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Quan se’m va demanar d’escriure
aquest article d’opinió, el primer que
vaig fer va ser buscar la definició formal
del terme cooperació. Què hi farem! És
la deformació professional que tenim
els investigadors i investigadores.
Segons la Gran Enciclopèdia Catalana,
cooperació és una “acció concertada
entre els membres d’un grup social per
a la consecució d’un fi”. La definició és
prou significativa, però hi falten matisos.
Jo prefereixo veure-ho com l’acció de
compartir per assolir un benefici comú.
Per tant, cooperació per al desenvolu-
pament significa compartir recursos i
esforços amb l’objectiu de contribuir al
progrés i la millora dels pobles que ho
necessiten. Però cal recordar que el
benefici és mutu i, sovint, que el que
rebem és més del que donem.
Però, per què cooperació per al desen-
volupament a la UPC? La LOMLOU ens
diu que “les universitats fomentaran la
participació dels membres de la comu-
nitat universitària en activitats de coo-
peració internacional i solidaritat”. De
fet, la universitat constitueix un marc
privilegiat per realitzar aquest tipus de
tasques, que es poden fer des de tres
perspectives diferents.
Primer, la universitat és un espai d’edu-
cació i debat que permet la difusió de
valors universals a un segment de la
població que en el futur jugarà un paper

social rellevant. Es tracta de formar pro-
fessionals compromesos amb un model
de desenvolupament solidari i sosteni-
ble per a tot el planeta.
Segon, el caràcter educatiu de la univer-
sitat es pot aplicar als països en vies de
desenvolupament per formar capital
humà. De fet, els objectius de desenvo-
lupament del mil·lenni destaquen la
importància que té l’educació en el des-
envolupament dels països, no només la
primària, sinó també la superior.
I tercer, la universitat és una institució
dotada de recursos tècnics i humans
altament qualificats que poden contri-
buir de manera significativa a dur a
terme activitats de cooperació al servei
de la societat.
La UPC, a través del Centre de
Cooperació per al Desenvolupament
(CCD), ha estat pionera entre les univer-
sitats espanyoles a donar suport als pro-
jectes de cooperació per al desenvolu-
pament, finançats principalment amb
fons recaptats de la campanya del 0,7 %.
Gràcies a aquestes aportacions, s’han
fet projectes interessantíssims arreu del
món.
Qualsevol membre de la comunitat uni-
versitària pot implicar-se en tasques de
transferència de tecnologia i transmis-
sió de coneixements en diferents inicia-
tives solidàries. L’experiència és única.
Proveu-ho! No fa mal.

Cooperació? 
Per què?
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Si donem un cop d’ull a la relació entre
la creació literària i el fet tecnològic que
fa possible que una aeronau voli, no
deixa de sorprendre’ns la capacitat ima-
ginativa de l’ésser humà. El professor
Miquel Barceló, organitzador del Premi
UPC de Ciència-ficció, que impulsa el
Consell Social, creu que “quan la ciència
comença a canviar la vida de la gent, la
imaginació es posa a funcionar i espe-
culem sobre com podrà ser el món més
enllà de la nova realitat”.
Segons Barceló, “és a partir del segle
XVIII que les persones s’adonen que la
ciència influeix en la seva quotidianitat.
La literatura de ciència-ficció és la res-
posta a aquest fet”. També explica que
les novel·les sobre aeronàutica comen-
cen a desenvolupar-se a partir dels anys
20, al mateix temps que els primers
avions, i les històries sobre vols interpla-
netaris es comencen a escriure amb les
primeres missions a la Lluna.
Tot i així, molt abans que l’ésser humà
fos conscient del poder de la ciència,
alguns creadors ja somiaven en la pos-
sibilitat de volar. La professora de filolo-
gia clàssica de la Universitat de
Barcelona Alejandra Guzmán apunta
l’escriptor grec Llucià de Samòsata com
un dels primers autors a descriure lite-
ràriament el vol d’un artefacte construït
per l’ésser humà. “Llucià va escriure fa
2.000 anys les Històries veritables, en
les quals s’arriba a la Lluna amb un vai-
xell impulsat per una ona gegant”, afir-
ma. Però el vol antic més conegut és el
de Dèdal i Ícar, que s’escapen de la
presó amb unes ales de plomes d’au
unides amb cera.”

La màgia de volar
Els professors Jordi José i Manuel
Moreno, els detectius de la ciència-ficció
a la UPC, creuen que la màgia és la pro-
tagonista d’una gran part de la literatura
de ciència-ficció, amb aparells voladors
com a centre de l’obra. Per a Jordi José,

“una de les naus lunars més màgiques
de la història de la literatura és la que va
imaginar Jules Verne l’any 1859, en forma
de projectil de canó”. Jordi José diu que
“malgrat l’interès de l’autor per ser rigo-
rós, el valor de l’acceleració que hauria
de suportar la tripulació seria de 40.000
vegades la gravetat terrestre, és a dir, que
moririen tots els tripulants”. Una de les
naus més ben aconseguides en la litera-
tura de l’espai, en l’opinió de Manuel
Moreno, “és el veler estel·lar Diana, des-
crit a El viento del sol: relatos de la era
espacial, de l’autor Arthur C. Clarke, mort
recentment. L’autor imagina una nau que
aprofita la radiació electromagnètica pro-
cedent del sol i que incideix sobre les
seves veles metàl·liques”.
Clarke és, per Jordi José, un dels grans
mestres del gènere, “perquè algunes de
les idees que suggereix són originals i
respectuoses amb la física. La nau de

l’obra Encontre amb rama és un magní-
fic exemple de l’ús de la rotació d’una
nau que imita els efectes d’una pseudo-
gravetat”, conclou el professor.
Assegura el professor Ramon Carreras,
gran col·leccionista de literatura de cièn-
cia-ficció sobre satèl·lits, que The Brick
Moon (La lluna de maons), d’Edward
Everett Hale, publicada l’any 1869, és la
millor novel·la sobre el tema. En aquesta
obra, Hale exposa la idea d’un satèl·lit
artificial de la Terra com a ajut geodèsic
per a la navegació. “És una novel·la d’a-
ventures, però finalment té un gran valor
premonitori perquè els protagonistes es
converteixen en els primers tripulants
d’un satèl·lit artificial”, explica Carreras,
que també destaca el llibre d'Auf zwei

Planeten (Al damunt de dos planetes), de
l’alemany Kurd Lasswitz, publicat el 1897.
La protagonista és una estació espacial
situada sobre el pol nord de la Terra i tri-
pulada per uns marcians tecnològica-
ment molt avançats. “Sembla que va ins-
pirar Wernher von Braun en els primers
projectes de roda espacial i més enda-
vant el retrobarem al film 2001: una odis-
sea espacial.”

Els avions, més aprop
El segle XX és ple d’obres i autors de cièn-
cia-ficció que imaginen naus navegant
per l’espai. Amb la incursió de l’aviació, la
situació i la temàtica canvien, perquè la
tecnologia de fons és propera al lector. Ja
no hi ha màgia. Pot haver-hi admiració
per la bellesa dels aparells i per la intrepi-
desa dels pilots. Els inicis estan marcats
per les dues grans guerres.
Antoine de Saint-Exupéry, el Major
Malcolm, J. G. Ballard i, fins i tot, el Nobel
William Faulkner —un autèntic apassio-
nat pels avions— o Richard Bach van
immortalitzar els avions i els pilots, con-
vertint-los en una mena de cavalls medie-
vals i guerrers moderns, respectivament.
Hi ha narrativa que no dibuixa l’avió en
primer terme, però que el fa servir com
a element literari, com ara La isla al
mediodía, de Julio Cortázar; Rabos de
lagartija, de Juan Marsé, o La ciutat dels
prodigis, d’Eduardo Mendoza, en què es
descriu el vol del primer autogir.
La tecnologia aeroespacial continuarà
fertilitzant la imaginació “més enllà
d’Orion”, tal com va dir Roy, l’androide
rebel de Blade Runner: els androides
somien xais elèctrics?, obra de Phlip K.
Dick. Mentrestant, milers de persones
passen més temps als aeroports que no
pas a casa, moltes d’elles llegint un bon
llibre. Aquesta és, potser, la relació més
fructífera que hi ha entre l’aeronàutica i
la literatura. Sempre és bo deixar-nos hip-

El poder de volar sempre ha estat un gran somni de l’ésser
humà tal com es posa en relleu en la relació fructífera entre
l’aeronàutica i la literatura.

Tecnologia
que alimenta
la imaginació

El segle XX és ple
d’obres i autors 
de ciència-ficció
que imaginen naus
navegant per l’espai

reportatge
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FOTO Volar amb naus
espacials i llegir quan
viatgem en avió, dues
maneres de fer volar la
imaginació.



Creuen que no és una utopia. Entenen
que un món més just i solidari és possi-
ble i que amb la seva petita però valuo-
sa aportació poden aconseguir-lo. La
clau: transmetre coneixement.
“Volia saber quina podia ser la nostra
aportació en aquest món i res millor, per
fer-se’n una idea, que veure-ho des de
dins”. Jordi Bonet és professor de tele-
comunicació a l’Escola Politècnica
Superior d’Enginyeria de Manresa i
coordina un projecte de creació d’una
emissora de ràdio comunitària a
Koudougou, Burkina Faso.
L’escolarització és un greu problema: la
taxa és baixa i, a més, hi ha pocs centres
educatius i massificació a les aules. La
ràdio, amb una programació amb con-
tinguts socials i educatius, supleix
aquesta carència i a la vegada dóna veu
a organitzacions i col·lectius que treba-
llen per a la comunitat. “M’ha servit per
veure amb quina facilitat uns pocs
coneixements poden ser útils en països
en vies de desenvolupament”, assegura
Bonet.
Però l’experiència de viatjar a
Koudougou amb un grup d’estudiantat i
d’engegar-hi el projecte amb l’anome-
nada contrapart, una associació local

que coneix bé la realitat i les necessitats
de la comunitat, els ha fet adonar de la
complexitat de cooperar. “És fàcil caure
en la frustració en veure com qualsevol
acció requereix molt de temps per par-
lar, per decidir, per avançar, per reunir-
se, per planificar. De vegades cal canviar
el concepte inicial del projecte, adaptar-
se a les possibilitats del país i desenvo-
lupar un vessant d’enginyer de fortuna
desconegut fins a aquell moment”,
explica Bonet.

“Per a l’estudiantat que arriba amb mol-
tes ganes d’actuar immediatament,
aquest alentiment de les accions com-
porta frustració en un primer moment
—assegura Jordi Bonet—, però després
s’adonen que la problemàtica d’aquests
països acostuma a ser molt complexa.”
En aquest marc, és essencial reflexionar
sobre quin serà l’impacte de l’actuació
que es vol desenvolupar: “Fins que no
es coneix el país i la seva gent, un no és
conscient que els problemes van més

FOTO 1 La cooperació
no és fàcil però uns
pocs coneixements
poden ser útils en 
països emergents.

FOTO 2 El catàleg d’edi-
ficis als campaments
de refugiats sahrauís
serveix per detectar
les patologies tant
dels edificis públics
com dels privats.

des de la
portada
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Coneixement que 
fa canviar el món
El món del segle XXI és asimètric i ple de dicotomies. Nord, sud. Riquesa, pobresa. Progrés,
subdesenvolupament. Creixement, sostenibilitat. Conscients de les diferències socials i
econòmiques, estudiantat, professorat, investigadors i investigadores, i personal de la UPC
fa temps que han decidit millorar aquest context. Com? A través de projectes de cooperació
i desenvolupament. Al llarg d’aquest any se n’han portat a terme 90.



enllà dels purament tecnològics”, afir-
ma.
Alícia Tarado i Andoni González han
superat aquests problemes en la seva
primera experiència com a cooperants
de la UPC. Estudien a l’Escola Superior
d’Agricultura de Barcelona i fa poc han
tornat del Nepal, on han continuat un
projecte ja iniciat per altres voluntaris:
un hort ecològic en un orfenat a la loca-
litat de Bhimphedi. Asseguren que l’ex-
periència ha estat “increïble”, malgrat
els entrebancs.

“Ja sabíem que no seria arribar i moldre,
aquí ho intentes mil·limetrar tot però
assumeixes que allà serà diferent”,
explica Alícia Tarado. L’hort ecològic ser-
veix perquè la quarantena de nens i
nenes de l’orfenat siguin autosuficients i
millorin la seva alimentació amb verdu-
res fresques i biològiques. “Només men-
gen arròs i llenties i el que buscàvem era
implicar els infants en l’hort perquè
entenguin que cuidar-lo és sinònim de
tenir una alimentació més variada i equi-
librada”, explica.

Han treballat dur i malgrat les dificultats
inicials han plantat raves, pebrots, coli-
flors, espinacs nepalesos... “Al comença-
ment la implicació era poca, però vam
aconseguir motivar un grup de nens i
nenes; de fet, vam inventar un joc per
captar el seu interès. Alguns van veure
que la feina de l’hort és dura però des-
prés van prendre la iniciativa de plantar
sols, d’utilitzar les eines i de tenir-ne
cura diàriament”, explica Andoni
González.

Sense salvar ningú
Cuba, Veneçuela, Brasil i ara
Madagascar. El professor Josep Rafecas
i el grup d’enginyers elèctrics del Centre
d’Innovació Tecnològica en Convertidors
Estàtics i Accionaments (CITCEA) estan
acostumats a participar en projectes de
cooperació. “L’únic que els demanem és
que s’impliquin. Nosaltres no anem a
salvar ningú. Anem a transmetre’ls
coneixement i, si ells reaccionen i s’hi
impliquen, continuem.”
Rafecas ha viatjat aquest estiu a
Madagascar perquè una ONG va dema-
nar ajut a la UPC per constatar la viabili-
tat tècnica d’instal·lar plaques fotovoltai-
ques en una cooperativa agrícola i arte-
sanal de dones i nens i nenes a la locali-
tat de Vontovorona. Ara, l’investigador
redacta un informe que en confirma la
viabilitat perquè les condicions de l’illa
són favorables a les energies renovables
i perquè es disposa del material i el per-
sonal necessaris.
“Vaig fer unes sessions de formació a un
parell de persones. Una és el responsa-
ble de manteniment de la cooperativa i
l’altra s’encarregarà de les plaques, un
jove capaç de fer-ho perquè en té conei-
xements mínims, malgrat que és una
tecnologia nova per a ell. Pot aprendre-
’ls perquè estudia formació professional
de lampista i tècnicament està capaci-
tat”, afirma Rafecas, que afegeix que ha
comprovat en altres projectes a Amèrica
Llatina que el que falta són recursos
materials i pràctica.
“Necessiten reciclatge”, conclou Xavi
Marco en fer l’elaboració d’un catàleg
d’edificis als campaments de refugiats
sahrauís. Marco és estudiant de
l’Escola Politècnica Superior
d’Edificació de Barcelona i amb un altre
company han realitzat aixecaments
d’edificis i han recopilat informació de
l’arxiu del Ministeri de la Construcció
de la República Àrab Sahrauí

informacions 05

FOTO 1 Proposta arqui-
tectònica del centre
d’activitats comunità-
ries del barri moçambi-
queny de Magoanine,
ubicat en un terreny
de 6.500 m2.

Per una universitat
més justa
La UPC és pionera a Catalunya i Espanya en el camp de la cooperació
universitària. El seu motor solidari és el Centre de Cooperació per al
Desenvolupament (CCD). Aquest centre assessora, sensibilitza i forma
aquelles persones de la comunitat universitària que volen engegar ini-
ciatives solidàries que estimulin el progrés humà equilibrat, autònom
i sostenible, i els dóna suport.
La majoria de cooperants valoren positivament la feina del CCD i ini-
ciatives com la campanya del 0,7% o les subvencions econòmiques,
que fan possible totes aquestes accions. “És una oportunitat increïble
perquè ens facilita el viatge i les despeses de manteniment. Som estu-
diants que també treballem, sense aquest ajut no podríem cooperar”,
explica l’estudiant de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona
Andoni González.
Però alguns cooperants també creuen que la Universitat podria
avançar més en aquest camp. “Hi ha un nivell de sensibilització
pobre”, assegura l’estudiant Xavier Marco, que també reclama a la
Universitat més suport als grups de cooperació. El professor Jordi
Bonet afegeix: “Trobo a faltar una política més activa de la Universitat,
que marqui clarament una línia estratègica i que concentri els
esforços i el pressupost en uns quants projectes que s'identifiquin
amb la UPC, i a l’inrevés. Fa falta que s’impliqui gairebé al 100% en
aquests pocs projectes”.
Totes aquestes són propostes per millorar la cooperació universitària,
per continuar progressant perquè la tecnologia, la ciència i la tècnica
continuïn estant al servei del desenvolupament humà.



Democràtica. “Serà una eina de regis-
tre i de control dels edificis existents,
així com un primer marc reflexiu de
com construeixen perquè puguin des-
envolupar la primera normativa cons-
tructiva. Des dels inicis dels campa-
ments, tothom autoconstruïa com
podia i com volia. No els donem solu-
cions, ni els diem què han de fer, sinó
que els donem unes pautes mínimes”,
puntualitza Marco.
Als campaments sahrauís també han
format tècnics locals. Molts d’ells són
titulats i formats a Cuba, però fins fa poc
no han desenvolupat la seva activitat
professional. “Si volen construir des de
zero han de tenir una base. Els ajudem
perquè els falta criteri professional i
això afecta la qualitat dels habitatges”,
afegeix Xavi Marco.

No és una aventura passatgera
Kevin Penalva, llicenciat a l’Escola
Tècnica Superior d’Arquitectura de
Barcelona, volia viure una realitat molt
diferent. “Vaig anar a Moçambic per fer
un curs que em servia per al projecte
final de carrera. Tenia clar que havia de
ser útil.” Va passar quatre mesos a
Maputo per fer un estudi sociourbà
exhaustiu dels barris perifèrics de la
capital moçambiquenya.
A partir dels resultats, el govern local ha
establert un pla urbà integral de la capi-
tal i l’arquitecte ha dissenyat un centre
d’activitats comunitàries per al barri de
Magoanine, que inclou un espai de for-
mació professional. “És una prioritat del
Ministeri d’Educació formar tècnics
qualificats en la construcció per reduir
la taxa d’atur i millorar la qualitat de les
construccions. La proposta del centre
permetrà la implicació més activa de la
comunitat en la gestió del barri. Ho he
fet amb el màxim de rigor i assegurant-
me que hi participin tots els agents pos-
sibles.”
Penalva té clar que és una iniciativa
engrescadora i aclareix que “no és una
aventura passatgera”. Ara, ha tornat a
Moçambic per estudiar la viabilitat real
del projecte i aconseguir el compromís
ferm de les administracions.

06 informacions

De formació, cooperant
D’una manera o altra, els cooperants de la UPC han rebut formació
específica: cursos, assignatures dins de la carrera o per inquietud per-
sonal com a membres d’una ONG. Tot i així, l’estudiantat coincideix a
pensar que en el currículum acadèmic hi hauria d’haver “més con-
tingut social”, com afirma Kevin Penalva, ja que, en alguns casos, no hi
ha cap assignatura que relacioni la teoria de la carrera amb una possi-
ble aplicació solidària.
L’investigador del CITCEA Josep Rafecas va més enllà, creu que falta
“formació de cooperant, que s’ha d’entrar amb més profunditat en la
part teòrica de la cooperació i el desenvolupament, i en la formació
humana, ja que, tot i que les persones voluntàries tècnicament són
aptes, els manca formació en temes de psicologia, humanitats i cièn-
cies socials”.
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FOTO 1 Construcció de
la cooperativa de
Vontovorona, comuni-
tat de Madagascar, on
s’instal·laran plaques
fotovoltaiques per
resoldre els problemes
energètics locals.

FOTO 2 El professor de
telecomunicacions
Jordi Bonet imparteix
una classe a l’estudian-
tat de l’institut d’edu-
cació del centre cultu-
ral de Koudougou,
Burkina Faso, on s’ubi-
carà la ràdio comunità-
ria.

FOTO 3 Burkina Faso és
un dels països on la
UPC està desenvolupa-
ment projectes de coo-
peració.



D’afició a negoci. Al capdavant d’Ingenia
hi ha un equip d’enginyers de la UPC,
tres d’especialitzats en telecomunica-
cions de l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria de Telecomunicació de
Barcelona (ETSETB) i un d’industrial de
l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Industrial de Barcelona (ETSEIB).
L’afició pels robots els va fer guanyar
diversos concursos de robòtica mentre
estudiaven a la Universitat, però aquesta
passió s’ha convertit en la seva profes-
sió. Ingenia és una empresa especialitza-
da en la concepció, el disseny i el desen-
volupament de productes per al control
de motors elèctrics. “Fem la placa elec-
trònica que controla el motor, però
també ens encarreguem de la programa-
ció que conté i de l’aplicació que la ges-
tiona des de l’ordinador”, explica Marc
Vila, un dels quatre socis fundadors.
Les plaques electròniques d’Ingenia s’u-
tilitzen en motors elèctrics que tenen
una potència baixa-mitjana, no superen
els cinc kilowatts i necessiten bons
resultats quant a eficiència energètica.
Però el que busquen sobretot els clients
és controlar el motor amb precisió.
“Les nostres plaques estan integrades
en els dits del primer robot humanoide
europeu, el REEM, de la companyia Pal
Technology Robotics”, afirma Vila. “El
controlador vigila que la posició dels dits
sigui correcta, perquè si no ho és, el
robot aixafa l’objecte o no l’agafa”.
L’empresa també ha incorporat aques-
tes plaques en projectes pseudomilitars.
Vila aclareix que són vehicles auto-
guiats, la majoria avions no tripulats, que
porten càmeres per captar imatges i
que necessiten una gran precisió per
enfocar i enquadrar bé.
I aquestes no són les úniques aplica-
cions. Ingenia també participa en altres
sectors. En el camp cientificotècnic, a
través d’aparells de laboratori que fun-
cionen amb diversos motors, i en l’in-
dustrial, amb maquinària de control

numèric, és a dir, que opera amb una
exactitud micromètrica. Un exemple són
les màquines que tallen els vidres de les
ulleres i les que tallen la xapa de la porta
d’un cotxe.
A més del primer robot humanoide
europeu, Ingenia també ha col·laborat
en un altre projecte de tecnologia punta.
L’Agència Espacial Europea buscava una
manera de poder mantenir bé la posició
de les antenes que enfoquen cap als
satèl·lits. “Són antenes directives, que

el viver
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Què tenen en comú un robot, un avió no tripulat, una màquina que talla el vidre d’unes ulle-
res, una antena espacial o el material científic d’un laboratori? Tots aquests ginys contenen
motors que requereixen un control precís.
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Ingenia, 
control de motors elèctrics
amb precisió total

FOTO D'esquerra a
dreta: Agustí Martí,
Roger Juanpere,
Marc Vila i Albert Torné,
els enginyers de la UPC
fundadors d'Ingenia.

emeten amb més intensitat cap a una
direcció concreta. El més important és
que el motor mantingui molt bé la posi-
ció de l’antena i que si hi ha una venta-
da no és mogui”, afegeix Marc Vila.
Ell mateix explica que les aplicacions, els
productes i els serveis d’Ingenia s’adre-
cen sobretot a empreses petites dedica-
des a la recerca, molt punteres tecnolò-
gicament: “Busquem sèries petites, de
poca tirada i prototips perquè el nostre
mercat no és de gran consum.”

Un somni, una empresa
Arribar on són ara no ha estat fàcil.
Abans de fundar Ingenia, cadascun
d’ells va treballar en altres empreses.
“En realitat mai no vam abandonar la
idea de crear una empresa pròpia.
L’etapa en què participàvem en els con-
cursos de robòtica ens va donar l’em-
penta i, uns quants anys més tard, vam
exposar totes les idees que teníem al
cap, vam veure que podien ser un nego-
ci i ens vam llançar a la piscina”, diu Vila.
Aquest enginyer reconeix que aconse-
guir el finançament ha estat difícil. “Pel
model de negoci no fem un producte de
gran consum. O l’Administració t’ajuda o
t’enfonses. De vegades arrencar aquest
tipus d’activitats esdevé un motor, per-
què en surten moltes altres que sí que
acaben sent de gran consum,que gene-
ren molts llocs de treball i que fan que el
país avanci tecnològicament. Som cons-
cients que no generarem un volum de
negocis espectacular i que no donarem
feina a moltes persones, però quan fas
recerca i innovació ja és això, obres
camins que després generen treball i
negoci.”
Ara, aquests emprenedors ja busquen
obrir nous camins. La placa electrònica
estàndard de control de motors elèctrics
l’estan millorant a partir dels suggeri-
ments dels mateixos clients. D’aquí a un
any i mig preveuen treure’n una nova
versió al mercat.

Ingenia
respon
Qui
Marc Vila

Quan
2005

Què
Concepció, disseny i desenvolu-
pament de productes per al con-
trol de motors elèctrics 

On
Dissenyat i fabricat a Barcelona

Per a qui
Robòtica de serveis, aplicacions
espacials i projectes de recerca i
desenvolupament

Per a què
Augmentar la precisió i l’eficiència
energètica en el control de motors
i reduir els costos de d’R+D 



La humanitat sempre s’ha interessat per
tot allò que l’envolta, des de les coses
més grans fins a les més petites. En els
darrers segles s’han desvetllat els miste-
ris dels constituents més petits de la
matèria, les partícules elementals.
Estudiar-les no és fàcil, ja que tenen unes
dimensions d’uns quants picòmetres, és
a dir, 10-12 metres. La tecnologia ha des-
envolupat eines molt potents per poder
saber què passa a escales tan petites.
Els acceleradors-col·lisionadors de partí-
cules i els seus detectors són les eines
més importants. Els primers posen les
partícules carregades elèctricament a
altes velocitats a base d’aportar energies
molt altes. D’aquesta manera, les partí-
cules es troben en punts concrets i
xoquen. En les col·lisions es produeixen
diverses reaccions nuclears. El mètode
d’acceleració utilitza l’atracció i la repul-
sió electromagnètiques. Hi ha dos tipus
d’acceleradors: els lineals i els circulars,
segons la forma del túnel per on passa-
ran les partícules.
En aquests experiments científics s’estu-
dien les propietats de les interaccions
fonamentals i, potser, s’arriben a desco-
brir nous constituents de la matèria. Per
exemple, el nou gran col·lisionador d’ha-
drons (LHC, large hadron collider) de
l’Organització Europea per a la Recerca
Nuclear (CERN), inaugurat a l’octubre a
Ginebra (Suïssa), té com a experiment

estrella detectar una partícula fins ara
desconeguda en l’àmbit empíric i neces-
sària en l’àmbit teòric, com és el bosó de
Higgs. Descobrir-la permetria completar
el model estàndard, que és la teoria amb
què s’expliquen les interaccions electro-
magnètiques feble i forta.
Les condicions que es recrearan seran
molt semblants a les que es van esdeve-
nir en els primers instants del Big Bang,
la qual cosa permetrà comprendre millor

l’origen de l’univers. Llavors, tota la
matèria de l’univers estava en un punt
que tenia una densitat increïblement
elevada. S’hi generava i anorreava al
mateix temps matèria i antimatèria, és a
dir, matèria i el seu equivalent de càrre-
ga elèctrica oposada.
L’LHC és un accelerador de partícules
circular de tipus col·lisionador. Consis-
teix en dos anells circulars de 27 km.
Accelera protons o ions fins a energies
molt altes i els fa circular en direccions
contràries fins que xoquen en uns punts
concrets, en què hi ha grans detectors
que analitzen el resultat de les col·lisions.
Tot i les grans capacitats de l’LHC, els
col·lisionadors de la mateixa classe
tenen limitacions. Algunes es deriven de
la forma d’anell de l’aparell i, d’altres,
del tipus de partícules que hi interaccio-
nen. Com que l’accelerador és circular,
les partícules pateixen pèrdues energè-
tiques a causa de la radiació de sincro-
tró i, per tant, no és possible fer-hi certs
tipus de recerca.

A més, les partícules accelerades a l’LHC,
els protons, no són partícules elemen-
tals, sinó que estan formades per tres
quarks. En xocar, les col·lisions es pro-
dueixen entre quarks i la informació
generada és confusa. Entre tantes partí-
cules, és difícil discernir les que ens inte-
ressen. Quina solució hi ha a aquests
problemes? Canviar la forma de l’accele-
rador i el tipus de partícula que hi circula
n’és una i la UPC hi està treballant.
Els professors Yuri Koubychine, de
l’Institut de Tècniques Energètiques
(INTE), i Gabriel Montoro, del
Departament de Teoria del Senyal i
Comunicacions, col·laboren en el pro-
jecte del col·lisionador lineal compacte
d’electrons i positrons (CLIC, compact
linear collider), liderat pel mateix CERN,
que pretén desenvolupar un accelera-
dor més potent que l’actual LHC.
El CLIC serà un col·lisionador lineal, no
circular, cosa que evitarà el problema de
les pèrdues energètiques. Accelerarà
electrons i positrons, que són partícules

cognos
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FOTO 1 Simulació de la
detecció del bosó de
Higgs a l’experiment
CMS (Compact Muon
Solenoid) a les
instal·lacions del
CERN a Cessy, França.

Els nous enginys
aportaran millores
en l’electrònica,
la mecànica de pre-
cisió o la criogènia

CLIC versus LHC
El CLIC serà un col·lisionador lineal de nova generació que accelerarà
partícules elementals, com ara els electrons i els positrons (les anti-
partícules dels electrons). Permetrà fer més precís el coneixement
sobre els constituents de la matèria i fer nous descobriments en la
física d’altes energies.

Els acceleradors de partícules i els detectors de feixos de partícules aporten grans beneficis
en àrees d’interès social. Desenvolupar acceleradors i detectors potents, i aplicar aquesta
tecnologia a àmbits quotidians, com ara la medicina o les centrals nuclears, són, entre altres,
els propòsits dels departaments de Física i Enginyeria Nuclear i de Teoria del Senyal i
Comunicacions, i l’Institut de Tècniques Energètiques.

Curses de partícules
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elementals. Per tant, serà possible con-
trolar-ne l’energia de col·lisió amb més
precisió i extreure’n dades experimen-
tals molt netes.
El mateix equip treballa en l’electrònica
per a CLIC Test Facility 3, una de les
diverses etapes que constitueixen el
macroprojecte CLIC. Aquesta permetrà
construir una instal·lació més compacta
que els col·lisionadors lineals actuals,
com ara el que s’intenta construir mit-
jançant un altre projecte, el col·lisiona-
dor lineal internacional (ILC, internatio-
nal linear collider).

L’investigador Yuri Koubychine opina
que aquestes innovacions tecnològi-
ques aportaran millores en l’electrònica,
la mecànica de precisió o la criogènia.
Seran aplicables a una multitud d’àm-
bits, com ara la medicina, la informàtica
o la fabricació de nous materials.
Koubychine en coneix bé l’aplicabilitat,
ja que també coordina el projecte per
construir un microtró, un accelerador
d’electrons de dimensions compactes,
amb aplicacions en medicina, concreta-
ment en radioteràpia intraoperatòria. El
principal avantatge del microtró és que
tindrà menys pes, més potència i més
prestacions que les eines actuals que
s’utilitzen en aquestes teràpies.
En el projecte hi participen els investiga-
dors de l’INTE Maria Amor Duch i Josep
Sempau, i els estudiants de doctorat
Juan Pablo Rigla i Francesc Verdera.

Així mateix, la UPC pren part en altres
projectes relacionats amb acceleradors i
detectors de partícules. Des del punt de
vista científic, conèixer què succeeix en
les col·lisions és crucial. Per exemple, si
s’hi generen partícules noves. De les
col·lisions s’extreu tota la informació que
els detectors faciliten. Per tant, millorar
aquests equipaments esdevé fonamen-
tal. El professor i investigador Francisco
Calviño, del Departament de Física i
Enginyeria Nuclear, és el responsable de
dos projectes adreçats a aconseguir
detectors de partícules més potents.
Un d’ells és el projecte Facility for
Antiproton Ion Research (FAIR), amb
participació de més de 20 països i en el
marc del qual es construeix una
instal·lació que produirà feixos de partí-
cules amb una energia i una intensitat
altes. La instal·lació permetrà ampliar
els estudis sobre nuclis que són molt
difícils de produir i sobre els quals no es
disposa d’informació experimental.
L’equip que lidera Calviño està creant un
prototip de detector de neutrons provi-
nents d’àtoms exòtics que tenen una
vida molt curta.
El detector serà una part molt important
de tota la infraestructura del FAIR.
L’estudi d’aquests àtoms és crític per
obtenir bones bases de dades sobre els
elements i també per conèixer amb més
precisió les propietats dels nuclis atò-
mics que tenen interès tecnològic, com
ara els que hi ha a les centrals nuclears.
En la construcció de la nova tecnologia
prenen part els professors Guillem
Cortés, Carme Pretel i Agustí Poch, del
mateix departament; la investigadora
postdoctoral Maria Belén Gómez i l’es-
tudiant de doctorat Vitaly Gorlychev.

L’altre projecte en el qual col·laboren
aquests científics, juntament amb altres
d’arreu d’Europa, té per nom n-TOF.
També es desenvolupa al CERN i té
implicacions directes per gestionar els
residus radioactius. Davant la necessitat
d’evitar omplir el planeta de deixalles no
degradables, fer recerca en la reducció
de la radiotoxicitat i de les necessitats
energètiques és una prioritat.
El propòsit del projecte n-TOF és obtenir
unes bones mesures experimentals que
facilitin a altres científics la construcció

d’un transmutador de residus. Això trans-
formarà els nuclis radioactius en altres
nuclis amb una mitjana de vida més
curta i amb menys risc per a la societat.
Algunes de les dades obtingudes en
aquests projectes també s’utilitzaran en
l’estudi de nuclis que estan involucrats
en processos d'astrofísica nuclear. Les
estrelles són cúmuls de matèria amb un
grau d’energia molt alt, tant que els
nuclis atòmics se separen de l’escorça,
és a dir, dels electrons que els envolten,
i es produeixen reaccions nuclears com
les que es podran observar en els
detectors.
Tot i que això sembli molt allunyat de les
necessitats pràctiques del dia a dia,
Calviño recorda la importància d’a-
quests coneixements per a futures apli-
cacions encara desconegudes, així com
per respondre a la necessitat tan huma-
na de conèixer més i més coses.
En definitiva, els acceleradors de partí-
cules ens aporten coneixement teòric i
pràctic des de l’escala més petita fins a
la més gran. Permeten plantejar i res-
pondre preguntes de l’àmbit pràctic, així
com de més profundes i que sempre
han acompanyat l'ésser humà.
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La UPC treballa 
per canviar la
forma circular 
dels acceleradors

Dos projectes per
aconseguir detec-
tors de partícules
més potents

FOTO 1 El professor
Yuri Koubychine a les
intal·lacions del CERN
a Ginebra, on fa recer-
ca per al projecte
CLIC Test Facility 3.

FOTO 2 El professor
Gabriel Montoro tre-
ballant amb un ampli-
ficador, en un banc de
proves de les
instal·lacions del
CERN.
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Un llibre recull la història 
de l’Escola Industrial 
de Barcelona 
L’Escola Industrial de Barcelona (1904-2004). Cent anys d’ensenyament tècnic i
d’arquitectura és el títol d’un llibre publicat recentment per la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Escola Industrial de Barcelona
sobre la tasca docent i investigadora d’aquest centre. El volum, impulsat des de
l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB), l’han
escrit Francesc X. Barca, Ramon Graus, Guillermo Lusa, Antoni Roca, Jaume
Rosell i Montserrat Villaverde. Els autors han fet un estudi històric de l’activitat
del centre i una anàlisi arquitectònica del recinte on s’ha ubicat aquesta escola,
que al llarg d’un segle ha graduat desenes de milers de tècnics a l'edifici històric
del carrer Urgell.
Cent anys després, l'Escola traça ara el seu futur al Campus Diagonal-Besòs on
es preveu traslladar-se.
http://www.euetib.upc.edu

El Campus del Baix Llobregat a Castelldefels ha iniciat el curs acadèmic amb
un nou edifici, el C3, un espai compartit pels departaments que imparteixen
docència troncal a l'Escola Politècnica Superior de Castelldefels i pel perso-
nal investigador del Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria
(CIMNE). L’edifici s’ha cofinançat a través del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) i els ajuts als parcs científics i tecnològics
del Ministeri de Ciència i Innovació.
www.upc.edu/saladepremsa

Nou edifici C3 al Campus
del Baix Llobregat

La tecnologia del buit i la computació
quàntica en dues noves càtedres
La UPC i l’empresa Telstar han creat la Càtedra Telstar a
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i
Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT). És la primera càtedra de
Catalunya especialitzada en la innovació i la tecnologia del
buit, i contribuirà a formar professionals especialitzats en una
tecnologia amb moltes aplicacions en les indústries vincu-
lades a les ciències de la vida i de sectors de futur com ara el
de l’aeronàutica, l’aeroespacial o l’energètic.
D’altra banda, l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), que
és un ens impulsat per la Generalitat de Catalunya i la UPC,

va inaugurar el 23 d’octubre la Càtedra Ignacio Cirac-Caixa
Manresa, al Parc Mediterrani de Tecnologia, a Castelldefels.
La Càtedra promou la captació de talent internacional en
l’àmbit de la computació quàntica i les seves aplicacions a la
informació, que és l’àrea de recerca de Juan Ignacio Cirac,
director del Max Planck Institute for Quantum Optics de
Garching, a Alemanya, premi Príncep d'Astúries el 2006,
premi Nacional d'Investigació el 2007 i doctor honoris causa
per la UPC.
www.etseiat.upc.edu, www.icfo.es
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La UPC en dos espais 
multimèdia a Internet
La UPC disposa, des d’aquest curs, de dues noves eines de comunicació a
Internet de tipus multimèdia, accessibles des del web institucional: el
CanalUPC.Tv i l'espai de la Universitat a YouTube. El CanalUPC.tv és un espai
amb continguts audiovisuals que s’organitzen al voltant de cinc canals
temàtics, a través dels quals es presenten vídeos per donar a conèixer els
centres docents, la recerca i els estudis a la Universitat. La infraestructura
d’aquest canal consta d’un servidor de streaming (reproducció en temps
real) dedicat i d’alta disponibilitat que està connectat a una cabina de dis-
cos de 500 Gb de capacitat. Es fa servir el programari Adobe Flash Media
Interactive Server i la interfície és un desenvolupament propi fet amb PHP i
MySQL. L’espai a YouTube suposa un mitjà de gran difusió mundial des del
qual la UPC es presenta i es projecta al món a través dels vídeos sobre l’ac-
tivitat que du a terme.
http://www.canalupc.tv, http://www.youtube.com/upc

Un robot de nova generació 
per a teleoperacions mèdiques

El Grup de Robòtica Intel·ligent i
Sistemes, liderat per Josep Amat, ha dis-
senyat un robot de nova generació per a
cirurgia laparoscòpica que optimitza les
operacions en la cavitat abdominal.
Disposa d’una estructura molt més

lleugera que els actuals. És una eina que
aporta més facilitat a l’hora d’operar,
més seguretat en la intervenció i més
eficàcia i qualitat quirúrgica, ja que
redueix la fatiga i l’estrès del cirurgià i
minimitza les possibles complicacions

col·laterals d’una intervenció d’aquest
tipus.
El sistema disposa de quatre braços i un
conjunt d’eines tipus pinces o de tall
que funcionen elèctricament, tallen i
cauteritzen. Amb aquest robot, que és
una versió millorada del model anterior
que es veu a la fotografia, el metge pot
treballar amb comandaments de mans
lliures, i s’hi ha introduït un espai de pro-
tecció virtual amb el qual es protegeixen
les parts o els òrgans vitals que no es
volen tocar, la qual cosa disminueix el
risc per al pacient.
La Clínica Mayo dels Estats Units, líder al
món en operacions quirúrgiques robo-
titzades, ha confirmat la intenció
d’adquirir diverses unitats d’aquest nou
model de robot per substituir els que fa
servir actualment. Per aquest motiu, el
Grup de Robòtica Intel·ligent i Sistemes,
amb la col·laboració de l’hospital Parc
Taulí de Sabadell, ha iniciat els tràmits
per crear un consorci d’empreses que
fabriqui el robot i el comercialitzi.
http://grins.upc.edu/
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avatars
la vida a la UPC

Veure és creure, i això han pogut fer per una webcam un centenar d’alumnes de secundària
en les seves pràctiques de tecnologia gràcies a l’iLabRS, un laboratori virtual remot per a edu-
cació secundària dissenyat per Ramon Bragós, sotsdirector de Laboratoris de l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB), i Francesc
Garófano, professor de secundària. Acabada la prova pilot, el projecte inicia una nova etapa.

D’on sorgeix la idea de crear
l’iLabRS?
A l’Escola de Telecomunicacions teníem

experiència en l’ús de laboratoris remots
en enginyeria electrònica per fer pràcti-
ques remotament per Internet. En
Francesc Garófano se’n va assabentar i
va proposar adaptar el sistema perquè
l’usi l’estudiantat de batxillerat. La idea
va ser molt ben acollida, i hem estat tre-

ballant durant un any per desenvolupar
l’iLabRS amb estudiantat de projecte de
fi de carrera i l’ajut dels serveis informà-
tics i del personal dels laboratoris de
l’Escola. Al mes d’abril vam començar la
prova pilot amb un centenar d’alumnes
de set instituts de tot Catalunya.

Universitat i instituts han treballat
junts.
Aquesta experiència només es podia fer
amb gent molt involucrada, mai no l’ha-
guéssim pogut fer per separat la
Universitat i els instituts. A més, estem
molt contents, ja que el projecte s’inte-
grarà dins la iniciativa EnginyCat, que
impulsa la Generalitat de Catalunya i que
lliga perfectament amb la filosofia del
projecte.

Així, doncs, té continuïtat?
Si finalment disposem dels recursos pre-
vistos en el projecte, podrem ampliar el
laboratori, fer-lo més robust, millorar
l’accés al web, replicar més els experi-
ments i donar accés a més estudiants.
També el volem ampliar a altres àrees
temàtiques, com ara la física o el medi
ambient. L’objectiu final és que cada ins-
titut pugui afegir experiments a la xarxa.
Ara hem de convèncer el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya que aquesta és una eina que,
amb un cost baix, pot donar molt valor
afegit als estudis de batxillerat.

Quina valoració fan l’alumnat i el
professorat? 
Molt positiva. Els i les alumnes troben a
faltar aspectes bastant tècnics, voldrien
manipular més paràmetres i disposar de
més pràctiques. Els ha agradat molt fer
servir Internet i obtenir uns resultats que
als instituts no poden obtenir per manca
d’equips que reprodueixin els experi-
ments massivament. També haurien vol-
gut fer les activitats al llarg de tot el curs,
ja que es van concentrar en unes setma-
nes per poder fer una valoració de la
prova pilot. Pel que fa al professorat,
valora molt el fet d’impartir un tema i
poder fer l’experiment que hi està rela-

cionat. Els ha permès utilitzar el labora-
tori com a suport, per veure-hi l’experi-
ment, que dura mig minut, en una panta-
lla gran, i després poder treballar durant
hores amb les dades.

Com ajuda l’iLabRS en els estudis
de l’alumnat?
Tota la part d’electrònica la treballen
només amb llibres; així doncs, quan els
diuen com funciona un transistor, per
exemple, s’ho han de creure. En canvi,
amb l’iLabRS recullen les mesures reals
de com funciona el transistor i han de
treballar amb aquestes dades, van més
enllà del simple coneixement teòric.

Com valora personalment l’expe-
riència?
Per a mi és molt enriquidora, ja que l’a-
tenció que es dóna a la part didàctica és
més gran que la que es veu a la
Universitat, i hi ha molts aspectes que
m’haguessin passat per alt si no hagués
col·laborat amb en Francesc Garófano.
Ara que estem amb la reforma dels
plans d’estudis a l’ETSETB, és una infor-
mació molt valuosa. A més, saber com
fan les coses als instituts és molt impor-
tant, són el nostre material base. Potser
el meu interès ve de la meva dona, que
és professora de tecnologia en un insti-
tut, i a través de la qual he seguit la
implantació dels estudis de tecnologia a
secundària des de l’inici. És de les
millors idees de la reforma educativa, tot
i la manca de recursos.

A Catalunya falten enginyers i
enginyeres. Aquesta és una bona
manera d’atraure l’estudiantat de
secundària?
Efectivament. Als països occidentals la
tendència és que hi hagi més estudiants
que volen fer humanitats que no pas
estudiants que vulguin fer ciències, i
dins de les ciències, molt pocs opten per
la tecnologia. Abans la carrera es triava
per vocació o com a sortida professional
i ara sembla que es faci depenent del
grau de dificultat que hi veuen, per la
qual cosa trien humanitats.

“Fem experiments reals 
a través d’Internet”
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L’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de
Terrassa (EUETIT) ha inaugurat un conjunt de tres laboratoris
amb tecnologia punta en l’àmbit dels automatismes i els siste-
mes de comunicació industrial, capdavanter per a la recerca, la
docència, la realització de pràctiques remotes i el desenvolupa-
ment de projectes de l’estudiantat. Amb aquests espais s’ha
renovat l’aula Schneider Electric-UPC, instal·lada en aquest
centre del Campus de Terrassa. L’aula, que ocupa 200 m2, dis-
posa d’una àrea de docència, d’una cèl·lula de fabricació flexi-
ble d’última generació i d’un laboratori remot amb tres equips
d’autòmats programables. Amb aquest equipament l’estudian-
tat pot fer pràctiques a través d’Internet i simular sistemes
reals, com ara ascensors, sistemes de control de velocitat de
motors, processos de manipulació, sistemes pneumàtics o
cruïlles de semàfors. www.euetit.upc.edu

espais

Automatismes industrials 
en laboratoris remots

respostes
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Què és 
la tecnologia ‘grid’?
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50La tecnologia grid és un sistema de connexió d’ordinadors d’alt
rendiment que facilita la creació i la utilització d’un gran nom-
bre de recursos. D’igual manera que Internet ens dóna accés a
la informació d’arreu del món, la grid ens permet la interacció
i col·laboració entre computadors distribuïts geogràficament.
La Xarxa Europea d’Excel·lència CoreGRID, que investiga en
tecnologies grid i d’igual a igual (peer to peer), la defineix com
una infraestructura completament distribuïda, reconfigurable,
escalable i autònoma, que permet la localització independent,
segura i fiable, i l’accés eficient a un conjunt coordinat de ser-
veis, per tal de generar coneixement.
Segons afirma Maria Serna, l’objectiu del grup de recerca
d’Algorísmica, Bioinformàtica, Complexitat i Mètodes Formals
(ALBCOM), “és poder utilitzar recursos computacionals aliens i
costosos per a un ús puntual, per resoldre problemes de com-
putació intensiva”. Els sistemes grid faciliten l’accés a la infor-
mació obtinguda en diferents laboratoris i ordinadors de tot el
món per poder col·laborar en projectes científics complexos.
Alhora, la grid millora la resolució d’aplicacions científiques i la
pràctica d’activitats d’oci, com ara jocs interactius a través

d’Internet o retransmissions per televisió d’esdeveniments
amb molta qualitat d’imatge i so.
D’una banda, la intenció és poder posar-la en pràctica en el
món dels negocis, ja que requereix una infraestructura capaç
de donar una resposta ràpida. Rosa M. Badia, investigadora del
Barcelona Supercomputing Center (BSC), participa en projectes
de l’àmbit dels negocis, com ara el BEinGRID i el BREIN, i de
programari, com ara l’XtremmOS, que té com a propòsit des-
envolupar un sistema operatiu per a la grid basat en Linux.
Quant a aplicacions, un exemple és el projecte Enabling Grids
for E-sciencE (EGEE), que té com a objectiu principal crear una
infraestructura grid per tractar la informació generada pel gran
col·lisionador d’hadrons large hadron collider (LHC), l’ accelera-
dor de partícules situat prop de Ginebra.
Un altre dels reptes és que les persones disposin d’aquest ser-
vei de computació amb un temps de resposta més gran que
amb Internet. Amb aquesta intenció es va crear la iniciativa
Grid 4all dins el VI Programa marc de la Unió Europea, que pre-
tén combinar eines web i grid per facilitar recursos computa-
cionals a petites empreses o usuaris.
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Andreu Català
Codirector del Centre d'Estudis Tecno-
lògics per a l'Atenció a la Dependència 
i la Vida Autònoma (CETpD)

La valoració del pacte és positiva, però
crec que arriba amb uns quants anys de
retard. Hi ha dos aspectes que penso que
són importants: un és passar de la
col·laboració entre els diferents agents al
treball conjunt, cosa que implica la
creació d’àmbits d’interacció d’investi-
gadors i investigadores, agents socioe-
conòmics i Administració com a part del
treball quotidià. És complex, però es pot
aconseguir des del reconeixement i  la
confiança mutus. L’altre és la social-
ització: per crear cultura de recerca i
innovació, el ciutadà n’ha de tenir exem-
ples propers en la seva vida quotidiana,
en el seu lloc de treball, en els serveis
que rep, en l’oci. S’ha de viure la inno-
vació dia a dia.
andreu.catala@upc.edu

Beatriz Giraldo
Centre de Recerca en Enginyeria
Biomèdica

Aquest pacte potencia sinergies entre
els diferents estaments de la nostra soci-
etat, basades en la innovació d’ampli
abast, la recerca de qualitat i el capital
humà, per a la millora en R+D+I a
Catalunya. El progrés d’un país depèn en
gran mesura de la capacitat de resposta
que té davant els nous reptes socials,
econòmics i ambientals. L’educació, la
recerca i la innovació han de ser les
bases del model de desenvolupament
socioeconòmic de Catalunya si es vol
convertir en un pol europeu capdavanter
i portar el progrés a la societat., Amb
aquest pacte la societat ha d’assumir el
compromís i la responsabilitat de millo-
rar el sistema.
beatriz.giraldo@upc.edu

micro
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amb

empreses

Un simulador ferroviari
per a línies 
automàtiques de metro

Com valoreu el
Pacte nacional per
a la recerca i la
innovació signat
recentment?

CONTACTE
NOM LogiSim  EMAIL toni.guasch@upc.edu

WEB http://logisim.fib.upc.es TEL 93 401 77 34

FOTO L'eina ajuda a prendre decisions sobre la base de la tecnologia sense conductor.

El Centre de Simulació i Optimització de Processos Logístics (LogiSim), amb seu
a la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB), i l’empresa Siemens dissenyen
un simulador ferroviari per analitzar la gestió i l’eficiència energètica de la línies
automàtiques de metro.
Obtenir solucions que ajudin a prendre decisions sobre la base de la tecnolo-
gia sense conductor  és el que persegueix aquest projecte. Dirigit per Antoni
Guasch i Josep Casanovas, de la UPC, en el projecte participen investigadors
del Laboratori de Càlcul de la FIB i del Departament d’Enginyeria de Sistemes,
Automàtica i Informàtica Industrial.

Banc de proves
L’eina servirà de banc de proves per avaluar i dissenyar estratègies operacio-
nals. Simularà la xarxa amb els detalls que n’afecten el funcionament, incloent-
hi els recursos estructurals (vies, estacions), els recursos dinàmics (material
mòbil), la senyalització i les regles de control del metro. D’altra banda, compta-
rà amb models d’optimització fora de línia i en línia per automatitzar i dissenyar
el sistema de funcionament òptim segons les diferents situacions possibles.
Les estratègies de gestió estan orientades a reduir el consum energètic, a par-
tir de la recuperació de l’energia cinètica en la frenada del metro i la sincronit-
zació del temps que transcorre entre els metros que paren i els que arrenquen;
obtenir taules horàries, és a dir, programar la freqüència de pas dels metros en
funció de l’hora i del dia de la setmana, i gestionar situacions d’alta demanda.
Així mateix, s’analitzarà com gestionar i evitar el bloqueig de la xarxa de metro
quan hi ha incidències o pertorbacions. Un altre objectiu es intentar reduir el
temps de recorregut.
La iniciativa compta amb ajuts del Centre d’Innovació i Desenvolupament
Empresarial (CIDEM) de la Generalitat de Catalunya i del Plan Nacional de
Proyectos de Investigación Aplicada sota el subprograma de Recerca Aplicada-
Industrial del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, i es du a terme en el marc
de col·laboració entre Siemens, la UPC i Transports Metropolitans de Barcelona
(TMB), que va portar a crear el Centre Tecnològic per a la Conducció Automàtica
de Metros (CETECAM) el 2006.



Les empreses de missatgeria s’enfronten
al repte diari d’organitzar el transport de
moltes mercaderies des de nombrosos
punts d’origen fins a  diversos punts  de
lliurament. Els cal decidir la ruta, la capa-
citat de càrrega de les furgonetes o els
camions i fins a quin punt es poden
omplir, entre molts altres factors. I sobre-
tot  han de garantir que el lliurament es
farà en el termini i el cost previstos, tot i
que el trànsit es pot col·lapsar.

Actualment és un problema logístic
massa complex perquè el pugui resoldre
una fórmula que s’executi ràpidament en
un ordinador de sobretaula. Però, tot i
que no doni la resposta perfecta, ja exis-
teix una eina fàcil d’usar perquè les per-
sones responsables de logística puguin
trobar una solució que millori les fórmu-
les actuals i abarateixi els costos.
Aquest sistema d’optimització de la dis-
tribució es descriu a la tesi doctoral de
Miquel Àngel Estrada, doctor enginyer de
Camins, Canals i Ports, professor del

Departament d’Infraestructures del
Transport i del Territori  de la UPC i inves-
tigador del Centre d’Innovació del
Transport. La tesi ha merescut el V Premi
Abertis de Recerca sobre Gestió
d'Infraestructures del Transport que ator-
ga la Càtedra Abertis-UPC.
Per arribar a la solució òptima, el sistema
es basa en la cerca tabú, un algorisme
metaheurístic, és a dir, un conjunt d’ope-
racions que parteixen de l’anàlisi de la
solució actual per refinar-la i oferir-ne una
resposta millorada. El sistema defineix la
ruta, la mida dels vehicles i la localització
dels punts d’aturada, fa una estimació
dels costos i tria una estratègia d’envia-
ment de la mercaderia entre tres opcions.
La primera opció és l’enviament directe i
la segona, la parada múltiple o peddling,
en la qual el vehicle s’atura en un punt
intermedi, ja sigui per completar la càrre-
ga en origen o per repartir-la en llocs de
destí diferents. La tercera opció utilitza els
centres de transferència de càrrega o
hubs, uns magatzems en els quals es des-
carreguen els camions en diferents molls
d’entrada, s’hi manipula i reorganitza la
mercaderia, i de seguida es carreguen els
vehicles que esperen als molls de sortida.
La tesi extreu conclusions sobre les varia-
bles que afecten l’ús d’aquestes estratè-
gies. Per exemple, el cost de la manipula-
ció de mercaderies en un hub incideix en

la capacitat idònia dels vehicles que hi ha
als molls de sortida. El treball mostra que
els paquets petits s’han de transportar en
camions grans quan el cost de manipula-
ció és baix i que, en canvi, és millor fer
servir furgonetes, que s’omplen ràpida-
ment, quan els costos són elevats.
El mètode que proposa Miquel Àngel
Estrada s’ha aplicat en situacions en
què els vehicles de transport estan
completament carregats, cas en el qual
s’ha aconseguit una reducció de costos
del 7 % respecte a les solucions propo-
sades per altres mètodes heurístics. El
resultat és encara millor en situacions
de càrrega fraccionada, en què hi ha un
estalvi superior al 12 %.
A més, la tesi calcula els sobrecostos
que la congestió de la xarxa viària pro-
voca a les empreses de missatgeria, i
estima que la despesa es dispara expo-
nencialment en les zones en què durant
quatre hores diàries se circula a menys
de 40 km/h de mitjana.

Com es pot fer arribar ràpidament mercaderia de molts punts d’origen a molts punts de
destí? Aquest és tot un repte per als directors i directores d’operacions logístiques de les
empreses de missatgeria. No obstant això, ara poden disposar d’un nou mètode d’optimit-
zació de la distribució que redueix els costos entre el 7 % i el 12 %. La clau és a la tesi doc-
toral de Miquel Àngel Estrada, que ha merescut el V Premi Abertis de Recerca sobre Gestió
d'Infraestructures del Transport.

L’algorisme que 
obre camí als missatgers  

llavors
de ciència
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FOTO Miquel Àngel
Estrada ha creat un
mètode que optimitza
la distribució 
de mercaderies 
de les empreses 
de missatgeria.
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Títol
Anàlisi d’estratègies eficients
en la logística de distribució de
paqueteria.

Per què vas triar aquesta 
recerca?
La planificació i l’operació de la
xarxa d’enviaments de molts
orígens a molts destins és un
problema recurrent en les
empreses de missatgeria. La
motivació: la necessitat empre-
sarial i la manca de contribu-
cions científiques.

Àrees d’aplicació?
La metodologia i els algorismes
de resolució són per a la mis-
satgeria, però es podrien apli-
car a rutes de transport  aeri,
urbà i marítim amb orígens i
destins múltiples.

Tesi 

La despesa es 
dispara en zones
on es circula a
menys de 40 km/h
durant quatre
hores diàries



Nascut l’any 1970 a Los
Angeles, als Estats Units,
Michael Elowitz està cri-
dat a ser un dels noms
més importants del
panorama científic
mundial. És professor al
California Institute of
Technology, membre de
l’Institut de Medicina
Howard Hugues i ha
explicat la seva darrera
recerca científica al
Campus de Terrassa.

La biologia sintètica és una disci-
plina científica que combina els
mètodes de l’enginyeria amb la
biologia per introduir nous circui-
ts genètics en les cèl·lules i trans-
formar-les en petits ordinadors
programats per desenvolupar
determinades tasques. Aquesta
nova àrea científica tot just
comença a desenvolupar-se de
la mà de científics com Michael
Elowitz, que va crear el primer
oscil·lador genètic sintètic ara fa
vuit anys. L’experiment, dut a
terme a la Universitat de Prin-
centon i publicat a la revista
Nature, va ser l’inici de la biologia
sintètica i la creació de nous com-
portaments cel·lulars. Elowitz
també treballa en el camp de la
biologia de sistemes, a través de la
qual s’està començant a entendre
el funcionament dels organismes
vius com a sistemes complexos.

Què és i com neix la biologia sintètica?
No és fàcil respondre, perquè segons qui respongui dona-
rà una definició. Per mi, es tracta d’ajuntar proteïnes d’és-
sers vius diferents en una sola cèl·lula i aconseguir que
aquesta cèl·lula faci coses que abans no feia. Neix de la
necessitat d’entendre com funcionen els sistemes vius.

I per a què serveix?
Abans de l’existència de la biologia de sistemes, per
esbrinar el funcionament dels éssers vius, es feia un
llistat dels elements que hi estaven involucrats i, des-
prés d’analitzar-los, s’anaven eliminant un per un. És a
dir, es destruïa per entendre, i el que s’obtenia era una
mena de catàleg. Ara, en canvi, el que fem alguns és
construir  des de zero els models dels sistemes perquè
pensem que una cèl·lula és més que la suma de les
seves parts i que el seu funcionament s’ha d’entendre
des del punt de vista del conjunt dels seus compo-
nents. La biologia sintètica ens ajuda a entendre millor,
i amb més rigor, el funcionament de la vida.

També fa recerca en biologia de sistemes. Quina
diferència hi ha entre les dues disciplines?
A la biologia de sistemes li interessa esbrinar què fan
els gens i les proteïnes, estudiar-ne el funcionament i
descriure’l. La biologia sintètica s’interessa per allò que
podrien arribar a fer. Intenta, i a vegades ho aconse-
gueix, que les cèl·lules facin coses que abans no feien.
Les dues disciplines són complementàries i el seu
àmbit d’estudi són els conjunts de gens i de proteïnes.
Totes dues abarateixen moltíssim els experiments.

Com treballa per fer que una cèl·lula es compor-
ti com vostè vol?
Connectem la biologia de sistemes amb la sintètica. És a
dir, apliquem la lògica digital a les cèl·lules. Hem desco-
bert, per exemple, que les cèl·lules, per funcionar, fan ser-
vir la freqüència modulada: s’apaguen i s’encenen, s’apa-
guen i s’encenen. Aquesta manera de viure té la lògica
de l’enginyeria perquè és molt sistemàtica. Llavors, el
que fem és aprendre de la naturalesa, estudiem aquests
comportaments sistèmics, els modelitzem i, finalment,
els sintetitzem perquè facin el que a nosaltres ens convé,
com ara millorar el comportament d’un fàrmac.

Modelitzar vol dir aplicar les matemàtiques als
éssers vius?
Sí, i això és el que realment és excitant! Perquè fins ara
la física i les matemàtiques s’ocupaven de la matèria
inert, però ara apliquem aquestes tècniques als éssers
vius, tot i que són modelables, és a dir, no són rígids.
Podem fer servir les matemàtiques per a més coses
que per al que fins ara eren els hard facts, per al pur i
dur càlcul d’allò que no es mou. Per això tot el que fem
és tan divertit i atractiu.

Es necessiten professionals de l’enginyeria per
avançar en recerques com aquestes?
Crec que l’enginyeria i la biologia han d’anar de la mà
actualment. L’enginyer ha d’entendre la naturalesa i el
biòleg, la lògica de l’enginyeria. Els científics que treba-
llin en la nostra àrea han de ser multidisciplinaris. Avui
dia no té sentit que hi hagi equips tancats, ens hem
d’utilitzar els uns als altres.

Creu que serà necessària la creació de graus uni-
versitaris nous que formin estudiantat en aques-
tes noves disciplines?
Encara estem començant. Tot i això, és possible, mal-
grat que hem de veure com anem avançant i fins a on
arribarem. Sí, per què no? La biologia sintètica i la de
sistemes podrien ser una nova titulació perquè neces-
siten diferents branques de la ciència i del coneixe-
ment, necessiten conèixer i entendre processos molt
similars als de l’enginyeria, la física dels éssers vius, la
descripció matemàtica del que fan, la biologia...

Seran capaços de crear, en un futur, éssers vius
sintètics?
Crec que en 50 anys tindrem microorganismes com-
pletament sintètics.

I éssers vius intel·ligents?
Sap? Diàriament em sorprèn la sofisticació d’algunes
bactèries, que fan servir sistemes de funcionament
molt més intel·ligents dels que nosaltres, de moment,
som capaços de dissenyar. Les seves estratègies són
senzilles i molt elegants; aquesta és la bellesa dels
éssers vius. Qui diu que això no és intel·ligència?

l’entrevista

En 50 anys 
es podran crear 
éssers vius sintètics
L’any 2000, abans de complir 30 anys, Michael Elowitz feia història en el món
científic en crear el primer oscil·lador genètic sintètic, un rellotge biològic construït
a partir del disseny d’un nou circuit genètic dins d’una cèl·lula. Amb aquesta recer-
ca inaugurava una nova disciplina científica: la biologia sintètica. Elowitz, precursor
també de la biologia de sistemes, és un protagonista d’excepció que explica, diver-
tit i excitat, per on camina el futur de la ciència.
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