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Títol 

Estudi mitjans;ant simulació discreta del comportament 
del carboni i el nitrogen en el sól 

Autores 
Agnes Centellas Capsada i Patrícia Martín Gascon 

Professors tutors 
Marta Ginovart Gisbert i Daniel Codina 

Especialitat 
Explotadons Agropecuaries 

Resum 
El sol és un sistema veritablement molt complexo Un siste
ma constituit per materia inorganica i organica en diferents 
estats: per microorganismes, per organismes, per les 
arrels deis vegetals ... Un sistema que es veu afectar pe!' di
versos agents (temperatura, pluviometria .. .). Per altra part, 
la importancia ecologica, humana i economica del sol és enor
me. Per aquestes dues raons és molt important comprendre 
el funcionament d'aquest sistema, EIs models matematícs 
continus, fonamentats en la utilítzació d'equacions diferen
cials, no són aptes per estudiar sistemes tan complexos, En 
aquest treball s'ha realitzat una avaluació de les possibilitats 
de la metodología de la simulació discreta com a cina per po
der estudiar el comportament del soL 

S 'ha realitzat una revisió bibliografica de la biofisico
química dels processos de transformació de! carboni i ni
trogen en el sol, i s'estudia especialment el comportament 
deis bacteris amonificadors i deis nitrificadors, A partir de 
la informació obtinguda, s'ha elaborar un model del com
portament del carboni i e! nitrogen en el sol. En el model 
es controla espacialment les quantitats de carboni i nitro
gen resistents í labils, FUNC NH4 +, FUNC NO)-, CO2 , com 
també la biomassa i el cicle ceHular de cada un deIs bac
teris. 

S'ha implementat e! model desenvolupat en un progra
ma de simulació discreta. En avaluar els resultats de la si
mulació (evolucions temporals de 13 parametres) i compa
rar-los amb dades experimentals s'ha comprovat la bondat 
de la tecnica com a metode per míllorar la comprensió del 
comportament del sol com a sistema complexo 

Mots c1au 

SoL carboni, nitrogen, models rnaternatics, simulació dis

creta, 


Re! Biblloteca: TFC 2440197 

Títof 

Estudi i modelització del creixement de la truita iri
sada (Oncorhynchus mykiss) en piscina 

Autora 
Íngríd Masaló 

Professors tutors 
Daniel López, Marta Ginovart í Lourdes Reig 

Espedalitat 
Explotacions Agropecuaries 

Resum 
Els models són un instrument fonamental en la ciencia i la 
tecnología que permeten millorar la comprensió del funcio
nament deis sistemes biológics i fer prevísions sobre el seu 
cornportament alllarg del temps. S'ha creat un equip de tre
ball format per especialistes en aqüicultura (Lourdes Reig) 
i especialistes en modelització i simulació (Daniel López i 
Marta Gínovart); l'equip, a d'una recerca bibliogrilfi
ca exhaustiva, ha desenvolupat un model discret de truita iri
sada en un entorn físic apte per a la seva ímplementació pos
terior en un programa de simulació discreta. 

La nostra metodología es fonamenta en tres parts: 1) mo
delització del comportament dels elements del sistema, 2) 
modelització de les relacions entre els elements, i 3) estudi 
del comportament dels elements actuant conjuntament mit
jan¡,;ant l'ordinador. 

El model de índou les principals accions metaboli
ques que s'esdevenen en un peíx real en una piscina. Per mo
delar la piscina s'ha discretitzat l'espai en cel·les i se'n contro
la la qualitat de l'aigua (oxigen, amonÍac, pÍllso sedímentat...). 
El tem ps, tot í ser una magnitud contínua, s'ha discretitzat 
en passos de temps (lOO i, per obtenir una millar cor
recció del model, quan es distribueix l' alíment, els passos de 
temps són de 5 segons. 

Les perspectíves són realítzar diverses sÍlllulacions per 
avaluar la bondat del model i, un cop aquest s'hagí conso
lidat, es podra modelar i simular el conjunt d'una explota
ció. A llarg termini, havent demostrat la víabilitat de la me
todología per a la truita irisada, es podril desenvolupar 
models per a altres especies aqüícoles. 

Mots c1au 

Model matematic, símulació discreta, truita irísada, aqüi

cultura, creixement. 


Re! Biblioteca: TFC 2522198 
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Títol 

Historia de la millora genetica del blat a la Diputació 
de Barcelona 

Autora 

Ester Trullols Sanchez 


Professor tutor 

Francesc Casañas 


Especialitat 

Explotacions Agropecuaries 


Resum 

A través de diversos reculls bibliografics i d'entrevi~tes amb 

persones que hi han estat implicades, es reconstrueix la hist()

ria de la recerca al voltant del blat realitzada per personal 

vinculat a la Diputació de Barcelona. És veritat que els in

vestigadors han passat a dependre, en diversos períodes, 

d'institucions díferents (Mancomunitat, Generalitat, etc.), 

pero es pot seguir un fil conductor tant pel que respecta a 

la política desplegada com als material s genetics implicats. 

Es comenc;:a amb la introducció als anys vint de material es

tranger millorat cientuicament i el seu assaig per trobar quin 

s' adapta millor a les nostres condicions. Després, s' enceta un 

programa propi de millora destinat a crear noves varietats 

de blat gracies, sobretot, a l'empenta deJosep M. Soler i Coll. 

En acabar la guerra civil, es manifestaran els fruits més co

neguts d'aquesta tasca, o sigui els blats denominats amb el 

prefix Mont- (Montcada, Montserrat, Montbui ...). A la 

bilació de Soler i ColI, se seguira una política simplement 

conservadora, amb objectius poc dars i en difícil compe

tencia amb la mil!ora efectuada per les empreses de! sector. 

Finalment, s' expliquen els darrers intents de «reactivar» e! 

germoplasma existent com a resultat de 40 anys de treballs, 

la seva cessió a I'IRTA i e! seu diposit final al Banco Nacional 

de Germoplasma Vegetal de I'INIA a Madrid. 


Mots c1au 

Blat, historia, Diputació de Barcelona, millora genetica. 


Re! B¡blioteca: TFC 2499/97 

Títol 

Se1ecció per diametre elevat de la tija en la varietat 
Lancaster de blat de moro: resposta, heretabilitat re
alitzada i efectes relacionats amb altres caracters 

Autora 

Mireia Galimany i Vives 


Profes sor tutor 

Lluís Bosch 


Especialitat 

Explotacions Agropecuaries 


Resum 
Es practicaren cinc generacions de selecció massal per dia
mctre gran de la tija a la base de la planta, amb control 
d'ambdós pares i un 5% de pressió de se!ecció. Les cinc ge
neracions (SI a S5) juntament amb la població original SO 
s' assajaren en tres localitats amb un disseny de bIocs a l'at
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zar. L'increment mitja del diametre per generació fou del 
3,7% i l'h2 realitzada fou del 0,15, superior a I'h2 estimada 
pel nostre grup en la mateixa varietat Lancaster (0,37). 
Correlativament, els dies a floració es van incrementar en un 
0,87% per cicle. La producció d'espiga s'incrementa en les 
tres primeres generacions de selecció no en les dues úl
times (20% en total). La producció de la part vegetativa s'in
crementa en totes les generacions amb una mitjana del 6,5%. 
Totes aquestes respostes correlacionades s'han d'atribuir a 
la pleiotropia ja que a SO la població estava en equilibri de 
lligament. Queda clar que, malgrat l'h2 baixa, la resposta a 
la selecció per diametre gran fou important, a causa d'una 
elevada variancia fenotípíca d' aquest caracter. Les respostes 
correlacionades en els caracters productius Eoren molt po
sitives, amb l'handicap de l'allargament del cicle. 

Mots dau 
Blat de moro, selecció massal, diametre de la tija, h2, pro
ducció 

Re! Biblioteca: TFC 2436/97 

Títol 

Selecció artificial pel gruix del diametre a la varietat 
Lancaster de blat de moro 

Autora 
Anna M. Martín Martín 

Professor tutor 
LluÍs Bosch 

Especialitat 
HortofructícuItura i Jardineria 

Resum 
Es practicaren cinc generacions de selecció massal per día
metre gran de la tija a la base de la planta, amb control 
d'ambdós pares i un 5% de pressió de selecció. Les cinc ge
neracions (SI a S5) juntament amb la població original SO 
s'assajaren en tres Iocalitats amb un disseny de blocs a l'at
zar. L'increment mitja del diiimetre per generació fou del 
3,7% i I'h2 realitzada fou del 0,15, superior a I'h2 estimada 
pel nostre grup en la mateixa varietat Lancaster (0,37). 
Correlativament van incrementar de valor els caracters mor
fologics d'altura de l'espiga (3,6% per generació), altura to
tal (2%), nombre de nusos fins a l'espiga (4,25%) i nombre 
de nusos total s (2,8%). EIs caracters indicadors de la quali
tat nutritiva (fibra neutra detergent, digestibilitat de la pa
ret cel·lular i digestibílitat global de la part vegetativa) no es 
veieren afectats per la selecció per diametre gruixut, excep
tuant la fibra neutra detergent, que augmenta significativa
ment, encara que molt poc (0,9% per generació de selecció). 
Com que ni la digestibilitat de respiga ni la de la part vege
tativa no variaren, el 23 % (4,6% per cicle) d'increment de 
producció de materia seca digestible total fou degut a !'in
crement de produccíó d'espiga i de part vegetativa. 

Mots dau 
Blat de moro farratger, selecció massal, diametre de la tija, 
h2, qualitat nutritiva 

Re! Biblioteca: TFC 2495/97 



Títol 

Estudí metodologic de la mesura de la temperatura 
corporal en remugants 

Autor 

Bernat Farriol 


Professor tutor 

Raúl Fanlo 


Especialitat 

Explotacions Agropecuaries 


Resum 

La temperatura corporal pot ser utilitzada com a parametre 

de gestió en l'explotació dels animals. Es varen intentar des

cnure les pautes d'evolucíó de la temperatura en anímals uti

litzant diversos disposítius comuns de mesura. L'experiencia 

es va realitzar utilitzant tres vaques i quatre ovelles aIlotja

des a la Granja Experimental de la Facultat de Veterinaria 

de la UniversÍtat de Barcelona. Es van mesurar temperatu

res vagínalment i rectal. Es valora l' eficiencia de tres ter

mometres amb diferents característiques de funcionament: 

termometre de mercuri convencional, termometre clínic di

gital i thermoscan (mesura la radia ció infraroja i la conver

teix a una escala de temperatures). El thermoscan es va mos

trar molt variable en la precisió, en allunyar-se de les 

variacions reals de temperatura deIs anÍmals. Es determina 

que l'evolució de la temperatura estava lligada a la pauta d'a

limentació alllarg del día. En mesurar la temperatura rec

tal, el volum de massa fecal va tenit inHuencia en el valors 

de temperatura, especialment en vaques. 


Mots clau 

Temperatura, remugants, monitorització, ovelles, vaques. 


Re! Biblioteca.· TFC2506/97 

Títol 

Valoració dels efectes de l' escalfament de l' alfals du
rant la seva deshidratació sobre la composició quími
ca i la degradabilitat ruminal 

Autors 

Josep Manent i Joan Parera 


Professor tutor 

Raúl Fanlo 


Especialitat 

Explotacions Agropecuaries 


Resum 

La deshidratació suposa una modificació important de les 

característiques nutritíves de l'alfals respecte a les de la plan

ta verda. En aquest treball es van valorar quins efectes pro

voca la temperatura i el temps d'escalfament durant la des

hidratació sobre la composició química i la degradabilitat 

ruminal de l'alfals. Es va utilítzar alfals Aragó, conreat a Torre 

Marimon (Cal des de Montbuil i dallat al maigo Sobre aquest 

material es van fer els següents tractaments (temperatura/ 

temps): 60"/2 dies, 120"/75 mín, 140°/75 min, 140"/60 min, 


160"/75 min, 160°/60 mín, 160°/45 mino La degradabilitat 

tuminal de la materia seca (MS) i proteina bruta (PB) es van 

determinar mitían.;:ant el metode in sacco a la Facultat de 

Veterinaria de la Universitat Autonoma de Barcelona ud

litzant dues vaques fistulades. Els resultats obtinguts han 

permes determinar que a mesura que s'incrementa la tem

peratura í el temps de tractament, s'incrementa el percen

tatge de fibra neutra detergent; no es modifica el percentat

ge de PB, la seva solubilitat, la fracció de la protelna 

potencialment degradable i el temps de retard en l'iníci de 

la degradació; dismínueix la velocitat de degradació de la 

MS i la degradabilitat teórica de PB i MS. L'efecte de l'es

calfament sobre la velocitat de degradació i la degradabili

tat teorica ha tingut més importancia sobre la PB que so

bre la MS. Per les combinacÍons temps-temperatura 

utilítzades, la temperatura ha estat un factor més important 

que e! temps. 


Mots clau 

Alfals, deshidratacíó, temperatura, temps, degradabilitat. 


Re! Biblioteca: TFC 2500/97 

Títol 

Prevenció, protecció i seguretat davant incendis i ex
plosions a les indústries agroalimentaria, química i 
afins 

Autor 

Federico Beato Pumar 


Professora tutora 

Merce Raventós 


Especíalitat 

Indústríes Agraries í Alimentaries 


Resum 

En aquest treball e! lector pot copsar la gran quantitat d' ac

cídents que es podrien haver evitat si s'hagués donat més im

portancia a la seguretat contra incendis i explosions. Sovint 

5'ha volgut donar molta seguretat amb pOC5 mitjans. Sor

tosament avui s'esta millorant molt (en bona part gracies a 

la conscienciació del personal responsable). Per tal d'evitar 

estancar-se en uns esquemes fíxos i per donar a conaxer la 

contínua evolució -tant en mítjans tecnics com humans i or

ganitzatius- es desenvolupa aquest treball. 


Es presenta, en primer 1I0c, una recopilació teorica ex
tensa i detallada dels tipus de focs, explosions, sistemes de 
detecció i extinció, exemples reals d'explosíons ocorregu
des a indústries alimentaries, explosions de tipus BLEVE 
(Boiling L/quid Expanding Vapor Explosion), plans d'emer
gencia i evacuació. S' estudia l'avaluació quantítativa de! risc 
d'incendi mitjan.;:ant e! metode Gretener tot estudiant e!s fac
tors de perill essencials i definint les mesures per tal que la 
prevenció de! risc quedi coberta. 

El treball pretén donar una visió objectíva dels diferents 
mitjans amb que es pot evitar el perill de foco Tant de bo e!s 
mitjans esmentats compleixin aquest objectiu i no ens hagim 
de doldre que l'atzar hagi pres el protagonisme de! sinistre 
a una adequada planificació de resposta. 
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Mots clau 
Seguretat, prevenció, incendis, explosions, indústries agro
alimentaries. 

Re! Biblioteca. TFC 2456/97 

Títol 

Estudi preliminar d'una EDAR (estació depuradora 
d'aigües residuals) per a la Cooperativa Agrícola Sant 

Josep de Bot 

Autor 
Fernando Huguet Boix 

Professors tutors 
Merce Raventós i Eduard Hernández 

Especialitat 
Indústries Agraries i Alimentaries 

Resum 
Aquest treball estudia la implantació d'una depuradora 
per al tractament de les aigües residuals de la Cooperativa 
Agrícola Sant Josep de Bot, situada al municipi de Bot. El 
sistema de depuració que es proposa és biologic, de fangs 
activats amb pretractament físicoquímic. 

Les aigües residuals que es produeixen en aquesta Coope
rativa tenen essencialment dues procedencies: 

Vinasses: Cabal mitja diari: 32 m3 

DQO mitjana: 3.500 ppm 
MES: 300 ppm. 
Campanya de producció: agost-novembre 
Volum d'aigua residual previst: 5.500 m3 

Oliasses: Cabal mitja diari: 15 m3 

DQO mitjana: 4.000 ppm 
MES: 5.100 ppm 
Campanya de producció: desembre-febrer 
Volum d'aigua residual previst: 650 m3 

En aquest treball s'ofereix, doncs, una possible solució a la 
problematíca derivada d'aquestes aigües residuals, i alhora 
es permet complir e! marc legal actualment vigent. 

Mots clau 
Aigües residuals, depuració, oliasses, vinasses. 

Re! Biblioteca.· TFC 2471/97 

Títol 

Caracterització i minimització de les aigües de rentat 
abocades per una indústria vinícola 

Autora 
Gloria Martí de la Llave 

Professors tutors 
Teresa Balanya i Eduard Hernandez 

Especialitat 
Indústríes Agraries i Alimentaries 
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Resum 
La indústria vinícola es caracterÍ!za per tenír una forta va
riabilitat en la producció d'aigües residuals -tant en cabal 
com en carrega-, que presenta la maxima problematica du
rant e! període de verema i transvasaments. Aquest fet difi
culta e! disseny d'un sistema de depuració, pero és un 
avantatge a I'hora d'aplicar mesures de reducció de la conta
minació, ates e! caracter puntual d'aquesta. En aquest tre
ball es presenta un estudi de minimització d' aigües residuals 
d'una indústria vinícola. Per aixo, en primer 1I0c, es carac
teritzen les aigües residuals originades per la neteja de les ins
tal·lacions durant els processos de premsat del ralm, de
senfangat del most (estatic i mitjanc;ant filtres de buit), sagnat 
de maceració, transvasaments i sagnat de baixos; per cadas
cun d'aquests processos s'obté el volum d'aigües residuals i 
les materies en suspensió i la demanda química d' oxigen ge
nerades per cada litre de materia primera processada. S'han 
detectat com a punts crítics e! desenfangat per filtració al buit 
i el sagnat de baixos, i es proposa una serie de mesures cor
rectores. 

Paraules clau 
Aigües residuals, neteja, caracterítzació, vi, minimització 

Re! Biblioteca: TFC 2427/97 

Títol 

Costos d'explotació de les estacions depuradores d' ai
gües residuals en el sector d'escorxadors de Catalunya 

Autora 
Esther Huertas Hidalgo 

Professora tutora 
Teresa Balanya i Martí 

Especialitat 
Indústríes Agraries i Alimentaries 

Resum 
El subsector d' escorxadors és un deIs sectors índustríals agro
alimentaris més problematics quant a la contaminació ge
nerada per les seves aigües residuals, cosa que en fa necessaria 
la depuració previament a abocar-les en qualsevol instal·la
ció. No obstant aixo, hi ha un gran desconeixement deIs cos
tos de depuració en e! nivell sectorial, encara que aquests po
den no ser menyspreables respecte al total de la factura ció 
de la indústría. En aquest treball, mitjanc;ant visites als es
tabliments, s'ha estudiat la situació de! procés de depuració 
i els costos d'explotació d'estacions depuradores d'alguns es
corxadors a Catalunya. S'ha detectat una variabilitat im
portant en la producció i la composició de les aigües resi
duals atribuIble a diferencies en factors de producció com 
e! tipus d' especie, e! nivell de recollida de sang i el tipus d'ín
dústría carnia. En general, tots e!s sistemes de depuració es
tudiats presenten rendiments d'e!iminació de DQO i mate
ries en suspensió superíors al 90%. Quant als costos en e!s 
sistemes fisicoquímics, destaca la importancia deIs fangs i re
actius sobre el consum energetic, i succeeix el contrari en els 
tractaments biologics. En general, no es realitza cap tracta
ment deIs fangs de depuració, que es revaloren com a adob 



líquido Sense tenir en compte el cost de ]'amortització de les 
instaHacíons, no s'observen diferencíes importants entre els 
tipus de tractaments de depuració (químíc o biologic) i el 
cost imputable per tona de carn obtinguda. 

Mots clau 
Escorxador, depuració, aigües residuals, sang, costos. 

Re! Biblioteca: TFC 2459/97 
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