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El videojoc
guanya la partida



Què caram és el videojoc? Ho sabia
Augusta Ada Byron —filla del poeta
romàntic— quan el 1833 va escriure les
primeres línies del codi per al motor
analític del matemàtic anglès Charles
Babbage? O William Higginbotham, en
crear Tennis for two en l’oscil·loscopi
del Laboratori Nacional de Brookhaven,
el 1958? O Steve Russell, estudiant ociós
del MIT, quan el 1962 va confegir
Spacewar per a un ordinador PDP-1?
Sabia el complex militar industrial dels
Estats Units que, de l’esforç tecnològic
de la guerra freda, naixerien Internet i el
videojoc com a mitjans globals, en lloc
de bolets atòmics? Sospitava que s’alia-
ria amb la indústria de la joguina i arriba-
ria a excedir, en xifres relatives i absolu-
tes, el món del cinema i el de la música?
O que la seva principal eina de recluta-
ment seria un videojoc en línia com és
America’s Army?
Què caram és el videojoc? En què es
diferencia del joc? En res... Cada joc ha
comptat amb la tecnologia del seu
temps. Què és un joc? Bàsicament, una
sèrie de regles establertes que interac-
tuen amb l’atzar i l’habilitat de cada par-
ticipant. Hi ha moltes modalitats de joc,
però totes són filles d’un afany espiritual
per trascendir la realitat a través del
llenguatge. Una modalitat innata n’és la
simulació. El gatet que tenim a casa juga

mentre imagina que mata, s’entrena de
la mateixa manera que els pilots amb el
simulador de vol.
De fet, amb els jocs no sabem realment
qui entrena qui. Quan acceptem les
regles del joc i ens hi sotmetem, qui ser-
veix qui? Si ensinistro el gos a
Nintendogs, em penso que estic ensen-
yant a fer les coses correctament a un
cadell virtual, però en realitat la màqui-
na m’està dient què he de fer per gaudir
de la gratificació del triomf... Som rate-
tes de laboratori.
El joc és llenguatge, de la mateixa mane-
ra que el brau pintat a les coves
d’Altamira ho era. Els anomenats homes
“primitius” volien manipular l’atzar, con-
trolar l’entorn, per garantir la supervi-
vència. I ho feien mitjançant el llenguat-
ge simbòlic, la representació. Controlar
el que és visible a través del que és invi-
sible. El videojoc fa el mateix, d’una
manera molt més complexa però amb
els mateixos principis: el pacte amb el
llenguatge simbòlic.
Més enllà del poder global de les grans
productores, arribarà el dia que tot serà
videojoc: instruccions, autoajuda, poe-
sia, narrativa, simulació, entreteniment,
pautes de comportament, informació,
música, relacions humanes, administra-
ció, art... I oblidarem el mot per construir
nous termes.

El videojoc 
ets tu...
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FOTO A la UPC ja s’ha
posat en marxa un
programa d’atenció a
les persones amb dis-
capacitat.

La UPC s’ha compromès a promoure accions per assolir la igualtat d'oportunitats de les
persones i la no discriminació per raó de gènere o per discapacitat, en qualsevol àmbit de
la Universitat.

El 1841, quan Concepción Arenal va
entrar a la Facultat de Dret de la
Universitat Central de Madrid (l’actual
Universitat Complutense de Madrid), va
haver d’anar a classe vestida amb indu-
mentària masculina, entrar-hi després
dels homes i asseure-s’hi apartada dels
altres estudiants, ja que en aquella
època l’educació universitària estava
vetada a les dones.
Al cap de gairebé 200 anys, després de
canvis socials profunds, la realitat demos-
tra que persisteixen encara les discrimina-
cions i els desequilibris estructurals pel
que fa a la igualtat de tracte i d’oportuni-
tats entre les dones i els homes, i que
calen mecanismes per ajudar a resoldre’ls.
A Catalunya, per exemple, segons dades
del Departament de Treball de l’any 2007,
només un 6,5% de les dones ocupades
ostenten càrrecs directius. Una altra reali-
tat: el salari brut anual de les dones treba-
lladores és un 20% inferior al dels homes.
Algunes d’aquestes desigualtats per raó de
gènere també es reprodueixen en l’àmbit
universitari. Tot i que el 55 % de l’estudian-
tat universitari espanyol matriculat és feme-
ní,només hi ha una catedràtica per cada 8,3
professores titulars, i en el cas de les titula-
cions tècniques les xifres són inferiors.

Pla per a la igualtat
Com a marc de referència per assolir el
principi d’igualtat, no discriminació i res-
pecte a la diversitat, la UPC ha elaborat
el primer Pla director per a la igualtat
d’oportunitats, impulsat des de l'Oficina
de Suport a la Igualtat d’Oportunitats. El
Pla s’estructura en dues àrees (gènere i
discapacitat) i un conjunt d’accions per
dur a terme en el període 2007-2010.

El Pla d’igualtat d’oportunitats entre les
dones i els homes s’ha elaborat a partir
d’una diagnosi de la situació a la UPC,
feta pel Grup d’Igualtat d’Oportunitats
en l’Arquitectura, la Ciència i la
Tecnologia (GIOPACT). En aquest pla es
plantegen sis objectius generals que fan
referència a la cultura de l’equitat, l’ac-
cés i el desenvolupament professional,
la participació i la representació en llocs
de responsabilitat, l’equilibri entre la
proporció de dones i homes en l’estu-
diantat, la conciliació de la vida perso-
nal, familiar i laboral, i la prevenció de

riscos laborals. El compromís és assolir
16 objectius específics i dur a terme 49
accions en el període 2007- 2010, mol-
tes de les quals ja s’han iniciat.
“Aconseguir una presència de dones en
els òrgans de govern i en els equips
directius de les unitats bàsiques, princi-
palment en els departaments, és un d’a-
quests objectius; com també ho és fer
que les dones participin en projectes
docents i en grups i projectes de recer-
ca, i que els dirigeixin”, explica Marisol
Marqués, vicerectora de Relacions
Institucionals i Promoció Territorial.

No discriminació per discapacitat
Mitjançant el Pla sectorial d’igualtat d’o-
portunitats per a les persones amb dis-
capacitat, la Universitat ha creat el marc

per crear les mesures i els mitjans
necessaris que garanteixin a les perso-
nes amb algun tipus de discapacitat tenir
les oportunitats per assolir-ne els objec-
tius acadèmics i laborals.
A la UPC és un col·lectiu format per 90
persones, entre estudiantat, personal
d’administració i serveis i personal
docent i investigador.
Els sis reptes prioritaris plantejats fan
referència a la sensibilització de la
comunitat universitària, la millora de la
informació i la formació sobre la disca-
pacitat, l’eliminació de barreres tecnolò-
giques i arquitectòniques i el compro-
mís amb la societat.
La Universitat, en aquest sentit, s’ha
compromès a assolir 17 objectius especí-
fics i 43 accions. Ja s’ha posat en marxa,
entre altres, un programa d’atenció a les
persones amb discapacitat i s’han afegit
objectius i indicadors relacionats amb la
igualtat d’oportunitats en la planificació
estratègica de les unitats bàsiques. Està
previst potenciar les activitats esportives
entre l’estudiantat amb discapacitat i ela-
borar un programa d’adaptació TIC de les
aules docents, les biblioteques i els labo-
ratoris, així com dels llocs de treball per
prevenir els riscos laborals de les perso-
nes amb discapacitat.
“El que pretén el Pla sectorial és acon-
seguir que el personal de la Universitat
amb discapacitat pugui desenvolupar
tot el seu potencial i que l’estudiantat
amb algun tipus de discapacitat pugui
assolir la integració, formació i inserció
laboral amb igualtat d'oportunitats”,
conclou la vicerectora.

L’aposta per la igualtat
d’oportunitats

Les dones a la UPC
Estudiantes 26,7 %
Professores 21,0 % 
Personal d’administració i serveis 60,0 %
Directores de centres docents 20,0 %  
Directores de departament 2,5 %  
Representació de dones al Consell de Direcció 35,7 %  

L’objectiu del Pla 
és encaminar 
les actuacions en
els àmbits de gène-
re i discapacitat 



Dos blocs horitzontals i un gran píxel en
forma de bola van marcar, fa poc més
de mig segle, l’inici d’una disciplina que
avui supera altres indústries ja consoli-
dades com són la del cinema o la de la
música. Des d’aquell joc senzill de ten-
nis, que molts consideren com el primer
videojoc comercial de la història, el
famós Pong!, el desenvolupament aca-
dèmic i empresarial d’un dels sectors
mundials amb més embranzida de la
indústria de l’entreteniment travessa
avui un moment dolç. Les xifres parlen
per si mateixes: el consum en videojocs,
tant pel que fa a títols com pel que fa a
màquines, l’any passat va fregar els
1.500 milions d’euros, un 50 % més que
en l’exercici anterior, segons les dades
de l’Associació Espanyola de Distribuï-
dors i Editors de Software d’Entrete-
niment (aDeSe).
Pocs pensaven que aquelles naus mata-
marcians es convertirien en una part de

l’economia que cada cop té més múscul.
L’evolució empresarial, “que va a veloci-
tat de vertigen, fins i tot per davant de l’a-
cadèmica”, segons Oriol Boira, professor
de l’assignatura de Creació de Videojocs
per a Multimèdia del Centre de la Imatge
i la Tecnologia Multimèdia (CITM) de la

Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC), s’ha caracteritzat per la voluntat
d’arribar a un públic més ampli dia rere
dia. D’aquesta manera avui ens trobem
davant fenòmens recents com ara els
casual games, jocs pensats per fer-hi
partides ràpides i en els quals joves,
adults i persones grans participen activa-
ment.

El públic s’amplia i ja no només es
pensa en hardcore gamers, terme usat
per designar els jugadors o jugadores
més experts. Segons Jesús Alonso, pro-
fessor del màster en Disseny i Creació
de Videojocs de la UPC, de l’assignatura
de Videojocs de la Facultat d’Informàtica

FOTO 1 Els extraterres-
tres del videojoc
Space Invaders han
esdevingut un símbol
dels grafits del carrer.

FOTO 2 Pac-Man va
aparèixer l’any 1979 i
es va convertir en un
èxit en el món dels
videojocs.

FOTO 3 La consola por-
tàtil Nintendo DS ha
apostat per jocs nous,
com ara el
d’intel·ligència Brain
Training.

El consum en jocs 
i màquines va ser
de 1.500 milions
d’euros el 2007

des de la
portada
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El videojoc guanya 
la partida
El món del videojoc no ha deixat de créixer i d’evolucionar en els últims anys. El sector edu-
catiu en va saber captar el missatge al principi d’aquesta dècada i ara la formació de nous
creadors és un àmbit generalitzat. Les empreses els reclamen cada cop més. La indústria
catalana i espanyola paral·lelament també han experimentat un notable creixement fruit de
l’expansió d’un sector que a escala mundial mou xifres astronòmiques.

Superar l’estigma social
Tot i que, cada vegada menys sovint, encara n’hi ha que veuen el
videojoc, i altres facetes de la indústria de l’entreteniment, sota el
prisma d’una certa sospita, paraules com “violència” o “addicció”
acompanyen més d’un article a la premsa o en les informacions que
apareixen a la televisió o la ràdio. Es tracta d’un estigma que enca-
ra no s’ha resolt. “Primer va ser que feien malbé els televisors, des-
prés que generaven addicció. En general, els videojocs han aparegut
més en els mitjans de comunicació per notícies polèmiques que per
la gran revolució tecnològica, artística i d’oci que han suposat”,
opina Oriol Boira.



de Barcelona, així com de la nova matè-
ria de videojocs que s’impartirà a
l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Industrial de Barcelona: “El present i el
futur del videojoc és arribar a tots els
públics. Una dada històrica: l’any passat
es van vendre més consoles que video-
jocs, fet que significa que guanya força
el jugador d’una sola partida esporàdica
davant del que és assidu.”
Ser dins del joc i participar activament
en el desenvolupament de l’entreteni-
ment són les directrius actuals dels
estudis que es dediquen a la confecció
del producte, tot i que no s’han d’oblidar
els MMORPG (massively multiplayers
online role-playing game), que són els
multijugadors massius o jugadors en
grup. “Es tracta d’un grup ampli de per-
sones en un món virtual que compartei-
xen experiències al voltant dels jocs
amb què s’entretenen”, indica Alonso.
World of warcraft, per exemple, és un
d’aquests jocs globals, en què hi ha més
de 9 milions d’usuaris registrats que
paguen una quota mensual de 12 euros
per poder gaudir de l’experiència.

Petita indústria emergent
La grandària de la indústria catalana del
videojoc encara és petita comparada
amb la dels Estats Units o l’Àsia, els prin-
cipals productors a escala mundial o,
fins i tot, més a prop, amb la de la Gran
Bretanya o França. Precisament el país
veí és, segons Boira, un exemple que cal
seguir: “L’Estat francès considera que els
videojocs són cultura i dóna subven-
cions perquè se’n creïn: Espanya hauria
de fer el mateix”, opina. Per a Alonso, “la
indústria a casa nostra no existeix, ni
l’1 % dels jocs per a consoles o ordina-
dors és autòcton”. L’any 2000 existien
menys d’una vintena d’empreses dedi-
cades a la creació d’aquest tipus d’en-
treteniment, segons l’Associació de
Desenvolupadors d'Oci Interactiu Digital
(DOID). Sis anys més tard, el nombre de

companyies s’havia triplicat. La raó?
“Per l’empenta dels mateixos creadors,
que són els que han dibuixat el teixit
empresarial de la indústria”, explica el
professor Alonso.

Com produccions de Hollywood
Els experts expliquen que, en qüestió de
costos, la creació del tipus de videojoc
que actualment triomfa en el mercat,
com ara la saga Brain Training o les
noves aplicacions de la consola Wii de
Nintendo, amb les quals es poden realit-
zar exercicis físics al menjador de casa,
és del tot viable a Catalunya i a la resta
d’Espanya.

“La teoria és que, si en l’àmbit televisiu
produïm sèries que competeixen en
hora punta amb superproduccions nord-
americanes amb una vuitena part dels
recursos, també té sentit produir video-
jocs més modestos que els de més èxit,
però localitzats en els nostres entorns i,
sobretot, conjugar amb talent el factor
diversió, per ser capaços de conquerir el
nostre mercat i, potser, fins i tot altres”,
explica Boira. El professor Alonso com-
parteix aquesta opinió. “Els grans estu-
dis es gasten al voltant de 20 milions
d’euros en una producció de les que
ocupen el primer lloc dels rànquings de
vendes. En canvi els jocs casual, que
tenen un gran pes dins la indústria i fins i
tot superen en beneficis les grans produc-
cions, es poden realitzar amb un pressu-
post de 200.000 a 1 milió d’euros”, pun-
tualitza.
La creació de sortides acadèmiques
adreçades a potenciar el talent en el
món del videojoc reflecteix l’impuls que

des del món universitari es dóna al
foment d’aquesta disciplina. S’ha fet
evident, des del principi d’aquesta
dècada, la importància d’oferir una for-
mació adequada i de qualitat als futurs
creadors. Sense anar gaire lluny, tant el
màster en Disseny i Creació de
Videojocs, que imparteix Jesús Alonso,
o l’assignatura de Creació de Videojocs
per a Multimèdia, d’Oriol Boira, són dos
clars exemples de l’aposta per aquesta
disciplina.
La programació, el disseny gràfic i l’ani-
mació, i el disseny conceptual, o la cre-
ació de l’importantíssim terme jugabili-
tat, que fa referència al grau de diversió

FOTO 4 Les noves apli-
cacions de la Wii de
Nintendo han obert
les portes a un nou
públic.

FOTO 5 Oriol Boira, pro-
fessor del Centre de la
Imatge i la Tecnologia
Multimèdia 

L'empenta dels 
creadors ha triplicat
el nombre d'empre-
ses en sis anys
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assolit pel jugador, són les pedres
angulars de l’arquitectura del videojoc,
tot i que la transversalitat de coneixe-
ments que finalment acaben plasmats
en el producte que adquireix el consu-

midor és un dels principals atractius
amb què juga la indústria. Tant les
aventures gràfiques que treballen una
determinada història, com els jocs que
consisteixen a tenir cura d’un gosset
tenen el denominador comú dels
coneixements multidisciplinaris i la
diversió.

Més enllà del videojoc tradicional
Però que ningú no es pensi que el
videojoc s’acaba en l’entreteniment
domèstic de manera exclusiva i única.
Actualment, en diversos sectors econò-
mics i del coneixement se n’apliquen les
tècniques per ajudar a desenvolupar
diferents tasques pròpies d’una activitat
o com a simple eina pedagògica.
“S’utilitza en simulacions mèdiques, en
l’arquitectura i en el món del motor, per
posar-ne uns quants exemples”, afirma
Alonso.
La recreació del món virtual s’introdueix
en el cor d’empreses ben allunyades de
la consola del menjador que tots conei-
xem per dotar d’una nova dimensió la
seva activitat. En resum, com diu el pro-
fessor del màster de la UPC, “tot el que
sigui jugar és extrapolable al món
empresarial”.

06 informacions

FOTO 6 La consola por-
tàtil Nintendo DS s’a-
dapta als gustos dels
usuaris 

FOTO 7 Jesús Alonso,
professor del màster
en Disseny i Creació
de Videojocs de la UPC 

Espanya és el 
quart consumidor 
europeu

Companyies capdavanteres
a casa nostra
Digital Legends, Gaelco o la recent Gammick Estudios en l’àmbit del
desenvolupament dels videojocs o la delegació d’una empresa inter-
nacional com és Ubisoft, són alguns dels noms clau de la indústria a
Catalunya. En relació amb els videojocs per al telèfon mòbil, desta-
ca Microjocs o una altra delegació internacional com és Gameloft.
Finalment, per a Internet, o productes interactius com ara els DVD o
els CD-ROM, Planeta, Barcelona Multimèdia o La Factoria són les fir-
mes que tenen més renom. Segons Alonso, “cada cop més empreses
del sector o altres que s’hi volen involucrar s’adrecen més sovint a
la universitat per trobar-hi alumnes formats que siguin capaços de
desenvolupar videojocs”.
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Amb aquesta idea van endegar el seu
negoci Xavier Renom i Pau González,
enginyers de telecomunicació de
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de
Telecomunicació de Barcelona i l’Escola
Universitària Politècnica de Mataró res-
pectivament, l’any 2005. “Volíem muntar
una empresa i fèiem propostes de soft-
ware innovador, però si no teníem un
suport per mostrar-lo, les empreses eren
reticents a adquirir-lo. Inconscientment
vam veure que era necessari produir
prototips i simulacions: prototipar l’apli-
cació necessària, però sense acabar-la,
només la carcassa i el comportament”,
explica Pau González, un dels impulsors
de Justinmind.
En tot procés de fabricació, el prototip
d’un producte passa inicialment per un
simulador per comprovar com funciona,
però “en el sector del software no és
així. Vam detectar que hi havia una man-
cança inicial d’industrialització: el proto-
tipatge, el disseny i la simulació”, acla-
reix Pau González. “Amb els nostres pro-
ductes es poden fer proves de concep-
te, es pot validar el que s’està fent i es
pot saber si realment és el que el client
necessita. Aquest aspecte és necessari
per descobrir els canvis que cal fer-hi,
per no encarir el procés de desenvolu-
pament i reduir els riscos.”
Amb un equip de 17 persones a les ins-
tal·lacions de Barcelona Activa,
Justinmind llançarà al mercat, aquest
mes de juny, la primera versió comercial
del producte, una eina de comunicació
de requeriments de software.
“Imaginem una empresa: el responsable
del departament de vendes necessita
una aplicació i l’ha d’encarregar a l’infor-
màtic. El problema és que parlen en ter-
mes diferents, un amb conceptes eco-
nòmics, i l’altre, informàtics, és a dir,
amb zeros i uns. Una manera d’enten-
dre’s és que tots dos puguin veure el
mateix mitjançant una simulació.
Aquesta és la primera aplicació interna

dins d’una empresa”, assegura un dels
responsables de Justinmind.
Una altra aplicació del simulador és en
entorns de subcontractació o de deslo-
calització. “És en aquests casos, quan
una empresa contracta un proveïdor
extern local o, fins i tot, d’un altre país,
que les nostres solucions són útils per-
què es comuniquin les dues parts i
resolguin les diferències d’horari, de
llengua, de cultura, entre altres aspec-
tes”, aclareix Pau González.
Justinmind posarà a la venda dos pro-
ductes, Visual Prototyper (el simulador

d’aplicacions) i el que s’anomena
Factory Server, “que permetrà col·labo-
rar a tothom que estigui implicat en la
definició del software amb un navega-
dor d’Internet, sigui on sigui”.

Suport de la Universitat
L’esforç de l’equip de Justinmind va tenir
el suport del Programa Innova de la
UPC. Actualment, la Universitat és partí-
cip de l’empresa i fa la funció d’articular
les inversions que ofereix el CIDEM
(Centre Innovació i Desenvolupament
Empresarial de la Generalitat). Al princi-
pi, explica Pau González, “ens vam ubi-
car en un petit local de Barcelona Activa
i a partir d’aquí s’havien de buscar
diners.” Entre els inversors hi ha Caja
Navarra, amb els primers 600.000 euros
de capital de risc i llavor, i el Ministeri
d’Indústria. “Va arribar un punt en què, a
part de recursos econòmics, també
necessitàvem personal amb coneixe-
ments comercials, i d’aquesta mancan-
ça va venir la incorporació d’un àngel
inversor a la nostra empresa”, afegeix.
Pel que fa als serveis, Justinmind sempre
ha tingut clar que per construir un simu-
lador d’aplicacions s’ha d’estar fent soft-
ware, que és la manera de saber què vol
el mercat. Per aquest motiu, tal com
explica Pau González: “Una pota de
Justinmind és la dels serveis, que encara
que sigui la més petita és molt important,
ja que retroalimenta el producte. Amb
aquests serveis ens adonem de les man-
cances i la funcionalitat del producte.”
Les úniques empreses amb què competei-
xen són als Estats Units, on el procés de
simulació en software es revela com una
idea de mercat. El proper mes de setem-
bre, Xavi Renom, l’altre impulsor de
Justinmind, anirà als Estats Units per acon-
seguir les primeres referències i capital de
risc americà. “Si ens va bé, ampliarem
l’empresa incorporant-hi un equip comer-
cial i un equip de suport allà”, assegura Pau
González.

el viver
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“Abans de produir un cotxe, se’n fa un prototip, en el qual és més fàcil afegir i corregir
errors.” Així explica Pau González la funció de la seva empresa, Justinmind: “Fer prototips i
simulacions abans de fer programes informàtics”, cosa que fins ara no s’havia fet mai.

Justinmind
respon
Qui
Xavi Renom i Pau González

Quan
2005

Què
Simulador de solucions 
de software

On
Dissenyat a Barcelona

Per a qui
Per a consultores de tecnologia,
fàbriques de software 
i departaments d’informàtica 
de grans i mitjanes empreses

Per a què
Per comunicar, de manera visual,
els requeriments de software
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Justinmind trasllada
els teus desitjos 
a la pantalla



Les combinacions de 0 i 1 dels bits, l’ex-
pressió bàsica del llenguatge digital, són
a punt de conquerir un dels escassos
espais del sector audiovisual i de teleco-
municacions que se’ls havia resistit fins
ara: la poderosa televisió convencional.
La tecnologia digital fa temps que és pre-
sent en l’àmbit domèstic: despertadors,
ordinadors, reproductors de música MP3
o electrodomèstics. Fins i tot la televisió
de pagament arriba a les llars gràcies a
un senyal digital que un satèl·lit envia a
l’antena parabòlica o que viatja pels
cables de fibra òptica de la xarxa telefò-
nica. Però el televisor omnipresent a les
llars, connectat a una antena que sinto-
nitza les ones hertzianes, continua fidel

a un senyal analògic que a Espanya està
condemnat a desaparèixer el 3 d’abril de
2010. És l’anomenada apagada analògi-
ca, que consistirà en la fi de les emis-
sions del senyal analògic i la substitució
per un senyal digital. La televisió digital
terrestre és el nou estàndard de les
emissions gratuïtes de televisió per ones
hertzianes que ha d’acabar amb les limi-
tacions de la tecnologia actual.

La tecnologia analògica, enrere
Josep R. Casas, professor del Depar-
tament de Teoria del Senyal i Comuni-
cacions que imparteix l’assignatura de
Televisió, explica que els darrers anys s’ha
saturat l’espectre radioelèctric en la banda

de freqüències de la UHF, entre 500 i 900
MHz, en la qual s’emet el senyal de televi-
sió convencional.Amb el sistema analògic,
en un mateix territori es poden rebre amb
qualitat només entre 10 i 20 canals de tele-
visió, segons l’orografia del terreny, una
xifra insuficient per a la demanda creixent
d’emissores privades i locals.
La tecnologia analògica requereix una
amplada de banda de 8 MHz per emetre
un únic programa i que hi hagi un canal
buit entre dos que tinguin contingut per
evitar interferències. En zones amb una
orografia complexa, en les quals calen
dos repetidors per garantir la cobertura,
es limiten molt les freqüències disponi-
bles. Això es deu al fet que una mateixa
programació s’ha d’emetre en canals
diferents de la UHF dels repetidors veïns,
perquè si no a les llars es veurien imat-
ges encavalcades. Aquest inconvenient
passarà a la història amb el senyal digital,
que pot emetre pel mateix canal de la
UHF de tots els repetidors emprant les
anomenades xarxes de freqüència única.
A més, l’oferta televisiva es pot multipli-
car amb la TDT, gràcies al fet que el sen-
yal digital es pot comprimir molt més que
l’analògic. De fet, en un canal de la UHF
pel qual ara només s’emet un programa
analògic, n’hi caben quatre de codificats
en digital amb la mateixa qualitat.
Pel professor Casas, l’inconvenient prin-
cipal de la tecnologia analògica és que
és “excessivament rígida, fixa l’amplada
de banda i la qualitat d’emissió d’un
programa, així com la proporció dels
diferents senyals que la conformen”,
afirma. Aquests elements són l’àudio,
que pot ser estèreo o dual; el vídeo, que
es codifica amb  l’estàndard PAL, i les

dades de teletext convencional. “La TDT
flexibilitza la composició de fluxos de
dades audiovisuals, gràcies a la repre-
sentació digital, i permet un rang de
qualitats de vídeo entre la convencional
i l’alta definició, múltiples canals de so
envoltant o multilingüe, la incorporació
de dades multimèdia al text i la descà-
rrega de programes interactius.”

Pel·lícules subtitulades o acompanyades
del vídeo promocional, dades en temps
real d’una retransmissió o guies electrò-
niques de programació amb continguts
multimèdia convertiran el teletext actual
en un rudimentari predecessor dels ser-
veis afegits a la programació de la TDT.
Però el gran canvi per al telespectador
pot venir per la interactivitat que aporta
la TDT. Mitjançant el canal de dades, es
podrà des de “demanar hora al metge
fins a fer la declaració de renda, a més de
participar en programes televisius”, diu
Josep R. Casas. Les ones hertzianes
transmetran les dades i el canal de retorn
serà la xarxa d’accés a Internet de la llar,
que es connectarà al descodificador.

Els nous televisors
A les llars, el canvi de la televisió terres-
tre analògica a la digital requereix que
s’adapti l’antena de UHF que rep el sen-

cognos
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FOTO 1 Els televisors
analògics no adaptats
a la TDT deixaran de
funcionar el 2010

FOTO 2 Els descodifica-
dors reprodueixen el
senyal digital

FOTO 3 Les antenes de
UHF han d’ampliar la
potència per adaptar-
se a la TDT.

FOTO 4 Josep R. Casas,
professor del
Departament de
Teoria del Senyal i
Comunicacions,
imparteix l’assignatura
de Televisió.

En un canal de UHF
a través del qual
ara només s’emet
un programa, hi
caben quatre de
codificats en digital

La televisió digital terrestre (TDT) ja és aquí. El final de les emissions convencionals de 
televisió, mitjançant un senyal analògic que s’emet per ones hertzianes, és previst a
Espanya per al 3 d’abril de 2010. Els descodificadors irrompen a la nostra llar i la tecnolo-
gia obre noves possibilitats a la televisió de sempre.

Apagada 
analògica: 
els bits 
conquereixen 
el senyal de televisió



yal a cada edifici i que s’incorpori un
descodificador de TDT al televisor.
Aquest aparell, que pot estar integrat al
televisor o que pot ser extern, repro-
dueix el senyal. “És com si el televisor
fos els auriculars i el descodificador fos
el reproductor de música en MP3”,
exemplifica Josep R. Casas.
El canvi pot ser transparent per a l’usua-
ri, perquè els nous televisors que ja
incorporen la TDT tenen la mateixa apa-
rença que els convencionals i es fan ser-
vir igual, però el procés de descodifica-
ció del senyal que es produeix “és més
semblant al de la targeta gràfica d’un
ordinador que als sintonitzadors de TV
tradicionals”, explica el professor Casas.

Els televisors clàssics deixaran de fun-
cionar quan es produeixi l’apagada ana-
lògica, llevat que s’hi hagi incorporat un
descodificador de TDT extern. Aquests
aparells actualment es poden comprar
des d’uns 45 euros i han d’incorporar les
sigles DVB-T (digital video broadcasting
terrestrial), que és el distintiu de l’estàn-
dard que s’utilitza a Espanya, i a més de
100 països, per a la transmissió de la TDT.
Tanmateix, aquests són els descodifica-
dors bàsics, que no permeten veure la
televisió en alta definició ni tampoc
rebre continguts interactius. Aquestes
prestacions les proporcionen únicament
els descodificadors amb el distintiu MHP
(multimedia home platform).
El canvi de l’estàndard per a les emis-

sions de televisió per ones hertzianes
ha obligat a tots els agents del sector
(productors de continguts, fabricants

d’equips emissors i receptors, instal·la-
dors, etc.) a fer una adaptació tecnològi-
ca. La legislació europea ha optat per un
model obert de mercat horitzontal, amb
el DVB-T com a estàndard de codificació
comú i un sistema de difusió gratuïta.
“Així es vol evitar que una única empresa
ofereixi tots els serveis basats en una tec-
nologia pròpia i no compatible, és a dir, un
model vertical, com ha passat amb els
proveïdors de televisió de pagament per
cable o satèl·lit. El model de la TDT vol
fomentar la competència”, explica Casas.
La Unió Europea ha fixat com a data
màxima per a l’apagada analògica als
països membres el gener de 2012, una
data que a Espanya s’ha avançat deu
mesos. “Es vol impulsar la indústria elec-
trònica i de telecomunicacions perquè
després pugui exportar tecnologia a
Europa”, opina Casas.

informacions 09

La flexibilitat del
senyal digital fa
possible la televisió
d’alta definició

Els usuaris s’adapten 
a la TDT a càmera lenta
La transició a la TDT a Espanya va iniciar-se fa més de cinc anys, però
encara no ha conquerit la majoria de les llars. En principi, tot és a
punt. Els descodificadors de TDT són al mercat des de 2003, quan
moltes emissores, com ara les de Televisió de Catalunya, ja hi eme-
tien en proves. La cobertura és gairebé universal i el Ministeri
d’Indústria, Turisme i Comerç anuncia que arribarà al 88% de la pobla-
ció espanyola el juliol de 2008. A més, les cadenes que emeten ara pel
sistema analògic ofereixen els mateixos continguts a través de la
TDT, la qual incorpora a més altres canals.
Però tot i això, només 6,2 milions dels 31,6 milions de televisors que
hi ha a Espanya estan adaptats a la televisió digital terrestre, segons
Impulsa TDT. Aquesta xifra està creixent i ja ha superat el nombre de
llars que tenen televisió de pagament.
De totes maneres, entre els que tenen l’equip adaptat n’hi ha que
encara continuen fidels a la manera habitual de veure la televisió: l’au-
diència de la TDT a Espanya va suposar el 13% de l’audiència total de
la televisió l’abril d’aquest any, d’acord amb les dades de Sofres.
Sembla que encara no hi ha prou consciència del fenomen: Impulsa
TDT informa que el març de 2008 es van vendre 209.000 televisors
equipats amb TDT, però també 70.000 aparells que no ho estaven.
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Tecnologia assistencial 
de la UPC, al saló Avante

La UPC ha donat a conèixer les actuacions i la tecnologia que
desenvolupa en l'àmbit de la discapacitat i la dependència al
saló Avante, el primer saló multisectorial organitzat per la Fira
de Barcelona, del 5 al 7 de juny. Ho ha fet en un espai de la
Fundació Prevent i també mitjançant un estand propi del
Centre d'Estudis Tecnològics per a l'Atenció a la Dependència
i la Vida Autònoma. Aquest centre ha presentat diferents pro-
jectes, com ara una xarxa de sensors corporals per monitorar
les constants vitals de les persones grans i un sistema d’eti-
quetatge intel·ligent. En el mateix espai, el Grup d'Enginyeria
del Coneixement i Aprenentatge Automàtic ha presentat una
cadira de rodes i un caminador intel·ligents.
D’altra banda, la UPC també ha estat present a l’estand de
l'Associació per la Vida Independent (formada per MUTUAM i
Mutual Mèdica), amb la qual ha impulsat la creació del Centre
de Vida Independent (CVI), el primer centre domòtic i accessi-
ble que uneix assistència i recerca per millorar l'autonomia de
les persones amb dependència.
El CVI, que està ubicat al passeig de la Vall d’Hebron, ha repro-
duït un habitatge totalment accessible i domotitzat, on els
usuaris poden tenir accés a les ajudes tècniques i tecnològi-
ques més avançades, i en el qual un equip multidisciplinari fa
un diagnòstic personalitzat dels elements més adequats per
minimitzar la dependència de les persones.
www.salonavante.com

Reconeixement politècnic

El Consell Social de la UPC va celebrar, el 29 de maig, en el
marc de la Festa UPC, un acte de reconeixement dels mem-
bres de la Politècnica premiats durant l’any 2007 i també s’hi
van lliurar els cinc premis que atorga. El 6è Premi Duran Farell
d’Investigació Tecnològica, patrocinat per Gas Natural, va ser

per al projecte “Disseny eficient de processadors mitjançant
la partició de components”, un treball conjunt del
Departament d'Arquitectura de Computadors i de l’Intel
Barcelona Research Center, dirigit per Antonio González.
El 7è Premi de Transferència de Tecnologia va ser per al pro-
jecte “Monitoratge de subestacions elèctriques per a un man-
teniment predictiu”, dirigit per Antoni Sudrià, director del
Centre d’Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i
Accionaments.
El IV Premi Davyd Luque a la Innovació en les TIC va ser per a
“Sistema centralitzat de proveïment de servidors virtuals”, creat
per Francesc Guasch i Sergio Ramírez, de l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona.
El 1r Premi a la Qualitat de la Gestió Universitària es va ator-
gar ex aequo a la gestió de propostes i el sorteig dels tribunals
de projectes de fi de carrera realitzats per l’Escola Politècnica
Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú; al projecte
UPCommons, el portal d’Internet que dóna accés obert al
coneixement de la UPC del Servei de Biblioteques i
Documentació, i al Servei d’Atenció Telefònica de la UPC, del
Servei de Comunicació i Promoció. L’11è Premi a la Qualitat
en la Docència Universitària es va declarar desert.
www.upc.edu/noticies



El 12 de juny es va presentar pública-
ment el Llibre blanc de la Universitat de
Catalunya. Estratègies i projectes per a
la universitat catalana, produït per
l’Associació Catalana d’Universitats
Públiques (ACUP). L’acte va tenir lloc al
Paranimf de la Universitat de Barcelona
i hi van assistir el president de la
Generalitat de Catalunya, José Montilla, i

la ministra de Ciència i Innovació,
Cristina Garmendia, així com els rectors
de les universitats públiques de
Catalunya.
El Llibre, en paraules de la rectora de la
Universitat de Girona i presidenta de
l’ACUP, Anna Maria Geli, és una diagnosi
del present que estableix els objectius
del futur i presenta un conjunt d’estratè-

gies a més de les intencions programà-
tiques. El document, segons la rectora,
és obert al diàleg constructiu en el si de
les mateixes universitats i amb la resta
d’institucions i agents socials. “És una
punta de llança tenaç, per ser diferents i
esdevenir millors”, afirma la rectora.
Segons el rector Antoni Giró es tracta
“d’un llibre de reflexió, fet per tots els
rectors i les rectores de les universitats
públiques catalanes, que el posem a
disposició de la comunitat universitària i
de la societat per fer debat. En aquests
moments de canvi, tant legislatius com
de funcionament, establim els elements
de reflexió”.
Per part seva, la ministra Cristina
Garmendia va assegurar que les línies
estratègiques del Ministeri de Ciència i
Innovació estan en “clara sintonia” amb
la visió que aporta aquest Llibre blanc.
www.upc.edu/noticies
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Es presenta el Llibre blanc 
de la Universitat de Catalunya 

La geometria de Gaudí en un llibre i un DVD
Un llibre i un DVD realitzats per equips de la UPC i publicats recent-
ment permeten aprofundir en les arrels geomètriques de l’obra
d’Antoni Gaudí. Sagrada Família s. XXI. Gaudí ara és el títol del lli-
bre en què tres autors —Josep Gómez Serrano, que dirigeix el grup
d’arquitectes que treballen en la continuació del Temple, Mark
Burry i Jordi Coll— expliquen les claus de la modulació geomètrica
de l’arquitecte modernista, és a dir, el vocabulari per entendre i
prosseguir el temple inacabat d’Antoni Gaudí. El llibre, publicat per
Edicions UPC, evidencia que encara avui a la Sagrada Família tot
continua sorgint de l’obrador, un centre de recerca en el qual tre-
balla un equip de la UPC, que, tot i fer servir els instruments tec-
nològics més avançats, es fonamenta en la manera de fer més
genuïnament gaudiniana.
D’altra banda, Gaudí, la recerca de la forma és el títol del DVD rea-
litzat per l’equip del Centre d’Aplicacions de la Informàtica a la
Representació de l’Arquitectura i el Territori (CAIRAT). El DVD recull,
amplia i complementa els continguts de l’exposició Gaudí. La
recerca de la forma. Espai, geometria, estructura i construcció,
organitzada el 2002 al Saló del Tinell de Barcelona amb motiu de la
celebració de l’Any Internacional Gaudí. El DVD, que es publica
després que aquesta exposició també hagi visitat Lleó, Gènova,
Tòquio, São Paulo, Nàpols, Pequín i Xangai, inclou un conjunt d’in-
fografies, vídeos i fotografies que permeten descobrir la innovado-
ra tècnica constructiva de l’arquitecte modernista.
www.upc.edu/noticies



12 informacions

avatars
la vida a la UPC

CO
N

TA
CT

E
N

O
M

 M
on

ts
er

ra
t V

ila
lta

E
M

A
IL

m
on

ts
er

ra
t.v

ila
lta

@
up

c.
ed

u 
 T

E
LÈ

FO
N

93
 4

01
 0

7 
00

W
E

B
w

w
w

.u
ni

ve
rs

.u
pc

.e
du

/p
ro

gr
am

ag
en

tg
ra

n

CO
N

TA
CT

E
N

O
M

 M
an

ue
l M

ar
tí 

Re
co

be
r

E
M

A
IL

m
an

ue
l.m

ar
ti-

re
co

be
r@

up
c.

ed
u 

 T
E

LÈ
FO

N
93

 4
01

 7
0 

34
/ 

93
 4

01
 0

7 
00

 0
0

W
E

B
w

w
w

.u
ni

ve
rs

.u
pc

.e
du

/p
ro

gr
am

ag
en

tg
ra

n

El professor del Departament d’Estadística i Investigació Operativa Manuel Martí Recober
té una àmplia experiència en el sistema educatiu. Va ser director general d’Universitats del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i va participar activament en el
disseny del procés de transició de l’ensenyament secundari i l’universitari. Ara el seu nou
repte és coordinar el programa UPC per a la gent gran, una nova iniciativa de la Politècnica
per apropar l’arquitectura, la ciència i la tecnologia a aquest “jove” col·lectiu.

“Les aules ajuden la gent
gran a sentir-se viva 
i a tenir el cervell actiu”

D’on prové la idea?
De la voluntat del Vicerectorat de
Docència i Estudiantat d’impulsar que el
professorat de la UPC s’impliqui més
activament en xerrades destinades a la
gent gran i per facilitar que el personal
que es jubila de la Politècnica continuï
vinculat a la Universitat.

On s’imparteixen les conferències?
A les diferents aules d’extensió universi-
tària tutelades per la UPC. N’hi ha arreu
de Catalunya i moltes són gestionades
per l’Agrupació d’Aules de Formació
Permanent per a la Gent Gran de
Catalunya (AFOPA). Els propers mesos
se n’obrirà una de nova al Campus del
Baix Llobregat.

Funcionen des de fa temps, les de la
UPC?
Sí, quatre aules estan vinculades a algu-
na escola de la UPC situada fora de
Barcelona, a ciutats més petites on l’or-
ganització és més fàcil. Sovint les ses-
sions es desenvolupen a la mateixa
escola, cosa que ajuda a projectar el
centre docent a la societat i apropar-lo a
l’entorn. Així, es convida que les perso-
nes grans es reuneixin al voltant d’un
tema i intercanviïn impressions.

Perquè estiguin actives?
Sí, les aules ajuden que la gent gran
es mantingui viva, tingui el cervell
actiu i tingui interès per les coses que
passen al món. Les activitats de les
aules els fa sortir de casa, tenir una
obligació i  reunir-se a l’entorn d’un
tema que probablement els era poc
conegut.

Podrien ser un públic objectiu per
als estudis de la UPC?
En aquesta línia, el Campus de Terrassa
està treballant en un projecte per impar-
tir diplomatures i cursos d’extensió uni-
versitària més amplis destinats a perso-

nes grans interessades a incrementar la
seva formació a la universitat.

S’hi implica, el professorat de la
Politècnica?
Volem que ho faci més, perquè el darrer
any han participat una trentena de pro-
fessors i professores. Per això animem
tot el professorat que col·labori en
aquesta iniciativa. La voluntat és que hi
hagi una àmplia borsa de professorat
amb un ventall de conferències prepara-
des per oferir-les a les aules. Un cop
aconseguim això, ens agradaria que els
conferenciants participessin en les aules
d’extensió universitària tutelades per
altres universitats, per difondre-hi la
ciència, la tecnologia i l’arquitectura.

Quin és l’objectiu final?
El professorat imparteix un cicle de tres
conferències sobre un tema, que ajuda
a comprendre la importància que tenen
la ciència, l’enginyeria i l’arquitectura
en els canvis socials actuals. Per exem-
ple, a l’Aula d’Extensió Universitària del
Col·legi d’Enginyers Industrials de
Catalunya, s’hi ha parlat sobre l’urba-
nisme, els reptes de la robòtica del
segle XXI i la sostenibilitat, i els propers

dies s’hi explicaran els sistemes de
navegació GPS i Galileo i les seves apli-
cacions. La sort és que la gent gran és
un col·lectiu que té interès i que és
receptiu, i que pot ser un aliat de la
Universitat, perquè sovint és un pres-
criptor per als néts.

N’està convençut?
Per la meva experiència, els néts s’inte-
ressen molt per la ciència i la tecnologia
quan els les explica l’avi o l’àvia. No és la
professora o el professor ni la televisió,
que els parlen, sinó una persona prope-
ra que els explica coses d’una manera
entenedora, i això els agrada.

L’Univers gestiona el programa?
El Servei d’Activitats Socials, Univers, té
un paper primordial en el projecte. La
seva gestió assegura la continuïtat del
programa i centralitza totes les iniciati-
ves cap a aquest col·lectiu. Totes es
recullen en una nova pàgina web del
programa. A més, la voluntat és adequar,
de mica en mica, la proposta d’activitats
que té el Servei d’Activitats Socials per
oferir-la a aquest col·lectiu. Es preveu,
sobretot, fer a mida activitats relaciona-
des amb la salut i la cultura.



El nou laboratori del grup de recerca Anàlisi de Materials de
Patrimoni Cultural de la UPC, ubicat a l’Escola Politècnica
Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, ajudarà l’equip
investigador a comprendre i valorar millor el patrimoni cultural,
conservar-lo i, si cal, restaurar-lo de la manera més adequada i
respectuosa. Els nous equipaments facilitaran la tasca, que ja fa
temps que desenvolupa el grup, de reconeixement de la com-
posició química d’obres pictòriques antigues. Les tècniques
que utilitzen permeten saber quins materials —pigments, aglu-
tinants i vernissos— han fet servir els artistes històricament i
com els preparaven, i també quina ha estat l’evolució de l’obra
d’art al llarg dels anys, així com les restauracions fetes en un
quadre fins a arribar al seu aspecte actual.
www.epsevg.upc.edu

espais

Conservar el patrimoni 
cultural
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Els catalans consumim 14 milions de bosses de plàstic cada
cap de setmana. Cada any aquest acte quotidià es converteix
en 192.651 tones de residus plàstics.
L’any 2010 la previsió del consum mundial és de 300 milions de
tones de material plàstic i es preveu que el 40 % seran enva-
sos i productes d’embalatge. El gran volum de residus postcon-
sum generats, així com la dependència del petroli en la fabri-
cació del plàstic, planteja nous reptes per al reciclatge i l’obten-
ció de nous materials alternatius.
Els materials plàstics fabricats a partir de derivats del petroli
són substàncies que contenen un ingredient essencial, una
molècula orgànica anomenada polímer: “Són estructures molt
estables, molècules de grans dimensions que no tenen proces-
sos d’oxidació ni degradació”, explica Maria Lluïsa Maspoch,
directora del Centre Català del Plàstic. El polietilè, un dels
materials més utilitzats per fer bosses de plàstic, està format
per grans polímers hidrofòbics —que repel·leixen l’aigua— que
no es poden degradar de manera natural. “Poden trigar més de
400 anys a descompondre’s. Com es pot fer desaparèixer, el
plàstic? És realment difícil. Destruir-lo significa eliminar els resi-
dus que genera; per això, cal preguntar-se si els podem aprofi-
tar”, aclareix Maria Lluïsa Maspoch.

Els envasos de plàstic que llencem al contenidor groc es poden
reciclar per fabricar bosses de plàstic, mobiliari urbà, senyals, o
bé per obtenir nous envasos de productes no alimentaris com
ara lleixius, detergents, entre altres. Per al plàstic hi ha, bàsica-
ment, dos tipus de reciclatge: el mecànic i el químic.
En el mecànic, els residus es classifiquen, es trituren i es
fonen en grànuls o partícules: els materials resultants, amb
les propietats desitjades, permeten fabricar nous productes i
aplicacions.
Pel que fa al reciclatge químic, la recuperació permet reduir el
plàstic a la composició bàsica —els monòmers— i, a través
d’un procés de polimerització, pot tornar a ser material plàstic,
és a dir, matèria primera.
D’altra banda, amb la incorporació dels anomenats bioplàstics,
s’ha impulsat el reciclatge orgànic, que inclou processos foto-
degradables i biodegradables.
El consum desmesurat de bosses de plàstic d’un sol ús ha
motivat la posada en marxa d’una campanya per reduir-ne
l’ús i fomentar altres sistemes, com ara les bosses de cotó o
els carrets d’anar a comprar. Alhora, la Generalitat de
Catalunya es planteja l’aplicació d’un impost ecològic de 0,20
euros per bossa.

Per què les bosses 
de plàstic són un residu
tan difícil d’eliminar?



Pedro Rodríguez
Departament d’Enginyeria Elèctrica
Tècnicament és possible. Per aconseguir-
ho és necessari modernitzar les xarxes
de distribució d’energia elèctrica.
Aquestes xarxes no han d’entendre’s
com a simples “canonades passives”. La
xarxa elèctrica del futur ha de ser activa
i intel·ligent, i ha de treballar en col·labo-
ració amb altres xarxes basades en les
TIC per regular el flux d’energia d’una
manera òptima, que asseguri l’eficiència,
la fiabilitat i la qualitat màximes en el
subministrament elèctric. Els “paquets
d’energia” hauran de viatjar per la xarxa
elèctrica com ho fan els paquets de
dades a Internet, com a múltiples servi-
dors i consumidors eficients d’energia,
distribuïts al llarg d’aquesta.
prodriguez@ee.upc.edu

Rodrigo Ramírez
Centre d’Innovació Tecnològica en
Convertidors Estàtics i Accionaments
(CITCEA)
Sense garantia de subministrament no
es pot parlar d'eficiència energètica. Una
condició bàsica dels programes d'efi-
ciència energètica és conservar el nivell
de benestar alhora que es redueix el
consum d'energia. En principi, les
empreses elèctriques han de garantir un
subministrament d'energia d'una míni-
ma qualitat. No obstant això, aquesta
responsabilitat de les empreses ha d'a-
nar associada a les condicions d'eficièn-
cia amb què donen aquest servei: l'efi-
ciència energètica que fins ara s'havia
associat a la manera en què la consumia
el client final és una responsabilitat de
tota la cadena energètica, des del gene-
rador fins al client.
ramirez@citcea.upc.edu
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Els motors dièsel 
es passen al bioetanol

És pot conjugar
l’eficiència 
energètica 
i la garantia del
subministrament
elèctric?

CONTACTE
NOM Centre Experimental de Refrigeració i Climatització

EMAIL cerc@mmt.upc.edu WEB www.cerc.upc.edu

TEL 93 401 77 80

FOTO Generador elèctric amb el motor dièsel transformat per funcionar amb bioetanol 

Amb els preus del combustible dièsel pels núvols i una contaminació en aug-
ment, els vehicles que funcionen amb bioetanol són una alternativa en el punt
de mira de la indústria, l’Administració i també els ens de recerca. El personal
investigador del Centre Experimental de Refrigeració i Climatització (CER&C) de
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona analitza les cam-
bres de combustió de motors dièsel transformats per funcionar amb etanol.
Aquesta recerca la desenvolupa per a l’empresa Ros Roca Indox Cryo Energy,
que és un dels socis del projecte de recerca i desenvolupament de l’etanol per
a l’automoció I+DEA, dins del programa CENIT.
Els estudis dirigits pels investigadors Rafael Ruiz i Josep Montserrat se centren
en la transformació de motors dièsel de vehicles pesants i motors de genera-
ció elèctrica perquè s’activin amb bioetanol. Aquest biocombustible renovable
és un alcohol elaborat a partir de sucres d’origen vegetal fermentats i es pot
barrejar amb la gasolina. Té l’avantatge que emet menys CO2 i contaminants
locals que els combustibles fòssils.
En concret, la tasca del CER&C consisteix a optimitzar els algorismes de con-
trol dels motors, en l’assaig i l’anàlisi de les emissions i en l’homologació d’a-
quests motors transformats.

Col·laboració en dos projectes del programa CENIT
L’estudi de l’ús de bioetanol en motors és un dels apartats que inclou el pro-
jecte I+DEA, que abasta l’estudi del cicle complet de l’etanol, des de la produc-
ció de matèries primeres i la biotecnologia, fins a la tecnologia d’obtenció del
combustible a partir de productes agrícoles com són el blat i la remolatxa. A
més de Ros Roca Indox Cryo Energy, 25 empreses i 27 unitats de recerca par-
ticipen en aquest projecte del programa CENIT, que té un pressupost de 28,3
milions d’euros.
El CER&C també treballa amb Ros Roca Indox Cryo Energy en un altre projecte
del programa CENIT anomenat SPHERA, en què s’estudia l’hidrogen com a vec-
tor energètic.
El programa CENIT del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial
(CDTI) finança els grans projectes de recerca espanyols, i en la segona convo-
catòria ha destinat més de 200 milions d’euros a 15 projectes.



La pèrdua de la visió nocturna, la pèrdua
de visió perifèrica (visió tubular), les pig-
mentacions a l’ull, la pèrdua de la visió
dels colors i les dificultats per veure objec-
tes petits o per calcular distàncies són els
símptomes d’un procés que condueix a la
ceguera a causa de la retinosi pigmentà-
ria, una malaltia degenerativa de la retina
que es transmet genèticament.

Aquesta patologia degenerativa la patei-
xen a Espanya més de 15.000 persones
i la poden transmetre, genèticament,
més de 500.000 persones. La malaltia,
que acaba en ceguera, és produïda per
la mutació d’una proteïna: la rodopsina.
De moment, la recerca per tractar amb
efectivitat la malaltia se centra a alentir el
procés degeneratiu o reduir-ne els símp-
tomes, però encara som lluny de poder
aturar-ne la progressió. Darwin Toledo, lli-
cenciat en Bioquímica per la Universitat
de l’Havana, fa la tesi doctoral sobre
aquest tema, sota la direcció de Pere
Garriga, professor de l’Escola Universi-
tària d’Òptica i Optometria de Terrassa i
coordinador del Grup de Biotecnologia
Molecular i Industrial (GBMI).
A Espanya, els únics que fan recerca en
aquest àmbit són el GBMI i la unitat de
Biofísica del Departament de Bioquímica
i de Biologia Molecular, un grup de la

Universitat Autònoma de Barcelona.
Darwin Toledo estudia el mecanisme
d’activació de la rodopsina, la proteïna
responsable del que científicament s’a-
nomena visió escotòpica, és a dir, el que
fa que quan anem al cinema o passegem
a la nit puguem veure-hi. “La rodopsina és
la primera molècula que actua quan
obrim els ulls. Aquesta proteïna funciona
dins dels bastons, unes cèl·lules especia-
litzades en la fotorecepció. Si la rodopsina
deixa de fer la seva funció, els bastons
moren. A mesura que els bastons dege-
neren, n’apareixen els símptomes, fins
que moren definitivament, que comporta
la pèrdua total de visió”, explica Toledo.
L’investigador fa experiments amb
aquesta proteïna a partir de l’obtenció
in vitro al laboratori o de la que proce-
deix de la vaca. “Necessitem saber com
funciona realment la rodopsina. Se’n

coneix l’estructura, però no se sap quin
és amb detall el mecanisme de les dife-
rents etapes de la degeneració retinal
que condueixen a la mort de les
cèl·lules per un procés d’apoptosi o
mort cel·lular programada”, explica.

Ceguera nocturna
També investiga un altre tipus de patolo-
gia més benigna, la ceguera nocturna,
que no és degenerativa. “Fins ara,
cadascuna d’aquestes dues patologies
—la ceguera nocturna i la pèrdua total
de visió— s’han classificat per separat
perquè es creu que responen a meca-
nismes diferents. Creiem, però, que hi
ha elements comuns entre ambdues i
que la ceguera nocturna seria com una
primera fase de la retinosi pigmentària
que produeix la ceguera.”
“Ara sabem que hi ha diferències d’esta-
bilitat entre els mutants que causen la
retinosi i els que causen la ceguera noc-
turna, i això significa que anem pel bon
camí per identificar noves estratègies
farmacològiques.” I assegura: “Si, final-
ment, ens en sortim, amb aquesta
recerca, haurem fet un pas molt impor-
tant per lluitar contra la malaltia.”
Toledo creu que la seva recerca, a més,
obre nous camins per estudiar altres pro-
cessos degeneratius com ara la malaltia
d’Alzheimer.

La tesi doctoral de Darwin Toledo, del Departament d’Enginyeria Química del Campus de
Terrassa, aportarà informació rellevant sobre el mecanisme molecular de la retinosi pigmen-
tària, una malaltia degenerativa que produeix ceguera, per poder tractar-la amb eficàcia.

En el bon camí per curar
la retinosi pigmentària

llavors
de ciència
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FOTO La retinosi pig-
mentària és una
malaltia degenerativa
de la retina que es
transmet genètica-
ment
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Títol del projecte
Estudi de les relacions estructura-funció i mecanismes d’activació del
receptor rodopsina.

Per què vas triar aquesta recerca?
M’agrada la biologia molecular. Al GBMI em van explicar com aplicaven
el mecanisme d’activació de la rodopsina en l’estudi de les retinopaties
congènites. Això ho fan molt pocs científics i em semblava un camp
molt interessant per explorar i, alhora, útil per a les persones.

Àrees d’aplicació:
La biologia molecular, la genètica, la farmacologia, la medicina i l’oftal-
mologia.

Tesi doctoral

Aquesta recerca
obre noves vies per
estudiar l’Alzheimer
i altres malalties
degeneratives



La matemàtica María Jesús
Carro (Tànger, 1961) es va llicen-
ciar a la Universitat d’Extrema-
dura i es va doctorar a la
Universitat de Barcelona (UB).
Va marxar a la Universitat de St.
Louis (Washington, Estats Units)
gràcies a una beca postdocto-
ral. Quan en va tornar, va guan-
yar la càtedra a la Universitat de
Barcelona. La seva recerca s’ha
centrat en l’anàlisi funcional i
harmònica. En aquesta línia, és
la investigadora principal del
Real and Functional Analysis
Research Group (GRAF) i la
coordinadora de l’àrea de mate-
màtiques de l’Agència Nacional
d’Avaluació i Prospectiva (ANEP)
del Ministeri de Ciència i
Innovació.

Què no li agrada de la llei de la paritat?
Positivament, ajuda a conscienciar la societat que hi
ha dones molt bones en la política, en el món dels
negocis, en la recerca... Però també ens pot perjudi-
car perquè les mateixes dones són presents en la
gran majoria de les comissions científiques i dels con-
gressos, perquè som minoria. I això perjudica la plura-
litat d’opinió i crea una imatge negativa, perquè la
resta de científics poden pensar que les investigado-
res hi són presents pel seu gènere i no per la seva
vàlua professional.

Per evitar-ho?
S’hauria de fer un esforç per fer visibles més dones bri-
llants en els seus camps professionals i no caure en
l’obvietat de pensar sempre en les mateixes. A més, cal
que les dones deixem de caure en el victimisme i
siguem més ambicioses. Quan tenim una família i una
estabilitat professional ens sentim satisfetes i no
necessitem res més. En canvi, els homes sí que ho
necessiten. Per això, no arribem mai als nivells més alts
de l’escalafó. En el futur la situació canviarà, però cos-
tarà anys arribar-hi. No crec en les normatives i les lleis
que volen canviar les coses de la nit al dia, sinó que ha
de ser un treball que es construeixi pas a pas.

Com podem fer-ho?
Les escoles tenen un paper molt important en l’edu-
cació igualitària dels nens i les nenes. Han de recon-
duir a les aules la mentalitat i els comportaments que
els més petits aprenen a casa. No només s’ha de
transmetre que els nois no han de ser masclistes, sinó
també que les dones tenen les mateixes capacitats i
habilitats intel·lectuals que els homes per fer tot allò
que vulguin.

Va ser el seu cas?
Sí, el meu pare em va inculcar la passió per les mate-
màtiques i gaudeixo investigant. Ni les baixes mater-
nals m’han aturat, perquè amb un bolígraf i un paper
pots resoldre un problema. Sobretot en la meva àrea,
en què treballem en la recerca bàsica, concretament
en l’anàlisi harmònica.

Un exemple?
Quan es fa una fotografia amb una càmera digital, la
imatge es converteix en una matriu de nombres.
Gràcies a les tècniques d’anàlisi harmònica la imatge
es pot comprimir, emmagatzemar i descomprimir a
l’ordinador sense que perdi qualitat. S’ha demostrat
que aquestes tècniques ajuden a la compressió d’imat-
ges mèdiques en format digital. Per exemple, es poden
analitzar automàticament les mamografies, així com
detectar irregularitats en els electrocardiogrames.

I a l’Agència Nacional d’Avaluació i Prospectiva?
Hi coordino un equip que avalua científicament uns
500 projectes anuals de recerca en l’àrea de les mate-
màtiques i que decideix, mitjançant un seguit de
comissions, si els projectes s’han de finançar pel
Ministeri de Ciència i Innovació.

Quants projectes suspenen?
Pocs. El nivell és molt alt. En l’actual convocatòria dels
projectes del Pla nacional per a projectes de matemà-
tiques se n’ha aprovat el 70 %. Espanya, en els darrers
25 anys, ha avançat molt i ara hi ha una generació d’in-
vestigadors i investigadores excel·lent, amb energia i
ganes de treballar. Però encara queda molt per fer per-
què les universitats espanyoles siguin reconegudes
internacionalment. Ara som en un bon moment, però
també tenim un gran problema amb els joves.

Quin?
Que no hi ha places a les universitats per als joves que
volen dedicar-se a la recerca. D’aquí 15 anys es comen-
çaran a jubilar els actuals investigadors i investigadores
universitaris, i no haurem pogut formar la nova genera-
ció de professionals de la recerca.

Alguna solució?
L’Institut Espanyol de Matemàtiques ha creat un pla de
beques per assegurar que els joves brillants en mate-
màtiques puguin dedicar-se a la recerca. Durant aquest
temps, les universitats ja hauran pogut crear noves pla-
ces i, així, s’asseguren el relleu generacional. És un bon
model a seguir.

l’entrevista

“S’han de fer visibles 
més dones brillants”

Matemàtica apassionada, la catedràtica María Jesús Carro es mostra crítica amb
la llei de la paritat, perquè creu que pot perjudicar la imatge de les dones cientí-
fiques, i reclama la implicació de les escoles a l’hora de generar el canvi que la
societat necessita per arribar a una situació d’igualtat real de gènere. La professo-
ra també defensa el rejoveniment del planter d’investigadors i investigadores uni-
versitaris per assegurar-ne el relleu generacional.
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Va participar en el cicle
de conferències “La
dona: element innovador
en la ciència”, organitza-
da per la Reial Societat
Matemàtica Espanyola,
amb el suport del
Departament de
Matemàtica Aplicada IV
de la UPC. Les jornades
van visualitzar el treball
innovador de les dones
en l’àmbit de la ciència.

María
Jesús
Carro


