal tenir-la. 
Partint de la tesi que el grau de smart-
ness (intel·ligència) és resultat d’una 
combinació eficient entre les dades 
que s’obtenen i el seu processament, 
l’equip d’investigadors s’ha centrat 
a desenvolupar un sistema capaç 
de combinar, de manera eficient i 
 innovadora, els resultats obtinguts 
mitjan çant tecnologies clàssiques per 
a la detecció del trànsit (com ara les 
espires d’inducció magnètica, els mag-
netòmetres, el processament d’imat-
ges o els radars, entre d’altres) amb 
les noves tecnologies de captació de 
vehicles equipats amb dispositius elec-
trònics (com són els GPS, la tecnologia 
 Bluetooth o els sensors TAG).
L’ús integrat d’aquestes tecnologies, 
unit a noves metodologies per  adquirir, 
filtrar i processar les dades que s’ob-
tenen, conflueixen en la creació d’una 
plataforma tecnològica nova que sub-

Un equip de l’InLab, de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) de la UPC, ha desenvolupat 
un sistema d’informació per facilitar i fer més eficient la gestió del trànsit. Es basa en la fusió 
i el processament de forma intel·ligent de les dades obtingudes a partir de les tecnologies 
clàssiques i d’altres de més noves, com els GPS o els sensors repartits per les ciutats. 

foto L’equip dirigit 
pel professor Jaume 
Barceló (al fons) 
treballa amb els 
models dinàmics 
d’evolució dels fluxos 
de trànsit que genera 
el sistema In4Mo.

ministra informació més àmplia i pre-
cisa als centres de control de trànsit. 
Aquesta eina ajuda a prendre decisions 
davant problemes derivats de la conges-

tió del trànsit i dels sistemes de transport 
o quant a l’impacte ambiental a les ciu-
tats. “La clau és”, subratlla Barceló, “pro-
cessar, només, la informació necessària.” 

La clau de la ‘smart 
city’ és processar, 
només, la informació 
necessària

Pilar de les ‘smart cities’ 
A través del projecte In4Mo s’han desenvolupat aplicacions que 
constitueixen el nucli de la smart mobility (mobilitat intel·ligent), 
un dels pilars de la smart city. Les innovacions en aquesta matèria 
són una de les línies estratègiques de l’activitat de recerca de la 
UPC. En aquest i altres àmbits, el Centre d’Innovació i Tecnologia 
(CIT UPC) ajuda a donar visibilitat a les capacitats tecnològiques 
de la Universitat perquè es transfereixin a les empreses i a la 
societat. 
En aquest cas concret han col·laborat en el projecte l’associació 
Intelligent Transport System España i les empreses Bitcarrier, TEKIA 
Ingenieros i Telvent (Schneider Electric). El finançament s’ha ob-
tingut del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial 
espanyol (CDTI), en el marc del programa Acción Estratégica de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. 

projectes
amb

empreses
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L’ETSEIB inaugura espais 
per a la Càtedra SEAT-UPC

La càtedra d’empresa SEAT-UPC d’Estratègia de l’Excel·lència 
en Innovació i Mobilitat Sostenible en Automoció disposa des 
del mes de maig de nous espais a l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) per al desenvo-
lupament de projectes conjunts orientats a la transferència 
de tecnologia i d’innovació. Durant l’acte d’inauguració, el 
director de Desenvolupament de Vehicle Complet i Xassís 
al centre tècnic de SEAT, Fermín Soneira, va impartir una 
conferència sobre el procés de creació d’un vehicle i la seva 
experimentació en condicions extremes.
SEAT i la UPC porten endavant una línia de col·laboració des 
de fa anys que va donar lloc a la creació d’aquesta càtedra, 
des de la qual es difon el sector de l’automòbil entre els 
universitaris.
www.upc.edu/saladepremsa

El proper 17 de setembre s’acreditaran els projectes selec-
cionats per la UPC per formar part de SUMA UPC, una iniciativa 
de crowdfunding que la Universitat ha engegat en col·laboració 
amb la plataforma Goteo.org. La campanya per a la captació 
de fons començarà el 10 d’octubre i ha de servir per ajudar a 
posar en marxa projectes vinculats a les activitats principals 
de la Universitat: docència i recerca i transferència i valorit-
zació del coneixement. De les 65 idees presentades s’han 
seleccionat 23. SUMA UPC és una campanya a la qual poden 
presentar idees l’estudiantat de la UPC i dels seus centres 
adscrits; el PDI de la UPC, dels seus centres adscrits i de les 
entitats vinculades; el personal d’administració i serveis de la 
UPC, i exalumnes membres de la xarxa UPC Alumni Premium.
http://suma.upc.edu

Un any més, la UPC se situa entre les cent millors univer-
sitats del món amb menys de 50 anys d’història, segons 
l’edició de 2013 del rànquing THE 100 under 50. Aquest 
rànquing, que situa la UPC en el lloc 99, posiciona les millors 
universitats a partir de 13 indicadors que volen proporcionar 
una visió de les principals dimensions de les institucions 
analitzades. 
Els indicadors que utilitza THE 100 under 50 són els mateixos 
que s’utilitzen per als THE World University Rankings, si bé en 
varia el pes ponderat. Aquests indicadors s’agrupen en cinc 
àmbits: les citacions, per mesurar la influència de la recerca 
tenint en compte l’impacte de les citacions; l’ensenyament que 
s’imparteix, en què es valoren diferents indicadors relacionats 

amb l’entorn de l’aprenentatge i la seva reputació; la innova-
ció que es genera a la universitat, que reconeix els ingressos 
per transferència del coneixement i, especialment, els que 
provenen del sector industrial, i el grau d’internacionalització. 
Finalment, en l’àmbit de la recerca, es tenen en compte la 
reputació, el volum dels ingressos que genera i el nombre de 
publicacions científiques del personal docent investigador. 
El rànquing el publica anualment Times Higher Education, el 
qual, en l’edició de 2013, està encapçalat per la Universitat de 
Ciència i Tecnologia de Pohang, de Corea del Sud, un país que 
situa dues de les seves universitats entre les tres primeres de 
la classificació general.
www.upc.edu/saladepremsa 
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Noves càtedres que aposten per la recerca
La UPC ha creat una nova càtedra per 
a la innovació en la producció d’enva-
sos flexibles juntament amb l’empresa 
Comexi Group i la Universitat de Girona 
amb qui s’ha signat un conveni. Es tracta 
de la primera càtedra d’empresa interu-
niversitària a Catalunya que té com a 
objectiu realitzar activitats orientades 
a la formació, la recerca i la transferèn-
cia de coneixement en els àmbits de la 
tecnologia de la producció d’envasos 
flexibles.
Per al rector de la UPC, Antoni Giró, la 

càtedra “impulsa una aliança entre uni-
versitats i empresa que reforça vincles 
necessaris i que és una aposta per la 
valorització del coneixement”. La càte-
dra obeeix també a “una línia estratègi-
ca clau per a la UPC com és ajudar les 
empreses a trobar solucions, un camí 
en el qual el Centre de Disseny d’Equips 
Industrials (CDEI) pot fer grans aporta-
cions per la seva gran experiència”, 
segons Giró.
D’altra banda, l’Institut de Ciències 
Fotòniques, institut universitari de 

recerca adscrit a la UPC, ha creat 
una càtedra d’empresa conjunta amb 
l’empresa nord-americana Corning 
Incorporated, líder mundial en vidres 
especials. Amb l’investigador Valerio 
Pruneri al capdavant, l’acord inclou 
el patrocini de la càtedra durant uns 
anys, la creació d’un nou laboratori 
amb equipaments d’alta tecnologia 
per a la fabricació i caracterització de 
vidres, i el finançament de diferents 
projectes de recerca.
www.upc.edu/saladepremsa 

Premi Construmat 
per a un nou tipus de formigó

El Grup de Recerca en Tecnologia d’Estructures ha vist 
aquests dies com el formigó HALF, que ha desenvolupat 
amb l’empresa PROMSA als laboratoris de l’ETS d’Enginyeria 
de Camins, Canals i Ports de Barcelona, començava a fer-se 
servir en la restauració de l’estructura de la Casa Museu 
Gaudí del Parc Güell de Barcelona. HALF s’ha patentat i ha 
merescut un premi de l’edició d’enguany de Construmat 
i un accèssit dels Premis Catalunya Construcció 2013. Es 
tracta d’un formigó autocompactant, lleuger i que conté 
fibres, la finalitat del qual és la rehabilitació d’edificis antics. 
El producte, fàcil d’aplicar perquè no requereix la malla 
electrosoldada, es pot bombar, atesa la seva baixa densitat 
i els gruixos mínims en què es pot col·locar en funció dels 
àrids i les fibres de polímers usats.
www.upc.edu/saladepremsa

Un sistema pioner per mesurar 
el vent en parcs eòlics marins
Neptune és un projecte pioner al món que realitza me-
suraments eòlics al mar i que s’acaba de posar en fun-
cionament al Pont del Petroli de Badalona. El sistema cons-
ta de la boia eOLOS dissenyada pel Laboratori d’Enginyeria 
Marítima de la UPC, que mesura perfils de velocitat i la 
direcció del vent a gran alçada sobre el nivell del mar, i de 
l’eina NEPTool, que proporciona prediccions del vent, dels 
corrents marítims i de l’onatge a curt i a llarg terminis. El 
KIC InnoEnergy —empresa consorciada amb l’Institut de 
Recerca en Energia de Catalunya (IREC), la UPC, el Centre 
d’Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecno-
lògiques de Madrid (CIEMAT) i Gas Natural Fenosa, entre 
altres entitats— ha estat, juntament amb la Universitat 
de Stuttgart i l’empresa Solucions d’Enginyeria Marítima 
Operacionals (SIMO), l’encarregada de desenvolupar i im-
pulsar aquest projecte, que permetrà reduir els costos de 
l’energia eòlica marina. 
www.upc.edu/saladepremsa
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L’aquaponia consisteix en el cultiu combinat de peixos i plantes 
terrestres o aquàtiques en sistemes de recirculació, de manera 
que els nutrients excretats pels peixos s’utilitzen per al creixe-
ment de les plantes. Així es redueixen els residus d’ambdós 
sistemes i s’aconsegueix un alt nivell de reutilització de l’aigua. 
“El cultiu dels peixos en aquests sistemes de recirculació per-
met obtenir grans produccions amb volums d’aigua relativa-
ment petits”, explica Joan Oca, del Departament d’Enginyeria 
Agroalimentària i Biotecnologia de la UPC. 
Aquest procés es fa a base d’oxidar, per biofiltració, els compos-
tos nitrogenats més tòxics procedents de l’excreció dels peixos, 
amb la qual cosa es pot reutilitzar l’aigua. Els productes menys 
tòxics, que seran nutrients per a les plantes, es van acumulant 
a l’aigua i assoleixen concentracions molt semblants a les que 
s’usen en el cultiu de plantes sense terra (cultius hidropònics).

Complement o alternativa
Quant al tipus de plantes o peixos que es poden cultivar 
amb aquest sistema, “existeixen experiències amb plantes 
hortícoles i aromàtiques i, en aquest sentit, hi ha poques 
limitacions”, explica Joan Oca. “El problema és que aquests 
cultius vegetals s’han de combinar amb peixos d’aigua dol-
ça”, aclareix l’investigador. 
L’espècie de peix produïda a la majoria d’instal·lacions és la 
tilàpia, un peix molt poc apreciat al sud d’Europa, on hi ha 
tradició de consumir peixos marins. Per això, les experièn-
cies d’aquaponia es concentren, majoritàriament, als Estats 
Units, on el consum de tilàpia és molt habitual. “Hi ha des de 
petites empreses que comercialitzen el peix i les verdures 
localment, fins a particulars que s’instal·len el seu ‘hortet’ 
aquapònic”, argumenta el professor, que afegeix que “som 
lluny d’una utilització d’aquest sistema a gran escala”.
Tot i que en l’equip amb el qual treballa el professor no 
s’està investigant específicament amb l’aquaponia, sí que 
han començat a associar el cultiu de macroalgues marines 
amb el dels llobarros i llenguados. “Té l’avantatge, respecte 
l’aquaponia, que permet operar amb aigua marina i produir 
espècies de peix amb un valor comercial molt més alt”, 
explica l’investigador. L’assimilació de nitrogen que fan les 
algues permet treballar amb una mínima renovació de l’aigua 
i reduir la qualitat dels residus generats. 

Salvar les llengües 
indígenes ‘on line’

Què és 
l’aquaponia?
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Fèlix Casanelles, titulat en Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sis-
temes per la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) i membre de 
l’associació estudiantil Tecnologia per a Tothom (TxT), ha col·laborat 
a realitzar un web per lluitar contra l’extinció de les llengües indíge-
nes, concretament la llengua nasa yuwe, de la comunitat indígena 
Nasa Paez de Colòmbia. El seu projecte de fi de carrera, titulat ‘En 
mi idioma, el caso colombiano’, és un dels quatre projectes que han 
servit per crear la pàgina web que rep el mateix nom, ‘En mi idioma’. 
La UNESCO, amb la finalitat de preservar les llengües indígenes i 
promoure’n la difusió, va donar suport al desenvolupament d’a-
quests projectes pilot a Mèxic, el Perú, Colòmbia i Guatemala. El 
web vincula set llengües indígenes originàries d’aquests països 
amb l’objectiu d’integrar les comunitats indígenes en la societat 
del coneixement a través de cursos on line gratuïts. 
El projecte de Casanelles, centrat en el cas colombià i que ha estat 
dirigit pel professor Leandro Navarro, del Departament d’Arqui-
tectura de Computadors de la UPC, ha tingut la col·laboració del 
Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la Universitat. 

El cas colombià del nasa yuwe
L’objectiu del projecte ‘En mi idioma, el caso colombiano’ és intro-
duir l’escriptura en un format digital com a mètode de conservació 
de la llengua. “És una eina de treball de la comunitat per a la mateixa 
comunitat”, explica Casanelles, per la qual cosa s’ha dissenyat amb 
un format intuïtiu i fàcil d’utilitzar.  
El gestor de continguts creat per l’equip de la UPC s’ha desen-
volupat amb tecnologies vinculades a l’entorn web com són els 
llenguatges de programació PHP i Xajax, i el sistema de base de 
dades MySQL. “Ens vam plantejar utilitzar un gestor de continguts 
que ja existís, cosa que ens hauria estalviat molta feina, però hau-
ríem afegit un grau de complexitat al procés d’aprenentatge i ens 
hauria fet tirar enrere el projecte“, afegeix Fèlix. “El fet d’implicar 
també la comunitat dins del procés d’elaboració del web va fer que 
fos més fàcil animar-los a fer servir l’eina”, afirma. 
El sistema disposa d’un tractament diferenciat segons el rol de 
l’usuari (administrador, professor o alumne). El web ofereix cursos 
gratuïts on line amb continguts interactius, com ara sessions de 
tutoria i qüestionaris, a més de presentacions, animacions i ví-
deos que faciliten l’aprenentatge. L’associació Colnodo ha facilitat 
els telecentres, des d’on la comunitat pot accedir a Internet i als 
cursos virtuals.
La Unió Internacional de les Telecomunicacions de les Nacions 
Unides ha premiat el Govern colombià i  Colnodo pel projecte. 

foto Fèlix Casa-
nelles (al centre), 
explicant 
el projecte a 
la comunitat 
Nasa Paez.



La UPC, que és una de les universitats 
líders a Espanya pel que fa a finançament 
de projectes europeus, ha estat triple-
ment guardonada els darrers mesos pels 
resultats obtinguts en diferents inicia ti-
ves  finançades dins del VII Programa 
marc d’R+D de la Unió Europea. 
El reconeixement més recent és el del 
projecte HELP (Home based Empowered 
Living for Parkinson’s diseases patients), 
en el qual ha pres part el Centre d’Estudis 
Tecnològics per a la Dependència i la Vida 
Autònoma (CETpD), amb seu al Campus 
de Vilanova i la Geltrú. Aquest projecte 
va rebre el 6 de juny el premi al millor 
projecte finalitzat del 2013, en el marc 
del Congrés Mundial de Recerca i Inno-
vació, que va tenir lloc a Brussel·les. Amb 
aquest guardó, l’Associació  Europea de 
Projectes reconeix les iniciatives que han 
tingut un impacte positiu en una comuni-
tat, territori o sector específics.
Els investigadors del HELP han creat un 
sistema intel·ligent de monitoratge i me-
dicació a distància en temps real per mi-
llorar la qualitat de vida de les  persones 
malaltes de Parkinson. Aquest és el re-
sultat dels treballs d’investigació d’un 
consorci europeu en el qual han partici-
pat també altres institucions i empreses, 
com són Telefónica I+D, que ha coordinat 
el projecte, i el Consorci Sanitari del Gar-
raf. El programa pilot de la primera fase 
del projecte s’ha aplicat a set pacients i 
ha donat bons resultats.
El mateix projecte ja va ser guardonat, 
el setembre passat, amb el premi AAL 
Forum 2012, com el més innovador del 
programa Ambient Assisted Living de la 
Unió Europea.

Qualitat de l’aigua
D’altra banda, la Comissió Europea ha 
reconegut el mateix mes de juny el pro-
jecte Field-AC, coordinat per Laboratori 
d’Enginyeria Marítima (LIM), com el millor 
projecte d’R+D centrat en l’ús d’obser-
vacions terrestres, sobretot mitjançant 
satèl·lits, per controlar les zones costa-
neres. El projecte ha estat seleccionat 
entre 800 propostes finançades dins del 
VII Programa marc d’R+D.
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Tres investigacions de la UPC realitzades amb fons europeus han estat premiades pel seu 
valor com a resposta a grans problemes de l’entorn. 

Triplet europeu 
per a la recerca excel·lent

Els científics han desenvolupat i han 
posat a punt una cascada de models 
numèrics per predir l’impacte de tem-
pestes presents i futures a les platges 
del litoral català, a partir de les dades 
 meteorològiques, d’onatge i de cor-
rents disponibles. Una de les novetats 
d’aquest sistema d’alta resolució és que 
també incorpora les dades de les des-
càrregues de pluja als rius i rieres de la 
zona litoral.

El model servirà, doncs, per preveure 
i veure l’impacte de les pluges i tem-
pestes sobre la qualitat de les aigües 
de bany, la presència de contaminants, 
la trajectòria d’abocaments de petroli i 
el moviment de meduses. 
Finalment, IMPRINTS, amb el Centre de 
Recerca Aplicada en Hidrometeorologia 
(CRAHI) al capdavant, va ser seleccio-
nat el novembre passat com a projecte 
model finançat per la Unió Europea que 
ha aconseguit connectar el trinomi ci-

ència-política-indústria i orientar-se a 
l’aplicació, per satisfer les necessitats 
de la societat.
Dins d’aquesta iniciativa, que s’ha dut 
a terme amb diferents equips científics 
euro peus, s’ha desenvolupat i s’ha po-
sat a punt una plataforma tecnològica 
europea per prevenir i gestionar el risc 
d’inundacions sobtades i evitar riscos 
a la població, a l’abast dels serveis de 
protecció civil, agències de l’aigua, con-
federacions, ajuntaments i altres agents 
implicats en la gestió del risc. 
La plataforma inclou els models de pre-
visió i d’alerta més avançats per predir 
situacions de risc d’inundacions a causa 
de pluges torrencials en temps real. El 
sistema permet anticipar amb 24 hores 
d’antelació si hi haurà algun episodi de 
pluges torrencials i inundacions, i en 
quines àrees afectarà, amb una precisió 
de quilòmetres quadrats.
Aquestes tres iniciatives constitueixen 
un exemple del bon posicionament que 
manté la UPC en projectes d’excel·lència 
que són reconeguts internacionalment. 
Alhora posa de manifest com la investiga-
ció d’avantguarda que generen els grups 
de recerca de la Universitat contribueix a 
donar resposta als problemes de l’entorn.

foto  Simulació numèri-
ca realitzada pel LIM 
per avaluar la qualitat 
de l’aigua a la costa 
de Barcelona, dins del 
projecte Field-AC. 
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La UE reconeix 
l’impacte positiu 
dels tres projectes 
de la UPC



Com es pot aprofitar el coneixement ge-
nerat a la UPC en l’àmbit de l’espai? Com 
es pot aconseguir que els avenços cientí-
fics siguin més accessibles als enginyers 
i enginyeres del futur? En les darreres 
dues dècades, la Universitat ha promo-
gut especialment la recerca en l’àmbit de 
les tecnologies i aplicacions vinculades 
a l’espai, que s’ha plasmat en la partici-
pació d’investigadors i investigadores en 
missions espacials internacionals de gran 
envergadura o en vols parabòlics en els 
quals els estudiants han experimentat en 
condicions de microgravetat. 
Des de diversos camps, que van des de 
l’astronomia i l’astrodinàmica, la navega-
ció per satèl·lit o l’observació de la Terra, 
fins a les comunicacions òptiques, les an-
tenes i els circuits de radiofreqüència, 
s’han generat coneixements, recursos i 
equipaments. Una part d’aquests aven-
ços ha cristal·litzat en la creació del Labo-
ratori de  Càrregues  Útils i Petits Satèl·lits 
(NanoSat Lab), una inicia tiva interdepar-
tamental, afavorida per l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria de Telecomunica-
ció de Barcelona (ETSETB) de la UPC, amb 
el suport de l’Institut d’Estudis Espacials 
de Catalunya (IEEC). El NanoSat Lab neix 

amb una triple vocació: educativa, cientí-
fica i de servei, ja que, a diferència d’al-
tres laboratoris en aquest àmbit, ofereix 
a empreses i institucions la possibilitat de 
qualificar els components que es volen 
enviar a l’espai. 

Juan Ramos, del Departament d’Engi-
nyeria Electrònica i codirector del Nano-
Sat Lab, juntament amb els professors 
Eduard Alarcón, del mateix departament, 
i Adriano Camps, del Departament de 
Teoria del Senyal i Comunicacions, expli-
ca amb entusiasme l’origen recent del 
NanoSat Lab, ubicat al Campus Nord de 
Barcelona: “Fa dos anys l’ETSETB va apos-
tar perquè els nanosatèl·lits fossin la te-
màtica estrella de l’assignatura Projectes 
Avançats d’Enginyeria (PAE), en la qual els 
estudiants treballen en grup per assolir 
un projecte concret i complex. Gràcies 
a això, l’Escola va habilitar un espai per 

crear el laboratori”, afirma Ramos, que 
dirigeix també el Grup de Recerca en 
Ciències i Tecnologies de l’Espai, repre-
sentant de la UPC a l’IEEC.
El suport decidit de l’ETSETB als nanosa-
tèl·lits no és intranscendent. Són aparells 
de petit volum (uns deu centímetres cú-
bics), amb un pes inferior a un kilogram i 
que es poden desenvolupar entre grups 
d’estudiants. 

Un sistema complex
Per Eduard Alarcón, “un nanosatèl·lit és 
un sistema complex que conté tota la 
carrera de telecomunicacions i d’elec-
trònica”, un sistema que, segons Adriano 
Camps, “ha estat durant els deu darrers 
anys la plataforma educativa ideal per 
posar en pràctica coneixements adquirits 
de tecnologies espacials”. Però fa jus-
tament un parell d’anys, “l’extensió del 
seu ús a funcions científiques i de comu-
nicacions ha esdevingut una autèntica 
revolució: ha significat la democratització 
de l’accés a l’espai”, subratlla. 
I és que els petits satèl·lits tenen també 
avantatges econòmics: d’una banda, re-
quereixen una inversió molt inferior a la 
dels satèl·lits. Si un nanosatèl·lit pot cos-
tar entre cent i dos-cents mil euros, un 
satèl·lit convencional pot implicar una 
inversió molt superior. D’altra banda, es 
poden posar en òrbita aprofitant altres 
llançaments. 
Per tant, aquests sistemes obren la por-
ta a iniciatives espacials menys costoses, 
com les que s’estan duent a terme al Na-
noSat Lab. Una d’aquestes és el projecte 
3Cat-1, objecte de la tesi doctoral de Roger 
Jové, en el qual treballen un equip d’11 
estudiants i estudiantes en el marc de 
Projectes Avançats d’Enginyeria. Aquesta 
iniciativa, en la qual participen altres in-
vestigadors de la UPC, té una missió con-
creta: la creació i el llançament a l’espai 
d’un nanosatèl·lit de tercera generació, 
preparat per fer sis experiments a bord. 
Tot un repte per a un artefacte amb un vo-
lum tan reduït, que es posarà en òrbita en 
algun dels llançaments previstos per les 
agències espacials internacionals durant 
el primer semestre de 2014. 
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La UPC i l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) han apostat per la docència, la recerca 
i la qualificació de tecnologies i aplicacions destinades a viatjar a l’espai. La fórmula escollida 
és la creació del Laboratori de Càrregues Útils i Petits Satèl·lits, anomenat també UPC Nano-
Sat Lab, que el 2014 llançarà el primer nanosatèl·lit, preparat per fer sis experiments a bord.

NanoSatLab: una aposta 
pels petits satèl·lits

foto 1 El doctorand 
Roger Jové manipula 
un giroscopi per 
comprovar el 
comportament del 
nanosatèl·lit 3Cat-1, 
que es llançarà amb 
sis experiments 
a bord el 2014.  

El 3Cat-1 és 
un banc de proves 
de tecnologies 
i experiments 
a l’espai



Concebut per funcionar com una cons-
tel·lació de satèl·lits, el 3Cat-1 és un dels 
primers nanosatèl·lits del món que incor-
pora en una sola plataforma més d’una 
càrrega útil, és a dir, més d’un element 
per estudiar a l’espai.
Com explica Eduard Alarcón, el llançament 
del 3Cat-1 permetrà “fer in situ experiments 
científics i analitzar el comportament d’un 
material o d’una tecnologia”. En aquest 
sentit, Alarcón defineix aquestes càrre-
gues com a “demostradors tecnològics”. 
Una part d’aquesta tecnologia existeix al 
mercat i té un ús tan quotidià com els xips 
o els transmissors receptors de comunica-
cions sense fil dels telèfons mòbils. 

En el marc del projecte 3Cat-1 cada estu-
diant té una responsabilitat en el projecte, 
vinculada a cadascun dels subsistemes 
o a la integració d’aquests en el sistema 
que constitueix el nanosatèl·lit. Aques-
ta tasca la coordina un dels estudiants 
cada semestre. Se segueix la metodologia 
pròpia d’un projecte complex i real de re-
cerca, amb treball en equip i reunions de 
progrés, de revisió preliminar, de crítica i 
de final del disseny. 
A causa de les seves petites dimensi-
ons, el projecte ha requerit innovacions 
en alguns dels elements que el formen, 
com ara l’arquitectura de les comunica-
cions, que s’ha hagut de miniaturitzar, o 
la gestió energètica, tant pel que fa a la 
reducció del consum com a la càrrega de 
les bateries. 

Segona versió
El disseny del 3Cat-1, que va rebre un fort 
impuls el curs passat de l’estudiantat de 
l’ETSETB, està fet a base de mòduls que es 
podran aprofitar en futures generacions 
del petit satèl·lit. De fet, ja es treballa en la 
segona versió, el 3Cat-2, objecte de la tesi 
doctoral d’Hugo Carreño. La nova versió té 
una mida similar a la d’un foli (20 x 30 cm i 
10 cm d’alçada) i contindrà càrregues útils 
enfocades a la teledetecció, mitjançant 
senyals d’oportunitat GPS reflectits a la 
superfície del mar. 
Tant en la concepció del giny com en els 
avenços que viatjaran a l’interior, en el 
3Cat-1 hi han participat també estudiants 
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foto 2 D’esquerra a 
dreta: la doctoranda 
Elisenda Bou; els 
directors del Labora-
tori, Eduard Alarcón, 
Adriano Camps i Juan 
Ramos, i el doctorand 
Roger Jové, juntament 
amb altres estudiants 
de la UPC que parti-
cipen en el projecte 
3Cat-1.

foto 3 Amb el 3Cat-1 
en òrbita es podrà 
monitorar in situ (com 
es mostra a la foto-
grafia) l’impacte de les 
condicions espacials 
en els components i 
les tecnologies que 
incorpora.

Els estudiants 
treballen en equip, 
com si fos un 
projecte complex 
i real de recerca 

Recerca MIT-UPC 
sobre energia sense fil
Dins del mateix 3Cat-1 es comprovarà el funcionament d’una tec-
nologia desenvolupada per transmetre, sense fil, energia a l’espai. 
És el camp en el qual treballa Elisenda Bou en la seva tesi docto-
ral, que desenvolupa a cavall de l’ETSETB i l’Institut Tecnològic de 
Massachusetts (MIT) dels Estats Units. La transferència d’energia 
sense cables és una tècnica que permet distribuir energia elèc-
trica sense suport material i que es podria aplicar a dispositius 
de la llar, com ara mòbils, televisors o la Internet de les coses. 
En aquest cas, la recerca d’Elisenda Bou, finançada per Thales 
Alenia Space Espanya, es basa en la utilització de satèl·lits mo-
dulars, és a dir, de conjunts de mòduls especialitzats que, con-
nectats entre si, actuen com un sol satèl·lit. Però cal saber com 
els afecta el plasma present a l’espai i si es degrada o no l’enllaç 
d’energia sense fil. 
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de grau, de màster i de doctorat, així com 
altres professors i personal investigador 
de la UPC o d’altres centres de recerca. 
Una de les tecnologies que s’assajarà serà 
un transistor de grafè desenvolupat pel 
professor Max Lemme, del Reial Institut de 
Tecnologia (KTH) d’Estocolm (Suècia). Els 
transistors són components fets amb silici 
que formen part de la majoria de disposi-
tius electrònics d’ús comú. La idea en la 
qual treballa el grup del KTH és fer transis-
tors amb grafè per aplicar-los en tecnologi-
es espacials. L’experiment dins del 3Cat-1 
servirà per comprovar el comportament 
del grafè en les condicions de l’espai. 
També s’analitzarà com afecta l’impacte 
de partícules energètiques altament car-
regades mitjançant un comptador Geiger 
comercial, un instrument que mesura les 
partícules radioactives i les radiacions 
ionitzants. El mateix comptador servirà 
també per mesurar l’impacte de la radia-
ció en altres experiments que s’assajaran 
a bord del nanosatèl·lit. 

Altres elements que s’assajaran són les 
cèl·lules solars desenvolupades pel pro-
fessor Pablo Ortega, del Departament 
d’Enginyeria Electrònica, concebudes 
per tenir un bon rendiment a l’espai, i 
polímers que s’utilitzen habitualment en 
components electrònics. 
Un altre experiment, desenvolupat pels 
professors Manuel Domínguez i Joan 
Pons i pel doctorand Sergi Gorreta, és un 
sistema microelectromecànic (MEMS) 
ressonant que servirà per monitorar, per 
primer cop in situ, com l’oxigen monoatò-
mic ataca un polímer d’interès en aplica-
cions electròniques. L’oxigen monoatòmic 
és molt reactiu i és present en òrbites de 
baixa alçada.
Així mateix, a bord del nanosatèl·lit és po-
sarà a prova un nou sistema de recol·le-
cció d’energia ambiental creat al NanoSat 
Lab. Aquesta tecnologia es basa en la dife-
rència de temperatura entre l’exterior i l’in-
terior del petit satèl·lit (entre 5 °C i 10 °C). 
L’objectiu és que alimenti perpè tuament la 
balisa de telecomunicacions que identifica 
el 3Cat-1, fins i tot més enllà de la vida útil 
del minúscul aparell.co
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foto 5 El Laboratori de 
Càrregues Útils i Petits 
Satèl·lits (NanoSat Lab) 
és un dels pocs a Europa 
que té tecnologia per 
qualificar components 
comercials que han de 
viatjar a l’espai.  

foto 6 Els investigadors 
Eduard Alarcón i Adriano 
Camps comproven el 
funcionament de la 
taula de vibracions per 
assajar components de 
telecomunicacions, com 
ara antenes, però també 
de l’automoció. 

Qualificar components 
per a l’espai 
El NanoSat Lab ha esdevingut, en dos anys, una infraestructura que 
utilitzen actualment una trentena de persones i que està obert a 
l’estudiantat i a la comunitat científica. Des del març passat tam-
bé està al servei de les petites o mitjanes empreses i entitats o 
col·lec tius que vulguin llançar petits satèl·lits a l’espai. I és que, com 
expliquen els seus directors, el NanoSat Lab és una de les poques 
instal·lacions europees (les més properes són a Madrid i Tolosa) 
que disposa dels recursos necessaris per qualificar, tant tecnològi-
cament com des del punt de vista normatiu, els components que 
s’han de posar en òrbita. Aquests, que generalment tenen un origen 
comercial i estan dissenyats per tenir una vida útil a la Terra, han 
de resistir les vibracions del llançament, així com els efectes dels 
cicles tèrmics extrems o de les partícules ionitzants (radiació solar).

El laboratori 
qualifica 
la resistència 
de dispositius 
a les condicions 
espacials



La por és un dels motors de la seva obra?
La por és la partícula elemental que conforma tots els pecats 
 capitals. És un enemic que sempre ens persegueix, perquè ge-
nera desordre. L’única manera de preservar la vida és obligant-
nos a imposar un cert ordre. 

I això s’aconsegueix amb la poesia?
Jo diria que s’aconsegueix amb les arts i la filosofia, que són 
tècniques de l’esperit que t’has de guanyar amb el temps. 
No pots recórrer-hi només quan les necessites, sinó que 
les has d’aprendre. La gent culta pateix menys que la gent 
que no ha dedicat tant temps a cultivar aquesta part tan 
important; per això és bo començar de ben joves. Ningú es 
lliura de les bestieses sentimentals que ens passen mentre 
som vius.
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Els records vitals 
estructuren 
l’obra artística  

Darrere de la poesia d’aquest catedràtic de 
Càlcul d’Estructures s’hi amaguen les obres 
que ha dirigit, les cúpules de ferro que ha fet 
aixecar i les tres dècades de docència a la 
UPC. De fet, un dels poemes de l’últim llibre 
de Margarit es titula Laboratori de Càlcul Elec-
trònic. L’autor té un record molt viu d’aquest 
espai i hi relata “la barreja de llum que entrava 
cada matí per la finestra i les pampallugues 
d’un ordinador molt potent que vam comprar 
al laboratori, i que va revolucionar la nostra 
manera de resoldre les operacions més com-
plexes”. 

El llibre es titula Es perd el senyal i consta 
de tres fils que s’entrelliguen per formar una 
trena: autobiografia, com els matins al labo-
ratori de càlcul electrònic; lírica civil, que in-
clou temes politicosocials de l’època actual, 
i meditacions sobre la vida, sempre presents 
en l’obra de Margarit.

l’entrevista

“La por és la partícula 
elemental de tots 
els pecats capitals”

Joan Margarit, catedràtic de Càlcul d’Estructures, ha estat professor durant més de tres dècades 
a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, de la qual actualment està jubilat. Des 
de jove ha combinat les operacions de càlcul amb la rima dels seus poemes. Autor de més 
d’una vintena de llibres, en català i castellà, ha obtingut nombrosos reconeixements, com el 
Premi Nacional de Poesia del Ministeri de Cultura (2008).  

L’arquitectura i la poesia són, aparentment, dos mons 
ben diferents. Li ha costat compaginar-los?
Al contrari. Els meus companys poetes que tenen un perfil no-
més humanista han hagut de llegir moltes obres a la força. En el 
meu cas, mai no he llegit per obligació; de fet, no  m’amoïna en 
absolut haver de llençar un llibre que no m’agrada. Entenc el lli-
bre com una eina per fer un bon poema, res més. L’arqui tectura 
ha sigut el meu ofici, però la poesia ha estat sempre latent. 

Aplica el càlcul d’estructures a la mètrica?
Indirectament sí, en tots dos casos estic construint. Sóc un 
privilegiat perquè fa anys que he entrat en el món de les mate-
màtiques, i la concisió i l’exactitud són claus per a la poesia. Jo 
seria una persona molt més dispersa si el càlcul no m’hagués 
ensenyat els avantatges de gestionar l’ordre. El poeta és la 
persona més sensata del món perquè ven ordre. No conec 
cap bon poeta que sigui insensat. 

Tothom pot escriure poesia?
Bona poesia, no. Un poema és com una partitura, és una cosa 
oberta, no està acabada fins que el lector la interpreta. Si escric 
una peça totalment tancada, he fet un mal poema. Aquesta 
feina d’interpretació del lector es guanya amb el temps, i és 
per això que hi ha poca gent que llegeixi poesia, perquè l’esforç 
que requereix és molt més elevat que en la novel·la. 

Amb l’edat, té més agilitat per tancar els poemes?
És curiós, però cada vegada tardo més. El grau d’autoexigèn-
cia augmenta amb l’edat. De fet, crec que fins i tot m’agrada 
que em costi; si no, seria molt avorrit. Això no vol dir que 
algú pugui escriure millors poemes quan té 18 anys que 
quan en té 50. És obvi que la vivesa de la joventut es perd, 
i com que la poesia no és un ofici, l’evolució professional 
no està garantida. 

En què s’inspira per crear?
Un poeta necessita una vida per escriure. Un novel·lista pot 
treure material de la vida dels seus veïns o amics, per això no 
poden arribar tan lluny. Els poetes treballem amb les profun-
ditats. Les persones som totes iguals, tenim el mateix fons. Jo 
entenc perfectament com se sent un xinès a qui se li mor una 
filla, com m’ha passat a mi. Hi ha sentiments universals, i és 
el que jo busco, intento entendre-ho i posar-ho en paraules 
ordenades. El que espero és que qui em llegeixi, sigui d’on 
sigui, pugui compartir aquests moments. Per això és bàsic tenir 
una vida sentimental, social, econòmica, sexual... Els poemes 
poden néixer arreu. 

Joan 
Margarit 
Poeta i catedràtic 
de Càlcul 
d’Estructures 
de l’ETSAB



Patrocinadors de mèrit
• Endesa

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

• COMEXI GROUP • Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)  

• Everis • Fundación Enresa • GIRBAU GROUP • Iberpotash • 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 Edi� cis
• Càtedra Iberpotash en Mineria Sostenible
• Càtedra Klockner Implants en Implantologia Dental
• Càtedra “Manel Xifra Boada” en recerca i innovació en tecnologia de la producció d’envasos � exibles 

(COMEXI GROUP - UdG - UPC) 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 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


