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1. PRODUCCIÓ AGRÍCOLA 

1.1. CTJLTIUS EXTENSIUS 

Títol 

Optil1lilzació de J'extracció de DNA en bbt de moro (Zea 
maysl per a la utilització de marcaclors molecubrs RAPO 

Autor 

S. Salas 

Professor tutor 

E. S:íl1chez 

Resum 

AClualmenl el Crup cle Millora de l'ESAB es!;] trebalbnt 
en la en marxa e1el L<1 bora lori ele Cenelica Mole
cular per t;JI de :lplícar les noves tixniqlles lllole
culars COIl1 a eina en I'esllldi i la millora deis vegelals. L'1 
tecníca RAPO (nmdom ¡Jmplified polymOlphic DNAl es una 

lecniques, és facil, riípida, l'equereix petites 

quantitats de DNA i no necessila raclioanivitat, i aixó fa 
que sigui ideal per aplicar· la al nou laboratori. Per poeler 
ulilitz;H aquesta tecnica cal fel' primer un estudí de les 
metodologies existents per tal de trobar les que siguin 
millors per a una aplicació determinada. El present estu
di és \111 recull bibliogriífic ele prolocols d'extracció de 
D"-lA en blat cle moro (Zea mays) per ::1 la utilització de 
marcadors RAPO. Se centra en dos objectius: la proposta 
d'una metodología d'extracció cle DNA per al blat de 
moro, i la proposta c1'un protocol ele PCR (pol)'meriLSe chéll 
rerJuioJl) per a la mi!ilzació de la tecnica RAPD. Es van 
seleccionar e1s articles publicats eles del 1995 i fins al 
2000 per tal d'acollseguir llomés la infonnació més 
recen\. Les metodologies lrobades es van classificar en 
dos grups segons el tipus d'extracció de DNA realilz.ada: 
metodes :llllb extrae ció cle ONA organica i metodes d'ex
tracció ele ONA inorganiCl. Es va observar que els melo
des d'eXlracció orgi'mica pl'edominaven sobre els d'ex
lracció i que la major part c]'articles seguien 
el m;\leix protocol de PCR classic de WiIliallls et ¡JI. de 
1990 amb llellgeres llloditkacions. 

Mots c1au 

Blal de mOfO, RAPO, extl'acció de OKA, PCR, lecniqlles 
molecubrs 

Títol 

Resposta de cinc generacíons de selecció de massa per 
tija gruixucla de la varielal L'1nCaSler cle blat de moro, 
encrellades amb la líJ1i¡¡ B73 

Autors 

A. Fernández, A. Manínez 

Professor tutor 

L Bosch 

Resum 

Es va estudiar la resposta de I'encreuament ele cinc gene
racions de selécció de massa per tija gruíxuda de la varie
tal L:JI1CaSler alllb la línia B73. Els resultals es van COlll
parar :unb e1s que es van obtenir en un lreball anterior 
en que es va assajar :1mb les cinc gener;:¡cions de selec
ció per se. L'esludi s'lla reaJitzat en tres loc;¡litats diferents 
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per tal de determinar la possible influencia de l'ambient 
en els assaigs. En els caracters diametre de la tija, dies de 
tloradó, al<;ada fins a l'espiga, al<;ada total, nombre ele 
nusos fins a l'espiga i nombre de nusos totals, es va man
tenir la tendencia creixent i sostinguda que es va trabar 
en ¡'assaig ele les cinc generacions de selecció per se, tot i 
que minvada per l'efecte estabilitzador de la línía B73. La 
producció ele l'espiga només va augmentar fins a la ter
cera generació, i a partir d'aquí va restar estable. Aquest 
comportament va resultar semblant al de les generacions 
de seleccíó per se, i en aquest cas I'efecte estabiJitzaelor de 
la línía B73 va ser poc important. Com que la varietat 
Lancaster s'hamía ele trobar en equilibri de lligament, es 
dedueix que aquests caracters es troben correlacionats 
per pleiotropia. Cap carácter va presentar interacció sig
nificativa per l'efecte localitat x híbrido 

Mots c1au 

Blal de 1110ro, lancaster, proelucció, se!eccíó de massa 

Títol 

Estudi de la intluencia eJe la elosi de sembra en la pro
ducció i la qualitat del gra de blat 

Autors 

M. Borras, J. Dachs 

Professor tutor 

M. PUjol 

Resum 

Genewlment s'acostuma a cultivar el blat en unes dosis 
massa elevades i aquest estudí penllet comprovar que 
una reducció de la dosi de selllbra lllante la proelucció, 
pero, en canvi, no Illanté els components elel rendilllent. 
Tamoc es comparen els efectes de la dosi de sembr<l en 
la qualitat del gra, concrctamcnt el pes especílk i el pes 
de 1.000 grans. les dosis comparades han estar de 200, 
400 i 600 gransím2 per ;1 cadascuna de les vuit varietats 
escollieles (Anza, Etecho, lsangrain, Marius, Montcada, 
Sarina, Soissons i Tremie). Totes les cOlllbinacions s'han 
repetit en quatrc bloes distribu'its a Fatzar. Els resultats 
han demostrat que la producció no queda afectada per 
la dosi de sembra ni per la vMieta!. 1.a densitat de sem
bra no moelifica la humitat, el pes específic, l'al~ada ni 
I'índex de collita, pero, en canvi, sí que afecta e1s COll1
ponents del rendiment. Un auglllent de la densitat de 
plantes es tr,ldueix en un incremel1l del nombre d'espi
gues/m1, pero aquestes espigues són mes petites, tcnen 
menys grans per espiga i e1s grans són més petits. 

Mots clau 

Bbt, variet;H, closi de ~ell1bra, índex de collít;:!, compo
nents del rcndiment 

Estudi de la producció de materia seca (,'..1S) i composi
ció morfologicil de filrratges de cereals d'hivern imma
durs 

Autors 

O. Betrián, J. Gómez 

Professor tutor 

M. Pujol 

Resum 

L'equilíbri entre el moment de la producció maxima de 
MS i una bona qualitat del farratge són aspectes essen
cials en I'optimització de l'aprofitament deIs cereals cI'hi
vern com a especies farratgeres. Aquest treball aporta 
dades sobre les procluccions de MS de tres cereals d'hi
vern a partir ele l'espigat i fins a la madnració del gra, 
alhora que aporta mostres per analitzar I'evohlció de la 
Cjualitat del farratge en la part del cicle esmentaela. Els 
cereals d'hivem que s'han utilitzat han estat blat, ordi í 
civada. El control s'ha fet recollint 4 mostres a ¡'atzar, de 
0,25 1112 cada una, en call1ps de cultiu de I'explotació per 
especie i setmana. També s'lla fet la separació del farrat
ge per obtenir-ne la cOl1lposíció morfológica. Els resultats 
han permes confírl11;1f les elades obtingudes en treballs 
anteriors, tant pel q\le fa a la producció de MS com il la 
cOlllposició morfológica, si bé la producció del blat ha 
estat inferior de l'esperada. 

Mots clau 

Farratges, cereals immadurs, blat, ordi, civada, cOlnposi
ció 1lI0rfologica 

Títol 

Comparació del comporwment de diferents generacions 
de lIavor de cereals amb fecunda ció autogiímica 

Autor 

M. C. de Sobregrau 

Professor tutor 

M. Pujol 

Resum 

El treball pretén cOlllprovar si la generació de reproduc
ció en cereals d'hivern de fecundació autog;l1llica int1ueix 
sobre el comportament d'¡¡quests c\lltius, a n de justificar 
o inculpar l'afirmació que I'ús de Havor certificada com
porta un augment de rendi11lent clavant la Havor habilita
da o :Hltoprodllida. Els camps experimentals es van ubi
car a Torre Marimon, amb clima mediterrani sllblmmit de 
cariícter marítimo Es planteja un assaig amb blocs a ¡'at
zar, amb quatre repeticions el1lprant dlles varietats de 
xeixa (Soissons i Sidera)) i dues d'ordi (Graphic i Gaelic) 
i Havor de tres generacions stlccessives R-l, R-2 i habili
tada. Com a conclllsions generals es pot establir que no 
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existeix cap IÍpus de variació del comportament en les 
varietats emprades, sigui quina sigui la seva genera ció. 
Per tant, no seria justificable la venda de Havor certificcl
da fonamentant-se en una diferencia de comportament 
respecle d'allres calegories de Havor. 

Mots c1au 

Llavor, cereals d'hivern, xeix., , oreli, reproducdó 
mica, cOlllporlament <tgronolllic, generaciüns 

Títol 

Origen, evolució genetica i perspectives de millora dels 
AlIíUlIl, cacau, dínem Í fesolet 11lenut 

Autor 

A SUllé 

Professor tutor 

F. c',sa ¡'¡as 

Resum 

Aques! lreball intenta esbrÍnar quins són els precursors 
silvestres, geografic i cultural de quatre especies 
cultivades, I'evolució des de la seva domesticadó i les 
perspectives de millora. Els Allium sp. s'orígínaren a I'A
sía temperada. De la ceba se'n cultiven varietats lf8dício
mIs i híbricls. La Íllcorporació de resistencies podria 
estabilitzar la proclucció i recluir I'ús de pesticides. 
L'esterilítat cítoplasmatica masculina sera decisiva per a la 
producció comercial de Havor híbrida. Theobl'oma cacao lé 
origen a In conGI alta de I'Amazones. Se'n cultiven clons 
de varietats tradícionals. La millora s'h" dirigir a augmen
tar la prod\lcció el vigor híbrid Les tecniqlles 
de c10nadó llS<lnt empelrs són un aspecte que cal seguir 
millor;lllt. L'origen del Camzabis sati!Ja són les zones tem
perades elel centre de l'Asia. S'ha dOlllesticat en tres 
direcciolls: la proelucció de fibra, la resina psicoactiva i 
l'oli de lIavor. Les forllles cllltivacles clescendeixen (I'un 
nombre recluYt de parents ancestrals cuhivats tradícíonal
Illenl. El canem ha· patir una forta erosió genetica. La 
millora del canenl ha usar la hibridació, retroencreua
ment, seleccions de massa, familiars i indíviduals. S'ha de 
continuar investigalll l'expressió sexual, de la qual depen 
I'estrategia de millora. El canenl té 1m alllpli ventall de 
perspectives en diferents iunbits. El Vigna unguicu[¡¡ta té 
I'origen a I'oest de l'i>Jrica. En la domestÍCació ha perdm 
la latencia de llavor i ha redlút la dehiscencia de tavelles. 
S'usa basicament per a farratge. Se'n cultiven Iínies pures. 
L1 millora va basicalllent a la recerca de compa
tibilítats genetiques per incorporar resistencies i mlllores 
morfologiques i fisiologiques que es poden obtenir deis 
parents silvestres del fesolet. També s'intenten fer híbrids. 

Mots clau 

Precllrsors silvestres, elomestiG1Ció, erosíó genetica, pers
pectives 

Flora arvense en un cultiu de cereal d'hivern sota tres 
tipus de treball del 561: dinamica poblacional de Pofy
gOl1um avicu[¡¡re 

Autor 

M. CialJart 

Professor tutor 

M.T. Mas, A M.e. Verdú 

Resum 

El treball s'lla dut a teflne a la finca experimental de 
Torre Maril1lon (Caldes de Montbui, Barcelona) en un 
cultiu de blat d'hivern durant la campanya 1999-2000, i 
esta dividit en dues parts ben diferenciades. La primera 
part consiste ix en l'esrudi de la diferent evolució de dues 
cohorts de P00¡gonum aviculure en tres treball del sol: tre
ball convencional, treball simplificar i sembra directa. El 
ripus de treball de sol ha ínflüit en l'evolució d'una 
població ele Polygonum avicu/.1I'e. S'ha observar que el tre
ball convencíonal afavoreix la supervivencia ele plantules 

mala herba, En sembra dírecta s'ha pogut 
observar una laxa de mortalitat més elevada en els prí
mers dies el'observadó i signitkatival1lent diferent de la 
resta de sístemes de Ilavorar. En treball convencional i 
simplificar la major o menor supervivencia de ·la pobla
ció ha variat en funció de les condídons de l'epoca d'e
mergencia. S'ha víst que la pluviometria un factor que 
condiciona la 1l10rtalital de Polygollum aviculare. La segona 
par! prerén avaluar la influencia del treball del sol en la 
biolllassa aería de la llora arvense i de P00go1Jum avicula
re al final del cultiu. Pel que fa a biomassa total s'han 
obtingut diferencies entre els tres tiplÍs de treballs, i és 
major en el GIS de selllbm directa. En canvi, no s'han 
observat diferencies en la biol1lassa aeria de P00gol1um 
alJiculare, malgrat que la seva densitat ha estat destacada
ment menor en el GIS de la parcel·la mnb absencia de tre
ball del sol. 

Mots claus 

Treball del sól, Polygollum avicu[¡zre, evolució clemogratka, 
bíolllassa, blat 

Titol 

Estudi de diverses especies per a la seva utílilzació en 
adobs verds 

Autors 

M. Puente de la Vega, 1\1. Negre 

Professor tutor 

M. Pujol 

Resum 

Després de fer una amplia revisió bibliogriítka sobre els 
adobs verds, s'lla portat a tenne una experiencia per 
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coneixer el cOl1lportament ele qtliltre culrills (civileb, 
colza, i ve<;-:!) C011l a ;ldobs verds a Torre J\larimon, 
L'experiencia es plantej:\ en parcdles ele 500 a lJJOO 1ll2, 

en blocs il l'arzar, amb -4 repeticions, Es control;) el nivel! 
de N nítric elel sol abans i despres, <lixí COIll l'ac\ll1Hlbcíó 
de materia seca per hectarea i el percentatge de prote'ina 
bruta deIs cultius. La ve¡;a destaca per b seva aportació 
de N mentre que l;¡ producció de MS/Ilil elels dos cere"ls 
i de la ve<;-a fou eqllivalcnL 

Mots c1au 

C\lltius de cobertura, adobs verds, producció, extracció 
ele N, N nítric civada, colza, segol, ve¡;a 

Títol 

increment ele proclucdó ele materia seclIhil ni de PBlha, 
per tant no és reeomanélble econól1licament; (2) l'encla
rrerimenr del moment cl'aprofítament de! brriltge ha 
representat un angment de la proclllcció ele materia 
seca/h;l, pero 1<1 qllalitat d'¡lquest proclucte ha dismínu'it. 
Per poder decidir si és o no és oportú esperar a dalhlf, 
s'llauria de valorar partir del típus de bestiJr i raciona, 
1l1enl cOllcreL 

Mots c1au 

Raigr:ls, adob nitrogen;rt, moment d'aprofít:1l!lent, pro
ducció, qllalitat del farratge 

1.2, CULTlUS DE FRUITERS 

Estudis sobre la proclucció i la qualítat delmargall segons 
I';ldob nitrogenat í l'estadi v'egetatiu 

Autor 

E. de Caralt, LL Rov!ra 

Professor tutor 

M, Pujol 

Resum 

El treball que es present'l a contimlació consta de dues 
experiencies realirzades amb el fi de v"lorar els erectes 
que ocasionen les diferents dosis d'aclobatge nitrogenat i 
els diferents llloments el'aprofitilmenr elel raigras italía 
(Lolium rnultiflorum VaL Vilesterwo/dicum), tant des del punt 
de vista quantitatiu COlll qualit:nill. El treball de Cllllp 
s'ha cillt ,1 terme sobre un cultiu ele raigrás iralia ele la 

gr<lnja-escola Torre Marimon, sÍluada al terllle nllmicipal 
de Caldes de Monrbui a la comarca del Valles Oriental. 
Per dm a terme I'experiencia es va fer un clisseny estadís
tic b:,sat en blocs a I'atzar (de quatre repetícions en cada 
cas) i un sol factor per estudiar: la dosi d'adobatge i e! 
llloment d'aprofítament, segons l'experiencia. Per fer la 
prova d'¡lelobatge es van aplicar tres dosis diferents: la 
dosi mes baixa o testimoni era ele lOO UFN/ha, la següent 
era 50 UFN/ha superior respecte de la primera i la dosi 
més alta superava en 100 l'FN/ha la primera, En I'expe
riencia realitzaela en el 11l0ment d'aprofitament del farrat 
ge, es va d:1Har en diferents etapes del seu estaeli vege
tariu: 7 elies abans ete I'espigar, 7 clíes clesprés del lllO

menr de l'espigat i 16 elies després de I'espigar. De les 
Jl10slres extretes del camp, s'obtingllerell dades Cjll:lI1IÍlJ
tives (MS/ha, pes fresc/ha i contingut d'll\Imitall i, eles
prés del pas de les lllostres pe! Laboratori Agroalilllentari 
de Cabrils, dades Cjl1alitati,-es (PB, PD, FB, 
F~D, FAD, LAD, cligestibilitat enzílll:\tica, valor energetic, 
cendres, minerals i EE), Les clades obtínglldes s'han ela
borat amb e! programa SAS, i s'ha ne,l! UIl llloclel per a 
c:lda variable i per a c;lda experiencia que ínclouen el 
[:letor nÜlllero de dall (primer i segon), bloc i traCl:1ll1ent. 
Les conclusiollS principal s ;¡ s'han arribat són: (1) el 
fet d'augllIelltar l;¡ dosi no ha suposat un 

Títol 

Control ele la mosca medíterránia (Ceratitis capitatd WÍede

mall) nújan<;;ant captura m;lssiva ele remel les en els cul
tills ele presseguer i m:ll1dariner 

Autor 

L Massip 

Professor tutor 

X, SOfribas 

Resum 

Cemú¡fs capitata és un dípler tetrífid que fa la posta en 
fruits cl'un ampli ventall el'especies vegetals, C011l que el 
dany es produeix en un moment molt proxim a la coHí
ta, hi ha cena dificultat per controlar-la amb tractamenrs 
qllímics, L'objeclÍn principal d'aqllesl treball va ser cleter' 
minar l'etk:ícía del control lllÍtjan¡;,ll1t captura Illassiva de 
femelles, L'experíencia es va dm ,1 teflne en dues par
cel'les de presseguer ubicades a la comarca de la Ribera 
d'Ebre (Tarragona), a tina dosi de 62 i 66 ll1osql1ers/ha, 
Els lllosql1ers ntilitzats van ser elel típus Tepllri amb tres 
atr;lients alimentaris (acetilt amonic, plllrescína i trimetí
lamina, conegur com a trpaek) i DDVP, A causa de les 
baixes captures deis Illosquers respecte deis danys obser
vals, es va fer UI1 assaig amb l'objeclÍlI ele comp:uar el 
comportament ele diferents tipus ele mosquers (Tephri, 
IPM, Probodelte J, atraients (triptlck í dipack, format per 
acer;r¡ ;¡lllonic í trimetilamina) i Vapones (de tres cases 
comercials diferents: Kenogard, Awgonesas í Probo, 
delte). En quatre de les cinc proves realitzaeles, els resul
tats obtingms van ser que els mosquers que capturaven 
Illés eren del tipus ¡PM amb els tripack, independentment 
de la Vilpona militzada. Posteríorment es va dur a lerme 
una altra experiencia de captura lllassiv:l en el cllltill de 
ll1andariner :1 b comarca del Baix Ebre (Tarragona J, illllb 
una dosi de 55 lllosquers/ha, el rípus de lrampa ulilitza
da va ser el Jl10squer ¡PM, ,unb el triptlck i la Vapon:l de 
I'empresa Aragonesas, Amb aguesr llletode es va obtenir 
un control ele b plaga insulkíent i, per tant, enc;rra no es 
pot afirlll;lr que aquest metoele ele control sigui una alter
natiya al control Cjuímic per (omlxltre Ceratitís cdpitala, 
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Mots clau 

CmllilÚ capilillil, captures, femelles, :Jtr:lients :1limem:Hís 

1.3 Cl:LTlUS IIOIUíCOLES 

Títol 

Efecte dc dil(orents condiciollS c1'Cll1111agatzem:Hge en ];¡ 

elel AItlem/oplms 
\X'agncr 

Autor 

.1. Roig 

Professor tutor 

X. Sorribas 

Resum 

iVh¡CI",,[n,/'!"i< (illigil105US \X':lgner (Hcleropter:1: A1iridilt'J 
un deis principals prcsents a hl 
conel lIleditcrr:lnia que s'usa en control l.Jiológic. L'ús a 
gr:1I1 i en 1l1011H:ntS detennínals ele I'c\'olnció deis 
culIius cOlnporta lJlle en cer!s 1110menls sigui necessaria 
I'cxislt'ncb de grans estocs d':lqllesl mírid per s:lIísfer les 
necessít:lls dels prodllctors. Actuall11ent, un deis :1spectes 
qlle ell millor:1r, soLll'etut en les fases ele desenn)lupa
menl del prodLlcte, ~ón les condicions c1'ellllllagalzelll:lI
ge deis illllividus. Aquestes cOll(licions ]¡:llIrien elt? \;"ran
!Ír-ne la ljlulitar i supervin'ncía. Aquesl Irebal! es !;Iante
j:l dos olljeclins b:lsics. D'lIna banela, coneixer l'efeCle 
directe de qU:llre lempefatures ( JO, l'í i 25°C) sobre els 
adults de M. duranl sis (7, lí, 21, 28 i 
35 dies l. De 1':lIlr:1, estudiar l'c¡(oCle inclirec!e d'aqueslcs 
comliciolls sobre la Per ;¡\":ll\1:\r I'erecte 
direcle de L\ (,()l1sen'ació sobre la qualitat cl':¡lJUt?SI mírid, 
,,'I1:¡ estudiar b J11ortalitat, 1;1 proporció de sexes i els 
pesos. !'er avaluar I'efeete sobre la rcprodllcció s'ha estll
di:II I:t I"erlilítnt ele les feu1elles. Cid;] IraCl:'\lncnt i clda 
períoclc de conselT:\Ció lenen cfcctes sobre deis 
parJll1etres estudials. Els result:1ts l1loslren que 
la monalít:1t de A1. e;¡/igiJl05U5 incremema, tant en aug' 
ll1enlar b temperatura COI1l en allgl1lentar el lemps de 
cOllservació. Si conselTelll els mascles :1 :\ 10, ¡15°C 
dmant un de 21 dies, el seu pes lll:íIllé cons
!:Int respecte :115 que no s'h:1l1 conserV;1!. En c1I1vi, el pes 
ele les femelles elisminueix respecte al control :1 mesura 
que :mgmenla la lel111Jeratura i el temps de cOllscn·:lCiCl. 
A 'í i 10°C I'erecte ele 1;1 cOllservació sobre la 
ele sexes mamé cotlsUnt dULlnl .15 clíes respecle :l!s 

individus no con5cr\":l!~. Si eS consclTcn I"cmelles nllS 

als 21 dies :\ 10°C, la I"ert ililal no \"aría respecle :11 COI1

trol. Si cOl1serven 7 elies" b r"l1ilil;\l no clisminllcix el1 
cap de les lell1peralures. 

Mots clau 

,\1iw'oloplJus C/l1igiIlOSIIS, cOl1selTació. tempcr:llura, lel111's, 
paramctrcs 

Títo) 

Androgencsi en cogombre (CI/eumis sotí-

l'I/S L.) 

AlItor 

.:vI. Torres 

Professor tutor 

N. C:lli;lll1el',ls 

Resum 

Són cOl1é'gucles les lltílitats que aporta l'oblelKió cl'!la
ploicles i la conseqiicnt obtenció d'individus !lOI1l0Zi\;0IS 
cJiploieles o j)oliploides miljan<;:mt 18 dllplicació del ONA 
en la mili ora geneticl ele nOl1lbrosé's é'species 
AqucSI treball pretén donar suport i valorar I'efectivitat 
de les IC"cnic¡ues in l'¡"tro (en :1quest os, 
cultiu d':mteres) í reSpeClé' a la seva capa

cilal c!'esclll"<;ilr el procés c!'obtenCÍó d'haploides, 
cllll ,les en qU:1lre híbrids comercials de 
(Cuí"Ultlis Stl!iz'I/S L. l. En la recerca se centr:l a 

millor:lr aquestes tecniqucs de l1l:mera que sigui possible 
J:¡ d'individus i ele nous cultivars a 
gr:lll escala. L'aplicació de la lcenica d'androgenesi va 
consistir en el cultiu d'anteres mitjan~'ant dos assaigs dife
renrs, un deis quals en medi de doble f¡¡se (PS+ PU, que 
contenía carbó actíu, i 1':\llre en dos medís sülids (CT,Rl l. 

tr:1l1stel"Ínl les anteres d'nn a I'altre durant el cultiu. En 
'¡l1lbclós 'lssaigs es \';111 tres lraclamenls de desin

per sc-parat el causa de I'elevat nombre eJ';¡nreres 
conuminades que S'ObSC'l"Y;1ven. EIs factors analitz:llS 
est:1dístic111lCnl 1"01"<':'11 el genorip, la miela de la llor i el 
traC1:1ll1ent (le cksinfccció. La tec!lica de ¡xutenogenesi \';1 

cOl1sislir en 1:1 pol·linitz:1Ció de les !lors felllenines de 
ele qU:l1re híbrids comcrch11s 8mb pol'len irradiat 

a dosis de 250 i 500 Gy. Posleriorlllt"nt eS va rer el reseal 
d'embrions i el seu cuhiu en medí E20li (E.20A llloclifi, 
eH l. En :lljllest cas s'analil¿aren eSladísrielll1erH els rac' 
lor5 genotip i nivell de raeli;¡ció. elel ll1ctode 

nOll1és va permelre la difercnciació ele leí
xits en les :1 111 eres en forma de caH arrel, i no es \'a 
obten ir C:1 p embrió. Els lr;¡ctamcnlS de elesinfecció que 
acluen diredamcllt sobre les anleres van ,¡rectar direct:¡, 
ment la cliI'erenciació de leixits, i la van inhibir parcial
l1lel1l o lot:t!mcnt. Fn el cas de la p:u1cnogenesÍ no sem
bLt que hi llln (olTelació directa entre el nOlllbre 

d'elllbriol1s resc::ttats i el nombre de adllltes 
ubtinglldes. T:1ll1 ell el cultíu cI'anteres COlll en el cultill 

ct'eJllbríol1s sembln que el genotip pot :tfectar la c1paci
1:1t 

Mots c1au 

C-'ucutnis Stltl1!ttJ, ill1c1rogenesi, 1!1 

¡litro 
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Resum 

Efecre d'Encarsia pergandiella (Hylllenoptenl: Apheliniebel 
sobre El1carsia .formosa (HymenopterJ: Aphelinidae l i 
Tria/curodes vaporariorum (Ho11loptera: Aleyrodidac) 

Autor 

M. B<Jtllori 

Professor tutor 

X. Sonibas 

Resum 

La mosca blanca deis hivernacles, TriaLeurodes ¡'aporariorum 
Westwood, és una de les plagues més este.>es dels c\1l
tius horricoles a calllp ober! i en hivern;¡cles. A causa de 
l'elevada capacitat de T vaporariorum per crear resistencia 
als insecticides, per al control d'aquesta plaga s'utilitza 
l'himenopter pmasitoide Encarsía formosa Galull. S'ball 
cital cJ'altres himenopters COIl1 a par,lsitoides d'aquesta 
especie de mosca blanca, elllre els qu:lis hi 11,1 Enci1I:<ia 
pergalldíeLla Howard que, per a la producció de femelles, 
p,lrasita nimfes de T. vapOlariorum, i per a la proelucció de 
ll1ascles parasita lanes d'Ellcilrsia sp, en el nostre cas E for
mOSil. Ellcilrsia pergilndietla va ser inrrodukb a Italia per 
Viggi,mi i Mazzone l'any 1978 i eles de lIavors s'ha estes 
a tota la zona mediterr;lnia. En aqnesr treball s'ha estu
dial la manera COIll E. pergandidLil il1lerfereix en el conrrol 
que E. jónnoSil fa sobre T vaporilriorum, i s'lla obSerVi¡¡ el 
comport:1l1lent ele depredació i parasitisme de femelles 
d' E. pergilndielL"l verges i ;lCoblades sobre diferents pro
porcio!1s eI'llostes pril1laris i secunch1ris. S'ba arribar a la 
conclusió que les femelles e1'E. pergalldiella, tan! les verges 
com les acoblades, \llÍlitzen 1,1 depredació sobre E formo
Sil per elimin;lr possibles competidors, i que primen b 
proc!ucció de Illascles en detriment ele la proc1ucció de 
femelles. Fin;¡lment cal dir quc la colonirzació n;1tural 
el'E. pClgaudieltil als hivernacles en que s'lla introclüil E. jin'
¡nOSil per :11 control elc b mosca blanca disminuiria l'e
ndcia eI'E. jomlOsil, així COI11 l'impacle eI'E. pClgiludiella 
sobre les poblacions dc 7: lI'lporilriorum. 

Mots cIau 

EI1Cilrsiil perg.1ndielkl, Erlcarsia .fórmostl. TriaLeurodes ¡·aporilrio
rum, pamsitisme, cleprec!,lció 

Títol 

Estucli de la inl1uencia de In COl1celllració de nitragen 
nítric sobre el creixel1lent ele eicómi:¡ (Ei,.b!Jomia crassipes) 

Autor 

M. Serra. V. Teichman 

Professor tutor 

1\1. PujoEí, .J. Comas 

L'objcctiu d';¡quest trebaH és l'estudi del crcixemellt 
eI'Eicbb()mi¡¡ cril.ssipes sota I'cfecte ele diferents concentra
cions de nítrogen nítric per veure si la clisponibilitat de 
nitrogen afecta l'absorció de la resta de nutrients j, con
seqüemlllclll, el creixement i l'evolució de les plantes. 
Treballem alllb tres solucions de diferents concentraciolls 
de nitrats preparacles a partir de la solucíó HO:lgland. La 
solució control d'aq\lest assaig és la solució Hoagland i 
els altres dos tract:ll11ents són ducs clilucions d'aquesla a 
1/2 i 1/4 en la concentr;1Ció de nitrats. EicMomiil Cl'ilssipes 
és una pl;mta acumuladora ele nlltrienrs. La concentració 
de l111trients a la plant;:¡ vari;~ segons la pan an;¡litzacla 
(arrels i fu 11 es ), i les fu 11 e;; són la par! més rica en 
l1utrients. Les plantes que aculllulen més nitrogen són les 
de la solució control. El nitrogen aculllulat durant els pri
mcrs trenta cHes és aportar per les solucions. A partir cl';:¡
quest moment, mentre que el nítrogen acul1lul:ll a les 
plantes cOlllcn\,'a a disminuir, aquestes absorbeixen els 
nitrats ele I':ligua per continuar el seu creixelllent. Amb 
Ulla menor concentr;¡ció de nitrats, s'observa UI1 incre

1I1ent del percentatge e1'arrels cn pes sec a la planta. Els 
nirrats 5ón e\s (mics clements que mantenen diferencies 
estadísticament signitkatives (amb un nivell de significa
ció del 0,05) entre els trcs traetal11ents. 

Mots clan 

Eicornia, nitrats, absorció, solució n\1triLiv;\ i concentració 
salína 

Efecte de 1:1 tecnica de l'empclt i comparacíó ele sistemes 
de conducció aplicats al Cllltin del tomaquet 

Autor 

A. Tutó 

Professor tu tor 

N. Carazo, D. López 

Resum 

La tecniCl ele l'empelt pretén aprotlt:Jr l'elevad,l clpacitat 
c!'aclapL:lció de les arrels del pen en medís c1esfavombles 
(malalties, saliniWt. etc.) amb l'objectiu cl:1r ele mélllTenir 
o, fins i 10t. d'augmenwr 1;1 prod\lcció c1'aqllest cuhiu. 
Actualment. l'ús el'e111pelts en el CUltill de tomaquet est;] 
poe inrrod\út, pero sembla que 1:1 tcndencia dirigcix 
Clp a lH);! m:ljor utilització, espcci:\lment en \'arietats tra
dicionals, sCl1se resistencies a mablties del sol pero 1ll01L 
:lprcci;¡des pclmcrcat. Hem ele renir present, També. I'es
tah'i en 1'Í1s de productes qUÍlllics per a la clcsinfecció elel 
sól, que sllposar:J b realització cI'empclts en tOlllúqllet. El 
cost c1'aquesla lecnica com ;1 l11etode de pre\enció ele 
mabltics és direCl:lJnent proporcional ;\1 nombre ele plan
tes utilitzat. Es l1'8cla. per tant. de disminuir el cost Ulilit-
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zanl el Illellor nombre ele plantes, per b qll:ll cosa és 
necessari uti!itzar portaelllpelrs vigorosos. El seguilllent 
de la producció al llarg del cultiu ha demos
trat que la prodllcció de les plantes elllpeltades pot ser 
sllperiOl' ,1 la de les no elllpeltades, <1lhora que és possi
ble reduir el nombre de plantes per ullitat de superficie. 
La difllsió deis reslIltats obtingllts h3 de permetre c1ifon
dre les possibilitats d'aquesta tecnica als professionals elel 
sector inreressats. 

Mots clau 


Cultiu en sol, empelts, elellsitat, 


2. PRODUCCIÓ RAMADERA 

Títol 

Estucli ele eliferents par:lllletres ele b incubació ele l'ou 
d'estnl\' 

Autor 

X. Calbet 

Professor tutor 

A. Bosch 

Resum 

En el present treball s'han eSludiat diferents 
de la inclIbació dels 0115 el'estrll<;-: pérelm ele pes fíns al 
dk¡ 40 d'incllbació, pes inicial de I'oll, gmix de la closca, 
porositat ele la dosca, felllella a la qual penany cada 0\1 

i IOl el'entracla a b inc\lLxldora. L'estucli s'ha reaUlzat en 
cines granges de Caulunya, un,l ele siru:lcla a Castellnou 
del (Barcelona) i I'altra al C,Hllar (Tarragona); 
aquesta última s'lla IIlilitzat C0111 a rderéllcia, i la prime
ra, per processar els reslIltats. Els resultats mirjans obtin
gUls sobre una l1lostra de 60 011S Ilnahllent edosionals 
han est;¡t: % ele pérc1ua de pes al de la incll

1,5 ele pes inicial, 1,93 Illlll de de la clos-
ca i 15,92 ele paro;,itat de la dosca. l;¡ poro
sitat ele la clOSGl va ser el padllletre més elelerll1in:1I11 en 
la de pes elels ous. Es van trobar relacions signi
l1carives entre el gruix de la c10SGl i el nombre de porus, 
el pes inici:d i el gruix de 1;1 dosca, i el pes iuicial i la 
remella. 

Mots clau 

Estnl~, pes ele l'Oll, pérdu<1 de pes, porosit:ll, gruix de la 
closca 

Títol 

Erecte de I'adelició de cOllfe en forllla d'aminoquelat i 
sulfar sobre la biodisponibilitat i proellletills 
en garrins 

Autor 

A.E. Estévez 

Professor tutor 

1. M:lrzo 

Resunl 

Aqllest IrebaH té COlll ,1 I'avaluació comparativa 
el'un aminoquelat ele come i del slIlfat de cOllfe COll1 a 
Illilloraelors eI'alguns parámelres proeluctius en garrins 
deslletals. Així mateíx, s'ha intentat estimar la bioclispo
nibililat comparada elel mineral subministrat als animals 
de dues maneres eliferents: la forma inorgiínica h;lbitual 
(su/fal cúpric pentahidratatl i la forma org;mica (amino
quebt ele coure l. Talllbé s'lla volgut avaluar el continglll 
ele metall pesant preseIll en fems en subministrar aquests 
dos aclelitius, i el seu efeete sobre el meeli. Es van allotjar 
24 animals de 40 i 20 (líes el'eelat clurant tres selmanes en 
sis cOITals que fonnaven sis lots experimentals, alllb tres 
traelalllenrs cliferencials: el tractament A, al pinso del 
qual es V<1n aregir 70 ppm de come en forma eI'i1mino
l)uebt; el InlCtamel1l B, amb slllfat de come ,1 una closi 
de 175 ppm, i el control e, sense come afegit. Aquests 
tres tractaments van ser íclentícs per als dos grups eI'eelat. 
Es \-a obtenir el pes individual setll1ana/ i el COllSlIlll per 
10l, i es V;I11 agafar lllostres de sang a clia O i dia 21 per 
clela animal. Es van prendre lllostres ele fems per lot a 
dia O i elia 2l. S']¡:111 ~malilzat els resul.tats estadístícalllent 
amb una ;1I1:'tlisi de variánda. S'h:m troba! eliferéncies sig
nifiGltives entre tr:1Ctaments per I'ínclex de conversió. 
Aqllestes diferencies ineliquen que la rOnl organica a una 
dosis inferior i, per tant, menys comalllinant, té el mateíx 
efecle sobre 1,1 conversió ele I'alíment que el sulfal de 
cOllfe a elosis superiors. No s'ha pogut estimar una bio
elisponibilit:H superior del come en fonn:1 
a causa de la gran v:lriabilitat indivielual que presenta 
aquest parametre. El contingut de COl.lre en fems ha 
resulUt no per cap lat ni setmana. 

Mots clau 

Come, bioclisponibilitat, aminoquebt, sulfat ele cOllre, 
g;¡rrins 

Títol 

Aniílísi del sistema de producció i aprofilament elels 
I~Hralges en una vall del Pírine\l, concrel31nent la vall 
Fo;;ca 

Autor 

J. Jordana 
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Professor tutor 

M. Pujol 

Resum 

El treb,lll tenia COlll a objectiu estudiar els sislemes d'ex
plotació farratgera ele les IlHlntanyes, concreWJllenl els de 
la v,dl Fosca. l.'objectiu principal era saber si I'estada a la 
Illuntanya i b prociucció farratgefJ que es ~a actuallllent 
al lllunicipi de la Torre de Cabelella són sutkients per 
satisfer les necessitals e1els anilllals, majoritariament 
vaques de clrn i ovelles, que romanen en aquest lll11ni
cipi. Estudialllllnll1wnya per lllunl<1nya i poble per 

per explotació), s'hé! observar el 
segiient: les munlanyes de la val! no són suficients per 
mantenir tols els animals de les diverses explot;lcions. La 
producció farratgera de la va 11 seria sutkient per manle
nir-hi els anilllals a I'hivern, pero eSl,\ mal aprontada. l.es 
explolacions ¡¡mb deficit prodllClill frln ,1I1ar e1s seus ,llli
mals a fo1';:1 i, é'n algllll GIS concré't, compren "liments per 
Illantenir-Ios a la maleixa v'll1. Els ramaders han bUSCa! 
lllés un equilibri entre animals i procluccions t:lrratgeres 
per:1 l'hivern, que no pas en relació 8mb les llluntanyes. 
Així, doncs, la val! Foscrl és eletkitilria tanl en muntanyé's 
pe1' a l'estiu COlll en producció farr;Jtgera per a I'hivern, 
aquesta última a causa elel milla profitalllent. 

Mots clau 

Procillcció ele llllmranyé'S, ramaderia, vaques ele 
carn i ovelles 

Titol 

L'holllé'Opatia en les explot8cions ramaderes catalanes 

Autor 

R. Pujante 

Professor tutor 

F. ülsa¡)as 

Resum 

A través d'enquesres a ralllacJers convencionals, ralll<lclers 
ecologícs, veterinaris privats, veterinaris del DARP ¡ tar
macelllics, s'intenta fer una primera aproximació sobre 
I'ús de l'homeopatia en el tractament del bestiar a les 
explotacions cat;¡!anes. S'hi detecta una implanlrlció molt 
baixa t,mt en les explowciollS convencion,lls C0111 en les 
ecológiques, a caus:, cid dé'sconeixement i de kl prohibi
ció vigent en la Jegisbció espanyola cl'administrar home
opatia a ,milllals destinrlts al conSlllll IHUlla. Pe! que fa ;J 
¡'é'volllcio futura del mercal, tot elependra ele si la 
lació canvia i es fa semblant a j'alelllanya o la francesa, 
3mb la qual cosa l'homeopatía entraría en lliure COlll
petencia amb ];¡ medicina veterinarb convencional. 

Mots clau 

Homeopatía, veterinaria, e:.;plot;:1cions ramaderes, Cata
hmya 
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Estudi ,de millora d'una exp]olacíó ovina a Arbücies (la 
Selva) 

Autor 

M. Dalmau 

Professor tutor 

R. Fanlo, M. Pujol 

Resum 

El trebaH proposa Ull phI de del ralllat oví i dels 
cultius que el Illantenen rlmb la finalitat d'increlllent;:¡r els 
beneficis que generen. Per Illillorar lél productívítat del 
r:lllJ:lt actual, S'113 planificat el ciele procluctiu complet del 
bestiar confeccionant un calendad ele cobricions (inexis
tent fins ,jI lllOlllen[) i s'lla est3blert una mtiml de treball 
al corr"l rllllb I'objectiu cle millor;:¡r I'eficiéncia de les 
llores de feina invertides. Per till d'assolir aquests 
tius, ha estal necessari redistribuir l'espai qUé' ofereix I';:¡n
liga nau de vaques seques i braves que fins al moment 
servirl ele corral. El dilllension::lInent projectat optimitza la 
snpertkie coberta i facil ita :11 maxím les intervencions 
que s'hi han dé' fer, mis com I'alimentació, la neteja, 
llloviments del besti:lr, intervencíons veterj¡¡;lries, etc. 
També s'han avaluat les necé'ssiatls al imentarÍé's deIs 
diversos est:ldis productius ele] bestiar i s'lla proposat nna 
planificació deis cllltius que ks cobreixen. Aquest estlldi 
de cultius nOlllés abastrl un any prodllCtiu, ja que s'lti han 
inelos noves (trepadella i ve¡;:a) i diferents esta
clis d'aprofitament deIs cllltius habituals a lllode 
prova. En funció deis resnltats que s'obtínguin es conti
nuar,] o no amb els clllrills i la seva gestió. 

Mots clau 

Ovi, bestial' oví, insta]'lacions, alilllentaeió 

3. INDÚSTRIES AGROALIMENTÁRIES 

3.1. CA.RNIES 

Titol 

Elaboracions drnies tradicionals de la COlllmca de la 
Cerc)¡tnya 

Autor 

E. Serra 

Professor tutor 

E. Bota 

Resum 

L1 cOlllarca de la Cerchmya destaca per la cliversit:tt de 
productes camis de pore que s'hi elaboren. d'a
qllests producres, COlll el o la Ilonganissa, s'han fel 
t;1I110S0S al de lil ltistori:l. És un fet docUlllentrlt que 
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els r0111:1ns menja\'en i apreciaven molt els pernils de b 
Cerdanya, i alguns autors coincideixen a dir que la ramo~ 
sa lJonganissa ele Vic és origin;lria d'aquesta com;¡rC1. Pcr 
tal que el lector pugui apreciar b eliversitat de producles 
clmis, en el treb;¡JI hi ha inclosa una lIista deis produc~ 
tes que s'hi elaboren. Un deis objectius principals del tre~ 
balJ era la cOI11paració de I'ebboració casolana i I'el;¡bo~ 
ració inclustrial de la comarca. Aquesta elabor;¡ció indus~ 
trial correspon ;lls cansaladers, ja que no hi ha cap fábri~ 
ca o empreS;l gran a la comarca que es cleeliqui al sector 
cami. Les diferencies que s'han trob;¡t entre els processos 
tradicionals i els processos industrials són molt petites i, 
per tant, es pot dir que els cansaladers de la Cerelanya es 
poden considerar artesans perque segueixen ebborant 
els seus productes de b manera tradicionaL 

Mots c1au 

Cerdanya, procluctes carnis, elllbotits, elaboració tradi~ 

cional 

Títol 

Tractament i valoració deis residus deis escorxadors 

Autor 

M. Josa 

Professor tutor 

E. Hem,ínclcz, M. Ra\'enlóS 

Resum 

La indústri;¡ camia en gcncr:ll, i els escorxadors en parti~ 
([llar, són molt importan!s al Principat de C;¡talunY;I, t,¡J 
com es pot veurc en b introdllcció d'aquest treb;¡l!. En 
aquesDintroducció també S'lli trob;¡ un recull de la legis~ 
lació vigent en materia de residus industrials. En aquests 
escorx;¡dors, durant les difcrents oper:lcions elel sacrifici, 
es proclueixen una serie de residus. Per aixo, el treball 
final de carrer:l nFC) té un punt dedicat a I'explicació 
del process,lment a I'escorxaelor i ;¡I lloc on es produei~ 
xen els residus, i un altre de dedicat a la classificació i a 
I'explicació de les cuacterístiques d'ac¡uests resiclus. Més 
em!;¡vant s'en!ra en els tractaments d'aqllests residus. En 
primer lJoc, s'J¡i descriuen els diferents tractamcnts de les 
aigiies residuals que es bn servir als escorxadors. Des~ 
prés hi ha I'explicació de les possibilitats de valoració 
deis residus carnis, C0111 pcr exemple la s;¡ng, els ossos, 
els greixos ... , i els tractaments que han de seguir per ser 
valor;lls. Al final del treball, i de m;¡nera resul1lida, es 
descriuen les teneléncics més importants pel que fa al 
tractamen! de !ots els resiclus que es produeixen als 
escorxaelors. 

Mots c1au 

Residus carnis, aigiies residuals, subproductes, \';lloració, 
esco rxa d o rs 

Títol 

ESllldi de I'aplicació d'eleclroforesi capil'lar per :1 1';H1ali~ 

si dc P;¡r;¡bens, ;lciel benzoic i ,kid sorbic en embotits i 
palés 

Autor 

M. N;¡vaITo 

Professors tutors 

M. Ginovart, P. [iménez 

Resum 

L'objectiu principal d'aquest treball és elabor;¡r una pro~ 
posta per analitzar Parabens, acid benzoic i ;lcid sorbic 
en embotits i p;¡tés mitjanc;-;¡nt la técnica analítica d'elec~ 
troforesi capil·lar. Per assolir I'objectiu, es procedeix a la 
calibra ció d'un métode d'electroforesi capil'lar descrit per 
Hewlett Packard per quantificar en begudes els conser~ 
vadors esmentats. Respecte al tractament de mostra es 
proceeleix a una cerca bibliografica de métodes per 
extreme Parabens, aciel benzoic i ;lcid sorbic en mostres 
drnies i se'n tria un per dur a la pr;ktica. Fin;¡lment s'a~ 
plica aquest mctodc a 1110stres reals. Els resultats de la 
calibració indiquen una bona relació lineal ele la resposta 
elavant de la concentració, bona precisió i límits ele detec~ 
ció i quantificació baixos per a tots els analits. El metode 
d'extracció escollit sembla viable, pero aquesta \übilitat 
només S'll<l pogut cOl1lprovar per a I'itcid sorbic i el p. 
hidroxibenzoat de propil, ja que són els [mics an,¡]its pre~ 
sents en les mostres an;¡litzades. El metode eI'cxtracció 
prese11la dos inconvenients. D'una banda, el ret de treb;¡~ 
llar alllb una proporció "pes de Illostra/yolulll d'cxtrac~ 
tant" baixa compona unes qU;l\1tirats mínimcs detectables 
elevades. De I'altra, en el procés de separació electro~ 
foretic;¡ es dón;l, en ;¡]guns C;¡SOS, solapament ele pics. 

Mots c1au 

Electroforesi capil-Iar, conservadors, embotit, paté, cAlracció 

32 LAcTIQUES 

Títol 

Tecnologia cid processament del lactosenlln 

Autor 

O. Giner 

Professor tutor 

M. Raventós 

Resum 

La inelústria lactica ha augment;1t la producció clurant I'úl~ 
tima decaela lllolt rápicbment, [;¡nt pel que fa a b indús~ 

tri;1 lletera COlll a 1<1 elels derivats lactics, entre els quals 
G¡] desl;lcar b producció de fonnatge que en I'ambit 
n,lcion,¡J enlre 1990 i 1996 ha augme11lat b producció en 
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un 52,68% (ha passat de 161.900 Tm a 247.200 Tm) 
Aquests dos processos impliquen l'aparíció ele subpro
ductes com el 13ctoserull1. Pero aquest és un proelucte ric 
en lactosa, prote"ines) greíx) mínerals i vitamines i, per 
tant, no és estrany pens~r que lJi hagi interes en el seu 
aprotltament. Un~l altfa raó per la qual hi In interes per 
aprofítar el bctosemll1 és que aqllesl proelucte té una 
gran carrega organiea (elevada D80) i un conlingut ele
val de sals (perque s'afegeíx l\aCI durant el proeessa
ment elel fonnmge) i, per tant, no es pot vessar díreCla
Illent al rill, al mar o al c[;l\"egueram. Sí no aprofitem el 
lactosérUlll, l'llem de traetar abans ele vessar-Io alllb la 
resta d'aígiies resiclllals, alllb la qual cosa tínclrem igual
ll1ent despeses pero no obtindrelll cap benefici. 
L'objectiu cl'aquest treball és aprofundír en la tecnología 
adequada per a un bon tracWment del lactosenull per tal 
d'obtenir uns produetes de qualítat ,lfegint un nou v,llor 
a la nostra línía de procluecíó o bé creant un;:) empresa 
dedicada únieament al processament del lactoserulH. Del 
lactoserum podem obten ir diversos produCles, COIl1 ara: 
substitut de lIel desnatada, prote'ines amb excel·lents 
qualirats ct'absorció cI'aigua, molt útils en pastísseria, 
forns, indústria drnia i de begucles) complelllents ali
mentaris per a l'alimemació animal (ríes en prote'ines i 
vitamines l, lactosa molt útil en determinars procluctes per 
l'elev,ll poder estabílitzant de prote'illes i el baix poder 
edulcorant, nata procedent del greix que encara roman 
al lactosenlll1, G1se'ina que s'ha perdur durant I'elaboració 
del fonmnge o I'extracció de case'ina amb el Iactoseml11. 
Per a la d'aquests productes, s'estudiaran les oper:lCions 
més adequades segems les propietars i la qualitat desitja
da del producte. També s'oferiran altern:lli,'es per a una 
1ll3jor qua1itar del producte final o per obtenir un pro
ducte de menor qU3lit;lt pero mes economic. 

Mots c1au 

l.actoserull1, revaloració, depllraCÍó, tecnología 

Títol 

EreCle deIs gasos d'ús alimentari sobre les bacteríes lacti
c¡ues del iog1ll1 

Autor 

M. Ballesteros 

Professor tu tor 

R. C:1rbó 

Resum 

La propoSt~l de creació d'una begu(b lactje,l fermentada 
proVOGl la necessit::H d'estudiar I'cfecte deis 

gasos d'ús alÍlnel1l3ri sobre la Illorfologi,¡ i la ,;iabilitat de 
les b3cteries lúctiques. Es van triar sis soq\ les pures, tres 
d'Stl"cptOl'OCCUS Sali¡'ilrius ssp. themlOpbilus í tres de Lactobadilus 
ddbrueckií ssp. bulgaricus, jUl1wment amb sís g~lS0S: aire 
arll1osferic, 'lire sintetic. N20, COz i generador d':l
naerobiosi. El rrebal! es va dividir en cinc experíments; 

en els tres primers es va eSllldiar cada soca amada, par
tint inicialment d'un Cllltítt pur jove que es va envellír i 
estresar de forma progressív,l amb els diferems experi
lllents. En els dos experilllents restants, es va estudiar la 
sill1biosi del iogurr. En el quart, es va gasificar el iognr( 
amb els sís gasos en estndí i es V;1 deixar envellir el cul
tin estresant-Io; en canvi, en el einque experünent, d'una 
banda es .va gasificar i es va envasar un volum de iogurt 
<1mb COz, i de I'altra, es va afegír al volulll restant dife
reJl[S eoneentracions d'aigua cubonatada. Els resultats 
obtinguts indiquen una major sensibílitat ,lIs gasos per 
part de les baeteries quan es troben amades que Cju;1l1 es 
troben en simbíosi; així COl11 que les bactéries liofililza
des són lllenys sensibles a les atlllosferes gasoses, D',ll!ra 
banda, la gasificació all1b COz va clonar característiqnes 
orgm101i:'¡)tiques desagradables; pero, en canvi, I'addicíó 
cI'aigua carbonatada a baixes concentracions aporta al 
proclucte b picor del gas característica d'un refresc jun
tament amb una major viabilitat de les bacteries. 

Mots clau 

Gasos, Streptococcus, Lactobacillus, refresc, iogurt 

Títol 

Estudi de les conclicions 6plimes de eoagulació de la 
C)llara cardullculus 1.. (herbacol l en Ilets ele vaca, G1bra i 
ovc1la 

Autors 

p, Prieto, S, Rubio 

Professors tutors 

R. Romero elel Castillo, J. Valero 

Resum 

Anys enrere, illolts formatges elaborats :1 tota b penínsu
la Ibérica es coagubven ami> el quall provinent de la 
CJllara cardullculus 1.., eoneguda en alguns Iloes de Cata
hmya C0111 a herbacol. Actuallllell!, aquesta practíca ha 
esdedngut minorÍlúria í només s'utilítza en el ClS d'al
gllllS forll1atges <!rIeSélns ele la regió d'Extrellladura i ele 
Portugal. Diverses raons han portat a aquesta situaeió, 
enlre elles la dificultar de determinar una pauta c1'lltiIiI
zaeió efiGle;" d'aquest tipus de quall. L'objeeliu del /lostre 
treball és establír les condicíons oplimes de coagulació 
de la cardosina, cl1zim extret per maceraeió de les tlors 
seques de I'herbacol, aplíeilble a les direrenls possibilitats 
d'elaboraeió de fOfln<1tge, COIll són el tipus ele llet o els 
tractamen!s tecnológics a que es pot sorl1letre. D'aquesta 
manera, es van estudiar les condicions óptillles de coa
gulaeíó de la cardosina en IICIS dc vac;:¡, cabra í ovc1b; a 
més a més, es van fer proves ;ll11b Ilels pastcuritz;ldes i 
unes. i t~lll1bé amb lIets a les quals s'llavia afegit clorur 
ciíkie o no, Les (Jades obtingudes es van tractar est3c1ís
tieament i, en funCÍó deis res\lltats, es van eswblír les 
milJoJ's condicions ele eoagulació per a cadase\ln deis 
casos. 
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Mots clau 

Cynarrl cardunculus L., herbilcol, qUilll vegetill, coagu!Jció, 
cilrdosina 

TítoJ 

Estlldi de la fracció proteica de tres fonmltges, camelll~ 
ben, edam i belgkiise, fabricats amb dos tipus diferents de 
qua!ls, ,1 través de tecniques electroforetiques i HPLC 

Autor 

O. Gral! 

Professor tutor 

R Romero del Castillo 

Resum 

En aq\lest estlldi es comparen les fraccions case'iniques i 
les fraccions del nitrogen soluble en aigua i en etanol de 
tres tipus de fonn;\tges fabricats amb elos qua!ls eliferents, 
1'570 i l'l'Trl. l.a visualització d'aquestes fracciol1s protei
ques es realitza mitjan.;ant electroforesi urea-PAGE, SDS
PAGE, isoelectroenfocament i cromatografía de Iíquids 
eI'alta resolució (HPLCJ. Es duran a tenlle les diferents 
lecniques electroforetiClues ele les eliferents fraccions pro
teiques, mentre que I'HPLC s'utilitzar,'í nomes per a les 
fraccions solubles ell ;ligua i en ewnol. Per a les an;'ilisis 
es disposa de vuit fOflnatges camemben, V\lit edan¡ i vuit 
bngkiise. De cada UJl d'aqllesls tiplls de fOfln;Hges, les 
lllostres 1 a 4 est:H1 produ'ides :lmb un tipus de qllall 
(S 70), i les Illostres 5 a 8 est:m produ'ides amb l'altre 
quaU (NT 1 ). Els qll:~lJs els proporciona l'empresé1 Hunds
bichler, dedicacla a la prodl1cció ele qu,¡US í inreress<!e!a a 
coneixer I'efecte deis dos qualls a sobre deIs formatges 
é1mb qlle es fabriquen. Aquests ql1alls són preparacions 
en que s'lla estancbrditz,ll la for;;:a coagllb·,t, i resulta 
igual en C<1cl:!scllna de les preparacions. Amb les cines 
preparacíons deis qualls es procecleix talllbé a caracterit
zar-los mirjan.;anl les tecniques electroforetiques i 
I'HPLC. Per (:]1 ele comparar l'efecte ele caela un elels 
qualls en els formatges, és necessari que e1s forlllatges 
3mb que es fabriquen es prodlleixin en les mateixes COI1
dicions i amb les mateixes materies primeres, de tal 
manera que el qu::1I1 sigui 1'(lllic paramelre que clifereixi 
entre unes mOSlres i :lltres. Les lllostres deis fOfmatges es 
prepararan per a I'an:tlisi :úllanl caelascuna ele les frac
cíons nilrogenades: les case'ines, el nitrogen soluble en 
aigua i el nitrogen soluble e1l etanol. 

Mots clau 

Fonn:ltge, quall, proteólisi, eleclroforesi, cromalografia 

Determin,lCió de microorganisll1es productors de gas í 

determina ció d'ácids org:'lllics en fOl'ln::Hges 

Autors 

M. Garrón, ¡v1. E. GOl1z;Í]ez 

Professors tutors 

R. Romero del Castillo,,l. Mestres 

Resum 

En aquest estucli es porta a terme una anaHsi micro
biológica i química (HPLO de vuit tipus ele formatges 
c1iferents (mozzarella, raclette, eJllll1ental, formatges itdels 
en olí elabor,ltS <1mb lIet pasteuritzada i formatge i\cíd en 
oli elaborat :1mb Het crua), que presenten detectes cI'in
J1alllents ben desenvolupats. L'análisi microbiológica es 
basa en el recompte de microorganismes productors ele 
gas: colitorms, closlrielis, bacteries lactiques, tongs i lle
vats. L'análisi es dUll a teflne comptant el nombre ele 
lllicroorganisllles (UFC/mll que es poden clesenvolllpar 
en un eletermimlt medi ele cultiu selectÍll (nombre ele via
bIes), excepte els clostriclís, en els qll:lls lltílitzelll la tec
nic:t elel nombre més probable (NMP). Els adds orgimics 
majoritaris, proelu'its pels microorganísmes ,1I1teriorment 
comentats són: bwíric, acetic, li\ctic, cÍtric, fórmic, pírú\'ic 
i propiónic. Es realilza eletenninació mitjan.;ant la tecnica 
de cro11l:1l0gnlfia de líquiels el'alta resoludó (HPLC), i el 
resultat s'expressa en I11g d'ácicl orgánic/kg de lllostra. EIs 
resultals obtínguts ens indiquen que el clefecte el'intla
ment en les lllostres ele lllozzarella, raclette i elllJ1lental es 
cleu ;lls c1ostrielis. Els tOflll;llges aciels en olí, tant ele !let 
pasleurítzael,1 COlll crua, presenten clefectes d'intlament a 
CUlsa cle les bacteries láctiques lleterorennentatives. 

Mots cJau 

fOrln:1tge, Illicroorganismes, ácicls orgitnics, cromatogra
fía, inflamen! 

.3.3. CONSERVERES 

rnlluenda ele l'env:¡salllent en atlllosfera Illoelifícaeb so
bre In cOJlselv,lCíó ele l'orad,1 (Spams aurata) aqiiicllltivada 

Autors 

A. Casan elles, O. Uargues 

Professors tutors 

L. R. Romero del Castillo 

Resum 

A diferencia d'altres alimenls, com la cam i les hortalis
ses, l'apliC:lCió d'atl\1osferes Illodificades en el peix enca
ra no est~l gaire desenvolupada. En el present estucli es 
pretén :l\',¡lu:lr l'efecle que poden tenir aq\lests gasos en 
la conser\'adó de I'or::tda aqiiicultivada. S'lla Iriat aques
ta especie per la illlporr:incia comercial i gastronóllliGl 
que lé al nOSlre país. Per fer aquest eSludi, s'llan envasat 
les orades fresques de ciues lllaneres diferems: IIn 101 s'lla 
envasat en ,1llllosfera moclitkacla i I'altre ha rebut ,1 més 
a mes un tractalllent :1mb ulla solució eI':kid cílric a 1'1%. 
La barreja de gasos emprada es de 30% 20% 01 i 
50% r..J2. ena partida c1'orades sense envasar són el con
trol ele ¡'estudio Per d\lr a terme aquest objectill, s'han fet 
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proves tlsiques, microbiologiques i sellsorials 
durant 1] dies per avaluar e1s diferellts processos de 

en cada partida Els resl1ltats obtingl1ts 
demostren que la vida (ni! cid silla allargat e!1[rc 
5 i 6 clíes respecte al control. L';lplicació de la solució 
;\CiclZl no 11;1 provocZll un lllZljor incremenL del lemps de 
cOllscrvació. L'allalisi sensorial ha esrat 1:1 prov;¡ més 
efeClivZl per delerminar la frescor del peíx. 

]'vIo ts dau 

Atmosfera I llodificac];¡ , envasamenL cOllsel"\"ilció, orada, 
él 11;11 is i sensoria1 

Títol 

Elaboració eI'un manual per :1 la d'un sislcma 
cI'an:ilisi de perills i punts critics ele cO!1[rol en I'ebllora
ció 1 l'e¡W;1S:lmClll ele fesols de Sama Pau cuits al natural 
i lllongetes tendres cuiles ;11 l1:llural 

Autor 

H. Ilerraiz 

Profcssor tutor 

R. Homero e1el Castillo 

Resum 

En aquest treball s'lIa elabomt un lll;lJlual per a la 
impLlll1,l(ió posterior eI'un sisrema d'an:ilisi eJe> Ix'rills i 
punrs crítics de control ('\1'1'CC) en I'clahor:lció i I'enva
salnent de dos prodllcles, fesol5 de S;1l11a l'all CUílS al 
n:llllral i lllongetes tenclres cuites al natural a J'empresa 

;¡ nom ele !'vlo11tserr;¡[ J'vliralles, situ;lda :11 fume 
Illllllicipal e!c Sama 1'au, a la COlll;trCI de b G,l1TOIXa, 
prO\Íl1cia elc Giron:1. L'objectíu principal treball 
és possibílitar la il1lpl;ll1tació pOSlerior d'un sistema que 
asscguri b l1igienic! deis procluctes estuclíats, 
lllilj;lIW:11l1 1;1 previsió elels que puguin ;lfeclar 
l'elaboració i el el1 cOlllples d'esper:lr que :1]);1
reguin per solucionar-los. L'Arree és Ull sistema de '1\1;1
litat pre\'elltiu i dini'ullic C]1Ie, illlpbnrat en procés d'c
bboració d'uJ1 pro\"()CI Ull auglllel1l de b C]lIa
litat i la segurdal deis ali11lents, Les indÍlstries del sector 
alimentari te!len l'obligació, seguns el Hej;¡1 denet 
2207/1995, de dispos:u d'un sistem:l cJ':1UIOCOI1lrol ele ris
cos en 10les les [¡ses ele I'ebboració del 1\ 
I'empresa es desell\olupen aclivÍlals de 
caire agríco];¡, cultÍu ele productes cI'horl:1. Hem ele 
destacar C]ue tots e1s cultills CJue es realílzcll posseeixen 
la certíikació del COllscH Cll;¡j;~ per a la Prodllcció 
Agricol:l (CCPAE l. ele cullill ecológic, cosa que 
certi1k:l C]ue els h;rn estar cuhivats segons 
aquesls criteris Í que no presenten restes de 
qllílllÍCS. 

Mots clau 

,\PPCC, fesols ele S:mla ]':1\1, lllongeles tendres, qllalit;1t, 
higiene, seguret;H 
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eU:ClriC]ues d'alta inrensÍl;H de 
calllp pcr a la conservació d'alilllellls 

Autor 

1. Bolívar 

Professor tutor 

;0.1. R;wentós 

Resum 

En ac¡uest trebaH, s'ha realirzat una rccopilxió 
fica sobre el coneixelllent :1ctual de la tecnica de conser
vació no térmica d',llimcnlS mitj:ll1(:ll1l les 

c!':¡]IJ íntensilat de C;l lllp , En prímer lIoc, U!1:1 

brcll inlroc!ucció n'exposa els orígens i fonmncnts, i :1 
continuació cs mOSlra el principi de In inaclivital micro
biana. A l'apartat 3 es descrillcn tofS e1s componcms que 
formen p:ll't eI'un sistema de processalllenl per camps 
electrics i es POS,1 mes atenció en les Gllubres de 
IractaI1lel1l i els equips 1Ililitz;Jts fíns ara. Les propietats 

deis alimenls es traClen a Papan:lt 4. El C:lpí
rol segiient disCllleíX 1:1 generació de les chfcrenrs formcs 
el'ona de que poden lenir les eléctri 
queso A l'aparl;Il 6 s'expliquen els efectes que provoquen 
els ClIl1pS electries pulsals sobre el;; microorg;lllisllles, 
enzims i sobre els clifcrellls alimellls lr:letaI5, així com els 
factors crilics que ;¡fecren la inacrivÍ[:H microbiana, índo
enthi (Jades deis díferel1ls estudis re:llitzats. L'alxut;H "7 

eSlZl dedical ;¡ les limir:lCions recniq\les i incolwenients 
d':IC]uesta tecnología, lJlcnlre que al 8 es resumeixen 
alguns deis aspectes que s'han seguir cSlllclianr per 
:Iplicrr-Ia en I'i\lllilíl industrial. Per (tlrim, el capilol ') 1':1 
un:l d'altres no termiques, com ara 
les :lltes pressions, elS camps m:lgné:tics oscil·jants i les 
puls;l('Íons lumíniques, :i111b l'objeCliu de 
en lot alió que sigui possiblc, amb les pulsaciolls eJenri
queso Amb lor aixó, s'ha inlentat oferir una visió global 
d'aqucsra lccnica que, 1Il:1lgmt que encara 110 esta 
ímpbnlada inc!ustri;¡)ment, ha est;Jl i continua senr 
te de l1ombrosos cstudís :mlL> la fin:rlirar de poc!er :lpli
car-la comerci;dment en un fUlur próximo 

Mots clan 

Conserv:lCió no tcrrllica, pulsacio!1s e1ectriCllles d':rlta 
intel1sitat de camp 1 PEP), processamellt d';1!iments, inac
tivitat microbiana, call1bra ele traCl:1111enl 

OLlS l GREIXOS 

Títol 

lnflllcncia de les conclicions de treball en la clecolor:lció 
i c1esoc!or;¡ció de I'oli ele SOj;1 

Autor 

J. No\-a 



Professor tutor 

E. Bota 

Resum 

En aqllest treball es V:l estudiar l'efáte de la decoloració 
i ele la desocloració sobre olí ele soja prevíament neurra
Iitzat. El proces de decoloració es \'a realitzar variant e! 
percentatge de terres elecolorants, la temperatura i e! 
temps de contacte entre l'oli ¡les terres. La desoc!oració 
es va fer sota condicions ele buil i allllosfer3 inerta per tal 
d'evitar el deteriorament de I'oli de soja, variant la tem
peratura de clesoclonlció í fixant el temps del proces en 
20 minUls. En finalílzar aquests assaigs el color ele l'oH ele 
soja es va expressar <lmb el color fotometric i el color 
Lovibond observant la int111encia de les cliferents varia
bles estllcli8eles. En els result8ts es V811 observar algunes 
incoherencies que, junta1l1ent amb la poca repetitivít::ll 
elel metoele fotometrie, posaven en elllbte l'eficacia de la 
fórmula establerta per ~1 la cleterlllinació del color en ¡'olí 
de soja, Aquest fet va ser deterl1linant per prescindir d'a
qllesta fófllmi:'l i fer el díIcll1 de la reducció de! color a 
partir de la lectma de j'absorbancia obtingllda a ¿í60 nm 
representativa del color característic de 
I'oli de soja. 

Mots clau 

Olí de soja, decoloració, desodoracíó, color fotol1letric, 
color Lovibond 

Títol 

Influencia de les concHcions de treball en la decoloracíó 
i desodoració de clíferents 0li5 de llavor 

AutoJ:. 

M. C. r\:errer:l 

Professor tutor 

E, Bota 

Resum 

La clecoloració és la fase ele la refinació en que es 
redlleix la quantitat de subst:1ncíes colorants contingudes 
en I'oli. Aquest fenomen es produeix tan soIs per con
tacte de l'oli amb unes ten'es elecolor:lJ1ts, o material 
adsorbent, sota condícions deterlllinacles ele temperatura, 
lelllps í concentració de l'aclsorbent. La desodoració es 
l'últim pas en e! proces de refinació per eliminar les 
substancies que proporcionen olors í sabors des;Jgr¡¡cla
bIes en l'oH o greix. Aquest proces es realitza sota con
clicions de blJit i en aUllosfera inert::l per evitar e! elete
fÍoral11ent ele I'oli, a tel1lperalUres elevades. En aquest tre
ball d'ambít de laboratorí s'ha observar C0111 les 
diferents condicions de treb:lll de la c1ecoloracíó ¡¡fecten 
e! color deIs olís i, de la mateíxa maner;], COI11 vari:mt les 
conc1icions de desodoració de lelllperaUlra s'obtenen olis 
amb diferents colors. Amb els olis estudiats es va obser

var 1',lptitud de! color fotométric per a la determin:lció 
elel color i 11letocle del Lovibond. 

Mots clau 

Olis, decoloració, desodoracíó, terres decolorants 

3.5. CEREALS 1 DERIVATS 

Títol 

Refredament de masses l11itjan<;ant 

Autor 

N. Roig 

Professor tutor 

E. Gorc!ún 

Resum 

S'h:1 plantejat la utilització de CO2 sólid com un metocle 
per controlar b temperatura final de la massa, un deIs 

al1lb mes intluencia en la i que 
;¡]hora presenta una gran dificultat de mantenir dins deis 
límits desilíaL'i, j¡¡ que hi ha molts factors que la 
fer variar. S'lwn observat els canvís que provoca 1¡¡ tem
peratura en la consistencia de b massa i s'lla fet lln estu
dí comparatiu sobre 1;1 innuencia de! refredal11ent 3mb 
escames de i amb eo:. Finalment, s'lla arribat a la 
conclusíó que ]'addició de CO2 sólid es un procediment 
efeeti\!, que no provoca canvis en la massa i que es d'a
plica ció facil. 

Mots clau 

l'v1::1ssa, neu carbónica. paniílcació, refred,lIuenr, 
temperatura 

Titol 

Illlplantació elel sistema d'aniílisi de perills i punts críríes 
de control (APPCe) en llml línía de p,lsta fresca farcída 
de Clrn 

Autor 

A. Farré 

Professor tutor 

J. Mestres 

Resum 

Aquest IrebaH final de carrera nTel estudia la implanta
ció cJ'un sistemil d'an,'disí pllnts ('fities de con' 
trol (APPCC) en una línía de pasta fresca. SI ha trial C0111 

a producte representatiu la past:1 fresGI farcÍ<b de Glrn, 

Un cop la sobre la impbntació 
d'un sistema APpeC en un:l indústria alimentaria en 
genera], s'avaluen tOlS els riscos existents i qllins d'a-
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quests sllposen un períll des de la recepció de materies 
primeres t1ns a la distribució. S'estableix un sistema de 
vigilancia dels pllnts crítics de control i es determinen les 
accions correctives en GIS de desviació, aíxí com el seu 
responsable i el registre corresponent en cada cas. 

Mots c1au 

APPCC, pasta fresca farcicla, perill, pum crític de control 

Tito! 

Resum 

El cate és un dels productes cOlllercials mes importants 
del món. El seu constll1l tan elevat a practicament tots els 
paisos del món exigeix una qualitat organoleptica. En 
aquests moments, la qualitat organoleptica d'aquest pro
ducle comenr;:a a avanr;:ar per establir uns paramelres que 
en I'actualitat es limiten basicament a cos, aroma i acide
sa. Aquests tres parametres són praclicament els (¡nics 
que s'utilitzen per definir la qualitat de la tassa; no obs
tant aíxo, són mo!ts més els termes que es poden arribar 
a definir grades a l'analísi sensorial. Per aíxo es indis

Desenvolupamem d'una nova galeta a partir ele l'origimd 

Autor 

C. Tort 

Professor tutor 

E. Bota 

Resum 

Aquest trebal! final de carrera descriu el desenvolupa
ment d'una nova galeta a partir d'una que ja existeix. La 
galeta existent s'anomena Mexicanito (una galeta amb far
ciment de xocolata i whisky i 3mb una cobertura de 
xocolata) i el que es pretén es produir la mateixa 
pero amb farciment de nata. Per tal d'elaborar aquest nou 
producle, es planteja una experiencia cO!lsistent afer 
eliferents proves per tal de trobar el farcimenr adequat. 
Un cop es té el farciment que es considera míllor, es pro
ceeleix a fer una anillisi sensorial, amb un parell de tas
tadors escol!its a I'alzar, 3mb la finalitat de saber si el nOll 
producte tindra acceptabilítat un cop surti al mercal. De 
les eliferents proves d'analisi sensorial que hi ha, s'escull 
la prova d'ordenació, una prova facil per als lastadors i 
aclequada per a la finalítat del trebal!. Abans de fer les 
proves i I'aniílisi sensorial, es dll\l a terme un eSludi deIs 
eliferents ingredients que formen la galeta i talllbé es fa 
una explica ció de tOI el procés eI'elaboració amb el dia
grama de tlux corresponent. 

Mots c1au 

Desenvolupament, galera, analisi sensorial, prova cI'orde
nadó 

3.6. AI.TRES 

Titol 

pensable l'entrenament de jutges, també és basic el 
coneixement de la cOll1posició del care tant en estat cru 
COIl1 despr{~s de la torrefacdó, i aquesta composició 
elepen a la vega da ele múltiples factors COIll la varietat, 
¡'origen, el procés, etc. En aquest treball s'ha intentat fer 
una recopilació amplia d'aquests últims punts per eleixar 
una vía oberta a trebaJls posteriors que aprofundeixin de 
pIe en l'analisi organoleptica de manera practica, posant 
unes bases en l'analísi sensorial que d'altres productes 
com el vi f¡¡ teJllps que posseeixen i que el cafe per l'e
levat consum i la t~l1l1a també es mereix. 

Mots c1au 

composició, analísi sensoria 1, torrefaccíó, aroma 

Formació d'lll1 jurat sensorial i determínació del perfil 
olfactori-gustatiu elel cate Ethiopia Mokka Limú 

Autor 

R. Juncos 

Professor tutor 

E. Bota 

Resum 

El ca fe és un proclune de consum mundial elevat que 
s'lla ¡¡rribat a convertir en imprescindible en la nostra 
vida quotídiana, princip,¡]ment perque es llml beguela 
estimulant, pero cada vegada mes pel seu plaer gas
tronomíc. L'interes hedonista pel cale augmenta i aixo 
exigeix una qualitat organoleptica, a mes d'una analisi 
sensorial detallada de la beguda. La ínformació per a la 
clescripció sensorial el'aquesta begucla és escassa, confu
sa i poc científica, per aixó en aqllest treball s'lw revisat 
la bibliografía per mirar de sistelllatitzar í definir els ter
Illes i procediments elllprats per tal que, a partir de lOtDefinició de les caraclerístiques organoleptiques del cafe 
aixo, es formi un jurat sensorial que elabori el perfil 
olfactori-gustatiu del cate Ethiopia Mokka Limú.Autor 

O. Sf1ncbez Mots c1au 

Cafe, analisi sensorial, descriptor, Ethiopia Mokka Limú Professor tutor 

E. Bota 
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Títol 

Int1uencia de les condicions d'aplicació sobre l'estabilitat 
de colorants, de la gamma deis vermells, per a la indús
tria alimentaria 

Autor 

N. Cubero 

Professor tutor 

E. Bota 

Resum 

En aquest lreball s'estudia l'estabilitat de diferents 
subst'íncies colorants, ele la gamma deIs vennells, d'ori
gen natural í sinti'tic, Davant ele les varíacions de pH, 
temperatura, reacCÍons d'oxid-reducció, reacció :11 clor i 
efecte de b 1Ium UV, s'est:1blira, així, un comportament 
global de cada colorant i l'aplicació mes adequada per a 
cadasclln en 1;1 índústria alimentaria. D'aquest estudi es 
dedueíx, de manera general, que els colorants sinti'tícs 
ofereíxen una estabílitat mes gwn als parametres estu
diats que els colorants naturals. Pero que, al mateix 
temps, quan veuen ,lIterat el seu color ho fan de mane
ra més radical que els d'origen natural. 

Mots clau 

Colorants, estabilitat, pH, oxid-reclucdó, llUlll 'CV 

Títol 

Illlplantació del sistema d'an;'tlisi ele perills i punts crítics 
de control (APPCC) en un servei d'apats de cuina grega 

Autor 

F. Hurtado 

Professors tutors 

E. Bota, R. Carbó 

Resum 

En aquest treb,11I es LI una revisió del que significa la fIIo
soth de prevenció de riscos sanit¡¡rís en la índústria ali
ment¡lría, la fornw llabitual c!'ílllplantació que té avui dia 
í s'11i pretén desxifrar coneixements que no re!1ecteixen 
els lIibres sobre aquest tema. Assulllida la base teorica, es 
c1uu 3 terme lél implantadó de l'APPCC (HACCP) en el 
cas COllcret cJ'un serve; c1'ilpals de cuina grega que ser
veíx en restaurants d'alt prestigi. Es tria com a producre 
representatiu típus de restauració la coneguda 
lllussaca, que será l'objecte ele tot I'estudi. S'avaluen tots 
els riscos existents i els que suposen \In perill, des de la 
recepció de materies prillleres fins a la clistribució i el 
consum. S'estableix un sistema ele vigiEll1ci:1 deis pllllts 
crítics ele control i es determinen les acciOllS correctivcs 
en cas de desvhlció, així com el responsable en cada cas, 
TOI ,lixa amb la finalitat cJ'elabor~.lr un producte segur en 
l'alta gastronomía. 

Mots clau 
Sistelml APPCC, HACCP, servei d'apats, Grecia, ll1ussaca 

Títol 

Estudi deIs licors de crema 

Autors 

M, E. Martínez, C. Pit;:mé 

Professors tutors 

E. Bota, R. Romero del Castillo 

Resum 

El sector de las begudes espirituoses ha augmenrat la 
seva presencia al mercat aqllests daners anys gracies, en 
part, a I'aparició de noves begudes ¡ sabors, així com 
també a I'ap<lrició de nous productes COlll els anomen<lts 
COlllunament licors tÚ crema. Aquest treball estableix el 
perfil d'aquesrs productes estudiant les característiques 
que els defiueixen i identifiquen a partir de diverses 
fonts, Una font es la legislació, en que es defineix i s'es
t<lbleix la categoría " la qual pertany i des de la 
s'llan extret els punt referíts a la composíció i ¡'elabora
ció, així COlll les diferencies que penlleten distíngir-Ios 
de la resta de productes de la mateixa calegoría. En 
segon s'han identificat les principals marques 
comercials que actualment es troben al mercat, i s'han 
escollit les infc)[Imcions referents a la cOlllposició i a I'e~ 
laboració que ofereixen les lllateixes cases comerdals, 
Finalment, s'hall triat les marques més representatíves i 
s'lla fet un cstudí de les seves característiqlles. S'hi ha 
indos l'estudi de l'evolució económic¡¡ del sector. Les 
dades referid es als primers anys ele b decada deIs 90 
informen únicament del sector deis Iicors sense especifi
car els valors del subseglllenr deIs licors de crema. No és 
fins a la llleít<lt de la decacla qmm es comencen a trobar 
dades economiques independents del segment deIs Ii
cors de crema, 

Mots clau 

Licors de crema, Iicors, cremes, bcgueles espirít\1oses 

Titol 
Estudi sobre productes traclicionals de Cat,lIl1nya 

Autor 

H. Pérez 

Professors tutors 

E. Bota, R. Romero del Castillo 

Resum 

Aques! eslllcli pretén mostrar lll1S productcs artesans del 
sector de la indllstria tradicional c¡¡t8lana que, tot i que 
s'elaboren a petíta escala, també han de complir amb la 
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correcció qm¡jitativa, sanitaria, lügienica i organoleptiea. 
El treual! se centra en tres grans bloes de productes (1'0

rigen animaL E1s principals SÓII e! ll1;:¡tó (for
1l1::ltge frese), el d'atura (de nova creaeió), el lIladulJt de 
pellllorida (Garrotxa), e! de tupí i el serraL 
e!s embolÍts de porcí, en que destaGl J;¡ botifarra cat;:¡la
11:1 i la llonganissa de Vico Aql1ests productes posseeixen 
el distintiu europell de quaJitat IGP (identificació 
fica protegida l, C01l1 les anxoves de l'Esc~lJ;¡, úllim ap:lI'
tat, que tenen un Consell Regulador que vetlla per la 
seva qu;¡Jitat i elaboració. Per a la correcta elaboració de 
tots, !ti Ita un denolllinador COIJ1Ú que en garanteix la 
qualitat, i és la ill1plantaeió de! sistema APPCC (allalisÍ de 
punts de i control crítíc). Aquest sistema ajust<lt a 
les necessitals ele cael<l de flux d'ehbor:lCíó pro
porciona 1<1 intíxmació per obtenír un de qua
litat. Tot i que no s'han eI'oblidar les bOlles 
d'elaboració i Ull personal lllanípubdor ,lInb els conei
xemenlS llecessaris per dur-Ios J tenne ¡implantar-los. 

Mots clau 

QlIaliWt, tradicíonals, APPCC, Catahmya 

Títol 
Estovamenr mitjan<;:ant ultrafíltració assistida per 
polimers 

Autor 

P. Clau 

Professor tutor 

J. Sabate 

Resum 

La dllresa de pot ser un problema per a la indCls
tría, j:l que provoca la forlll:lció d'incrllstacions ¡ corro
sions en canonades i c:llderes. Per eliminar aquests pro
blemes helll eI'extrellre els cations de Gllci presents en 
I',ligua. Per hi ha diversos metodes, com el preci
pitat químic o l'inrercanvi ionie. En :lquest treball s'es[u
día la capacita! i I'efidcia de I'ulrrafiltracíó assistida per 
polil11ers com a metode d'estoV:l111ent. Els polílllers utilit
zalS solen ser cadenes poli8críliques carregades negari
vament que permeten la captacíó d'íOl1S pOSitillS del 
medí. Aquest sistema consisteix a fer que el Gllci s'unei
xi al i no passi a través ele la membrana d'ulrra
t1ltració. Un deis objectius cl'aquest trebaJl és quantíficar 
I'atlnitat del Ulílitz,ll per al amb 
b presencia d'altres ion s com el sodi í S'h:J 
pogul comprovnr que el calei substitueix, quasi comple
tament, els calÍons de sodi units al polímer. Tambe s'ob
serva que els protons substitueixen el caleí, cosa éjue per
met regenerar el polilller 1111a ve-gad;¡ s'lla extrel el calei 
de També es fan valoraciolls i es comprova que 
són CUrlS que penneten el que SllC
ceid en l'ultrafiltració. 

Mots cIau 

Ultrafiltració, c;:llci, polímer, penneat, retingut 

Títol 

Implantació el'un sistelna d'aniílisi de perills i punts crílics 
de control en l'elabonlCió í envasalllent d'olives verdes al 
natural en salmorra, varietat arbequina i sis varietats de 
vi blanc 

Autors 

E. Gutíerrez, L Martín 

Professors tutotS 

JJ. de Castro, R. Romero del Castíllo 

Resum 

Aqllest tre-ball tracta la i1l1plantació d'lIn sistema d'analísi 
de perills i punls critics de control (APPCC) en I'elabora
ció i I'envasament d'olives verdes en salmorra, de la 
varietat arbequina i sis varietats de vi blanc a 
clliíria l'Olivera Soco Coop. Cat. Ltda., situada a Vallbona 
de les Monges (L1eida J. L'objectiu principal del treball es 
assegllrar ll1ítjan~anl el sistema APPCC la qualílat higie
nica deis alíments. cosa que permet prevenir e1s proble
mes en comples que stlcceeíxin per controlar
los. El sistema APPCC és una eina que cal utilítzar per a 
tota la inclústria alimemilria, de complíment 
tir del Reial clecret 2207/1995, de normes 
tives als procluctes alímentaris. L'estudi s'ha iniciar amb 
l'análisí del productiu lant ele les olives com deis 
vins, des ele I'arribada de la materia primera a la coope
rativa fins a I'expedició deis produCle-S un cop acabats. 
Un cop totes les dades necessaries, s'implan
tarit el sistenw APPCC als procluctes. Creiem int~ressant 
esmentar que aquesta cooperativa cluu a terme activít8ts 
de prollloció j cl'integració social, assistencials, 
terapi':¡¡[iques i edueaeionals a favor de persones amb 
clet1cíencíes psiquiques, sensorial s i d'insercíó 
social. Les acl.iviwts productives i comercials emlll;ucades 
al Centre d'Oeupació són l'e1aboració, I'envasa
ment i la comercíalítzació ele vi blanc; en I'ambit agríco
la, els cultius ele sed, especialment vinya, oliveres i 
ametlle-rs; I'elaboració artesana, I'envasalllent i la comer
cialització d'olives verdes, i l'envasal11ent i la comercia lit
zació d'oli d'oliva extraverge. 

Mots clau 

APPCC, olíves, vi bl::mc, qualitat, higiene 

Títol 
La deshidratació en la indÚSlría agroalimentaria. Apli
caCÍó per a lln~l pastilla de pollastre deshidratada per a 
brOll 

Autor 

1.. Valverde 
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1 

Professor tutor 


1\1. Raventós 


Resuln 

El preselH lreball lé COI1l a objecliu introclllir-nos en la 
des!Jidratacíó en la indúslria agroalilllellt:)rb. En un pri
mer apan:1I s'h3n presenl:lt els objectius que es perse
gueixen alllb IJ cleslliclmtació, e1s principals 
quc deshidraten, b seva consclyació i la seva I'econs
titució. En els a¡Xlf131S següents, s'l1:1 cn els 
fon:lIllents tcories del procés i en les G¡r,Kterístiques I1si
ques, quíllliq\lcs i microbiologiques deis des
hidratats. Es descriu b deshidratació oSlllotica COl11 :1 
alternativa a la cleshiclr:lt:¡ció cOl1\'encional, i s'han resu
Illit els príncipals equips que s'urilirzen. Com a a\'cn~'os 
reeents s'ha intrOllüit la deshiclratació osmótic:t al buít i 
al buit en intervals. En el darrer apartat, aques! estucli 
s'l¡a :¡plio! per a una paslilb de eleshiclr;:¡tada 
per;:¡ bro¡1 per 1:11 que sigui un prod\lcte cles!Jidr:ll:lt amb 
gr:1I1 accepraeió al mercal. 

Mots c1au 

Deshidratació, desl1idratació osmótica, pastilla de 
Ire deshidratada per broll 

Títol 

Ctilització deis Ir;¡ctaments per ;llt:¡ pressió en la ínclÍls
tria :¡líllle11larÍa 

Autor 

R. ¡\I~lfcón 

Professor tutor 

M. Rayenlós 

Resum 

l'objectíu el':1Cll1est Ireball ha estal fer ulla de 
la infonllació publiC<lc1a fins al momenl sobre el Ir;leta
me11l el'alta pressíó en alílllents, 3mb la finalilat el'avaluar 
els avanl;¡tges i inCOllvenients que presenta I'ús 
ta tecnologia en la indústria aliment,lria. l':llt:1 
lIna nova tecnología de traclament no lennic deis alí .. 
ments que podria substituir o complementar metocles 
convencionals que li1ilítzen calor COI1l ,1 agent preserya
elor. Per 1:11 de poder avaluar el tracta
l1lent en la indúslria alimentaria, el'especial importan
cia fer estudis sobre la capacitat de l'alt,l pressió per COIl

servar els aliments. Per aquesl l1lotiu, en aquest treball 
s'ha intentat rellnír la m:'lxima ínform:lció sobre 
I'efectivit:n de I'alla per inacliv:u lllicroorg:1l1isllles 
patogens i :11teraelors elels aliments SOlmesos a aquest 
Iraclamen!. Un altre deis aspectes lon:ullent:lls tr~lCtats en 
aquesl treball h;¡ est;¡t el el'avaluar la ll!odílkació de les 
característiques COlll gust, color i aroma 
deIs alílllents sotlllesos a alta així COI1l la lllodin~ 
GlCió de les seves propietats funcion:1ls i el cOl1linglll ele 

IlIltrien1s. A lllés, talllbé s'lla fer 1In3 revisió desenvo
lupament act\l~11 deis equips Ulilitzals en aquesta tecno
logía i I'cfeclíviral de !'nltn pressió quan es combina amb 
<litres lractaments. 

Mots clau 

Alta pressió, tractalllel1l no lennic, conservació, carac
terístiq¡ les inactivirat microbiológica 

Títol 

lrradiació en la indílslria alimentaria 

Autor 

M. M:¡s 

Professors tutors 

M. Raventós, T. Praelell 

Resum 

L'objeclin d'aql ¡est treb;¡1I és aprofundir en la lecnica de 
la irucliacíó en 10l::> els call1ps de la indústria alimentaria: 
eSlerililzació cI',diments, paslellrÍlzació, desinfecció, ele
sínfestacíó, i COI1\ la irracliació afecta els diferents gmps 
d'aliments i els components També és ínteres
sant en b fabricació ele llOllS malerials per envasar els ;di
ments, concretament proeluctes polilllérics. Una part 
important del treball esta dedicada a les instaHacions d'i
rr:1c1i;:¡ció d'alillle11ls, i s'hi exposen les bases científiques 
i per formar una planla ti'irradiadó, seg\lides 
d'exemplcs de pbn1es que funcionen en I'actllalítctt, les 
mesures de seguretal ele que disposen, i la funció i el 
flll1cion~lllent deis cletectors cl'irracli:Jció. S'incloll la 
lació vígent en els alllbílS estat.al, emopeu i mundial, í 1<1 
implic:lCió de les instítucíons en la promoció de la tec
nologia nuclear. Fin:dment, i a causa de la ímatge nega
liva que tenen els conslllllidors respecte deIs alimenls 
ílTadíats, s'expost'n els avanwtges í inconvenients el',l
ques1 metode de conservadó davanl d'altres sístemes lra
elícíonals, i I'etíquetatge deis productes. 

Mots clau 

lrracliació, alillle11lS irradiats, planta indus.. 
tria] cl'írradiació, seguretal alimentária 

Titol 

l'osad<l a punt de l'analisí per a la deterl1lin;¡ció de mer
('mi en 1l10stres ele peix 

Autor 

GOllZález 

Professors tutors 

P..¡illlenez, 'V1. Pujola 
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Resum 

L'objectíu principal d'aquesr rreball és la posada a punt 
de la tecníca analítica d'especrrofotomerria d'absorció 
aromic;¡ en fase vapor fred per a la determínació de Iller
cmi rotal en l110stres de peix, aixi com els resultats obtin
guts de I'aplicació, Aquesta recnica ha est;¡t validada mit
jan¡;,lI1t I'estudi de la Iinealit::n, I'exactitud, la precisió i e1s 
Iímits de detecció ¡ quantificació, Per esrablir el metode 
de desrrtlcció de la materia orgAnica per via I lUlllida , es 
posen a punt dos sistemes de digestíó (microones i tubs), 
Es realilza una anAlisi comparativ:1 en que es determina 
la precisió i I'exactitud de cada metode, l'esludi tlnalitza 
<llllb l'aplicació en mostres reals deis metodes posats a 
punt, DeIs resultats obtinguts s'extreu CJue els dos siste
mes ele eligestió proposats són vAlids per a l'anAlisi de 
mostres de peix frese. El sistema de mÍCroones a port:lfia 
major precisió í el de rubs una major exactitud, La 
lió per a lllostres de peix en conserva és insuficient si 
únicament s'utilitza acid nítric COJJ1 a eXlractant. 

Mots clau 

Mercurí total, Illostres de peix, destnKcíó de la materia 
organica, espectrofarometri<l c1'absorció atómica 

Titol 
PIa de desinfecció i neteja per a una illdústria alilllent:l
ria transformadora de productes fumals 

Autors 

R Fernández, 1'. Galera 

Professor tutor 

R ROlllero del Castillo 

Resum 

El treball desenvolup:1t fa una revisió i una rellexió de les 
condicions de neteja i desinfecció que tenen 1I0c dUfam 
ei de produccíó en unJ inclúslria de tr,lI1storma
ció, Aquesla inclústria, anomenad,l Silyertillll, elabora 
fumals de producles lllClrins i d'aigu::t do!<:;:a, Es formula 
un pla d'higíenització teninl en compte les necessitats i 
possibilit:¡ts CJue limiten la integra ció elel procés de nete
ja en la clinamÍCa de producció de Silvertúm, Es fa una 
selecció deIs productes necessaris per wl de clur ,1 terme 
una neteja adeCJml(la i es fa IIn pl:Jmejalllent d'alrernati
ves deis materials de construcció que Illilloren les concli
cions Iligieniqlles i CJlle faciliten I'a plicació deIs prolocols 
enllmerats en ei pla d'lligíenilzació. S'eslableix un siste
ma CJue COlltrola com i quan es re:¡]irza el procés d'hi
gíenització i, mitjan<:;<lllt un sistema de verificlCió, es 
comprova que els reslllUls obtinguts siguin els con'eCles, 
Finalment, es pbntegen les conc\usions proc\ucte de I'es
ludi í la torlllu!ació posterior del pb cl'higienitz,1Ció, 

Mots c1au 

Neteja, desinfecció, higknització, peix fumat 

Títol 

Eliminació de l'etile en cambres ele fruiles i hortalisses 
mitjal1<:;ant ozonització 

Autor 

J Sierra 

Professor tutor 

.111, Raventós 

Resum 

L'acunmlació el'etile a l'atmosfera de les cambres de fri
gocol1servació de fruites i hortalisses és la causa de per
dues economiques importants, En aquest TFC preteníem 
comprovar I'eficacia del sistema d'ozonització per elimi
nar elije, Després ele fer llombrosos assaigs él escala pilar 
i a escala industrial, vam observar que els resultals eren 
fa\'orables í, per tant, CJueda demostrada l'acruació de 
I'ozó per eliminar I'etíle atmosferie. 

Mots clau 

Ozonitzacíó, e\ílllinació, etile, cambres, frigoconservació 

Titol 
de J'electroforesi capjJ'lar en l'anaJisí CJuílllica 

de cervesa i Jig(ies 

Autor 

R. Cano 

Professor tutor 

.1). de C;lStro 

Resum 

l'electroforesi és el 1ll00'iment de 11l01ecules o partíctdes 
carregades electricament en un medí líquíd conductor, 
nOflllalmellt aqllós, sola la inlluencia el'un camp magne
tie. l'objectiu del present TFC consíSleix en la en 
marx;¡ i va1ichlCió de melodes per ,1 la determinació 
d'ions, acíds orgiínics i sucres Illitjan<:;ant la tecnica analí
tica d'electroforesi capil'lar. Es fa II1l3 introducció que 
reslll1leíx els fonamelllS teorics del siSlema, b descripció 
de I'equíp i deis par;'ullelres més dest<lC,llS dtmlllt l'an:1li
sí, els lipus d'eiectroforesi capil'lar existents i una COlll
jXlració amb les tccniqucs crom<llogral1ques quc són de 
major imeres per a I'aniílisi de COlllpostOS en aígües i cer
H:ses, S'expos:lran els result:tts obtingllts com, per exelll
pie, electroforograllles, tallles de calibr;¡ció, rectes ele 
regressió, taldes estac1ístiques que inclouran e1s p:lI"iulle
trcs que s'ban de cOlllplir en qualsevol vaJkbció i les 
conclusions finals, Per ,1 b realítzació d'aqllesl TFC es 
disposa ele I'eqllip d'eleclroforesi Clpil'br d'Agilent 

i tol el mal erial i els reaclills necessaris per 
,1 I';ln;'ílisi. 

Mots clau 

Electroforesi capj['lar, cer\'csa, anions inorgünícs, calíons, 
ácicls orgiínics 
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Titol 

Estucli i optimirzació d'un llletocle cl'analisi d'e1ectrofore
si capiHar: cletennin;:¡ció deis conservaclors kíel benzoic 
i acicl sorbic i el" eclulcorants aspartalll, saCClrin<l í <lce
sulLun-k en begudes refrescant;; 

Autor 

R. Torregrosa 

Professocs tutors 

M. Guinovart, P..lilllenez 

Resum 

L'objectill principal cJ':¡quesr treball és oprimirzar i estu
eliar un metoele d'eleclroforesi capil'lar elescrit per 
He\vletl Packarc1 per a la quantificació ele diferenrs con
servadors i ec1ulcorants en begucles refrescallts. Els con
servadors estudims són l'úcid benzoic i l'ácíel sorbic, i els 
edulcorants estudiats són l'aspartam, la sacarina i l'ace
slllt:lJn-K. El procés cOl1sisteix basicament 
en restlldi de les longituds d'ona óptimes per ;1 la detec
ció. l'esmdi de diferenls padmetres del metode instru
mental consisteix ;1 est,lblir la el rang, els 
límils i la repelilivítal. Per a les 1ll0S[reS, s'estudia preci
sió i exactitud lllitj;m<;;allt proves ele recllperació. Final
ment, s'aplica el llletocle en Illostres re,lIs. Els resultats 
pé'rmeten proposar elnes longitncls d'ona per a la millora 
de la detecció deIs aclelitills en el metode per 
Hewlett Packarcl. L'estlldi de la linealítat elel melOde indi
C1 \lna bona relació lineal ele la res posta clavant de la 
concentració en \In r:lllg de concenlr;lCiol1s gran. L'esl\ldi 
ele la repetitiviwt de les recres de calibració [raflat ll1ir
jan<;;ant una analísi ele la covarianda é'I1S clíu que Paparell 

un IXll1 cOlllportamenl, trelxlllant en COlllinl1, dur;1nt 
aproxilllaclamenl dolze hores. L'1 precisió del metocle és 
pral! bOlla (codicients de variació inferíors ;tI '0Í), I'e
xactitud és lXlÍxa (percentatges de cl'entre 
SS-10m, els límíts ele cletecció í qllantificadó són aproxi
1l1;ldament del 10% de la concentració lllaxilll<1 pennesa 
per la i les Illostres analítz.acles cOl1lpleíxen la 
nonn:ttiva legal. 

Mots c1au 

Electroloresi capil'lar, cOllselyadors, edulcorants, begu
eles rdresclI1ts, p,lr:lllletres analítícs 

4. VITICULTURA 1 ENOLOGIA 

Titol 

Estucli comparatiu de la varietat S:1U\'ignon bl:lnc en tres 
parcel'les de la zona vitícola clel Penedes 

Autoc 

N. Alayo 

Professor tutor 

A. Gras 

Resum 

les aromes de la varietat Sauvignon blanc esran descrites 
COlll vegetals, cle cI'argelaga i, tlns i tat, 
orina ele gat. El caracter herbad és elegut a la presencia 
ele les llIo1ecules ele i, més concretament, de 
lllolecula ele 2-metoxi-3-isobutilpirazina, i el caracter cle 
boix i argelaga es den ,1 1<1 lllo1ecllla 4-mercaplo-4-111eril
2-pentanona. la seva existencia en la de la baia cle 
les pirazines depen de les dinütiques i 
vitícoles, i la seva exaltacíó depen ele les característiques 
de vinilkaciÓ. En aqllest treball s'lla estudiat la intlllencia 
de la climatología, dllrant la campanya 1999-2000, sobre 
els padllletres productius i quulitatius del ra"im, 
llletres de la lllicrovinificació i els parametres analítics i 
arolllatics deis vins elaborars. Per a I'an:llisi aronütíca, 
s'l1<1 disposar deis vins experílllentals i de dos vins de 
cellers industríals proceelents de les lllateixes pareel'les, 
1 i 3 de l'estudi. De tots s'lla reaHlzat una crolllatografia 
ele gasos -espectro1lletria ele masses per a la caracterlrza
ció elel perfil i per a la cletecció de la lllole
cula 2-111etoxi-3-isobutilpirazina. Els resllltats lllostren 
que per a la caracterització de la varietat Sanvignon blanc 
calen tom una serie cle conelicions determinaeles, 
eOlllen~'ant per b IIbicació, les característíqlles geneti~ 
qucs, les práctiques vilícoles i, sobretot, les pr:íctiqlles 
enol ógiques. 

Mots clan 

Sauvígnon bbnc, Penedes, aromes, pirazina 

Estudi clels Illetodes de delerlllinació eI'amines 
als vins 

Autor 

A. Mirosa 

Pcofessoc tutor 

.f.O!- de Castro 

Resum 

Aquest rreball és una recerca deis metoeles que exis
teixen per a la deterlllinació ele les amines biogenes en 
el vi -encara que s'hí han exposat els que s'han conside
ra! més inreressants pel seu (¡s, per la seva precisió i per 
la repelítivitat f{¡cil ele Illostres. Aquí s'exposen llletodes 
espectrot1uorimetrics, Illolt utilitzats als anys 80, metodes 
crolllatogrM"ics COl1l J'llPlC i la de gasos, i l'electroforesi 
eapil'lar, enlre d'altres. Encara que van ser poques les 
possibilítats ele posar-los en practica, es \'an aprofitar 
clues ocasions per fer I'HPlC, una en clerivatització pre
columna, i ¡-altra en postC01Ulllll:l. L'HPlC, perque és la 
tecnica lllés utilitzada en la deterll1inaCÍó ele les amines 
biogenes en el vi i perque és la que s'lla experimentar, 
s'ha considerat necessari tractar-la més eletalladament. 

Mots c1au 

Amines biogenes, HPlC, cromatogratla ele gasos, electro
forcsi Glpil'lar, metocles espectronuorillletrics 
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Títol 

Propostes de millora i Ílllplanració d'un sistema de quali
tat al celler Torre M<:IrilllOn 

Autor 

J Zurrón 

Professor tutor 

,1,1. ele Castro 

Resum 

Avui dia només tenen cabuda en el mercat els 
ele qualitat. que satisfan les necessit:HS clels 
clients. Així, cloncs, les indústries alilllentaries, inclosos 
els cellers, renen la necessÍ[at cl'oferir productes que 
compleixin amb els requeriments de qualitat exigits 
consumidors. En el present treb,l11, a partir de l'estudi ele 
les callses de no qualitat detecwdes en el procés pro
ductiu, es realitzen una serie de propostes per millorar la 
qlla!itat deis vins elaborats a Torre Marilllon. A més a 
més, s'elabora una propost<l ele sistema de qualitat amb 
1<:1 fin:11itat cl'assegurar la qU<:Ilitat deis eliferents tipus ele 
vins elaborats. Alllb les propostes de millora i la il1lplan
tació elel sistema ele qnaUtat també es pretén minimilzar 
les perdues, disminuir els errors i lllotiva r el personal del 
celler en els treballs que dllen a rerme. Aquest treball 
tindra un enfOCll11ent pr;1ctic i ser útil, COl1l a 
exemple, a les perites que vulgllin implantar 
un sÍstem;¡ de qualitat. 

Mots c1au 

Millora ele la quaJitat, sistema de qualital, celler 

Títol 

Efecte ele la temperatllra en la Illicrofiltració rangencbl 
de vins negres 

Autor 

R. Martínez 

Professors tutors 

.l.) ele Castro, E. Gordún 

Resum 

El present lrebJIl ofereix una visió ele! procés de 
filtr;Kió tangencial, aixi COlll una VIS10 pr:klica de la 
inciclencia cle la temperalUra en la microfiltració tangen
cial de vins negres. En primer 1I0c, s'introdueixen els 
aspecres relatills a la lil1lpidesa i l'e:>tabilirzació deis vins. 

s'expliquen els diferents aspecles relacio
nal;; ;1mb els col'loides presents al vi: propielals, carac

aixi COlll I'estabilit:\t i tloculació. A continua
ció, s'introdueixen ;llguns deis processos de separació 
mecanicotlsics, COlll poden ser la separ:lció espont;lni:J, 
la centrílllga i la tlot;lCió. Talllbé es desenvolll
pa el procés de cbrificació, explicanl diferents llletodes 
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ele c!arilkació (espolltani:J, per encolan, així com els 
lllecanismcs ele i tlocubció clels prótiels, els 
factors que la dificulten, e1s diferents lipus de darifiC1
dors i alguns exemples. Per conc!oure la part 
ca, es det;:¡]len les cJifercnts ele filtració, i 
pm;l especial ;l[endó al procés de nltració 
base reórica en la qual fonamenra l'aplicacíó practica, 
Per últilll, es I'aplícació practica realitzacla 
;1mb un equip pilot de microfilrració rallgencial sense 
control de la temperatura, i es eOlllproven cls efectes el'a
questa sobre les clfacteristiques del vi. S'observa tina clís
1l1inució del grau a!cohólk i del s\llfurós (!liure i totaD, 
no s';lprecien cuwis en les cJwcterístiqlles organolepli
ques i es comprova l'efíc'ícia en b retenció lotal de 
b~lCleries i llevats. 

Mots c1au 

Filtracíó tangencial, Illicrofíltració, vi, esrabilitz:Kió 

Títol 

Dinamica de segona fennent:lCió en cava amb diferents 
dosis d'illoeul 

Autors 

S. Sancho, T. Sanz 

Professors tutors 

J..r. cle Castro, E. Gordún 

Resum 

La finalilat cl':l(luest treball de final de carrera ha estar fer 
un eSludi rOlll])Jratiu entre qmltre sOCjues de lIents 
(Sacdhlrom)'Cl'S cerel'isiae, Saccharomyus cere/lisiac ¡'f Ul'arum, 
Saccharom)'ccs reraisiae rl" Bayallus) seleccionades per ,1 cava 
per t:ll cle fer un seguiment de la c1in:\miea de fcrl11enra
ció en fundó ele cliferents dosis d'inóclll (de 10.000 ;¡ 

5.000.000 ce¡'¡llles vives/mi) davant d'una segona fer
Illent:lció o refermcllwció en :lJnpolles cn l'elaboració dcl 
cava. Les característiques elel vi base llti!irzat han estar les 
mateixes en els Cjllatre :lssaigs, després d'haver fer les 
analítiques prcTlcs corresponents (grall alcohólic, sucres 
residual s, ¡lCiclesa IOt;ll, acidesa vobril, pl-l, extmctc sec, 
sulfllfÓS [otal i sulfurós lliure) per caracteritzar el vi base. 
Cada :Jssaig s'ha fel per lots que hJl1 constar de sis ampo
lles en les Cjuals s'han sembr:lt difereIlls dosis cle lIevats, 
<1mb les teóriques de 1O.OOO, 100.000, 
500.000, 1.500.000,2.500.000 i 5.000.000 cellules/l1ll. Per 

fer el seguilllent ele la fennentació 
s'han dm a renne setlllanahnent els controls deis pan'í
metrcs següenls: la vbble, tOlal i en gel11l1wció 
cle Ilevats (recolllpte en call1bres de Neubauer) i l'incre
ment de pressió (aJ"romelres l. 

Mots clau 

C1V;!, segona fennenl:lCió, lIe\'at, SacchJrum)'ces arevisiae, 
C]U;¡]U;lt 
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Títol 

Modelització matelllatica del sistema sol-arrel, prenent 
com a rcfcl'encia el cultiu de \'inya 

Autors 

M. Palau, R. Roqueta 

Professors tutors 

1\1. Ginovart, D. López 

Resum 

En aquest treball s'ba fet 1111a revisió bibliografica sobre 
I'absorció de nitrogen a les arrels orientada al cultiu de 
vinya. S'ha dut a terme per determinar els punls impor
tants que cal considerar per a I'elaboració d'un model 
implantable en un programa de simulació discreta. 
L'absorció de nitmgen es dóna principalment a les zones 
properes a l'~lpex de les ~Hrels. Aquestes parlS, més joves, 
posseeixen una estructura que maximitza la capacitat per 
Jbsorbir el nirrogen i el seu transport a tl'avés de I'arrel 
fíns al xilelllJ de la pLlI1la. Al vollant d'aqllest fet ocorren 
un conjunt d'esdeveniments que condicionen el tlux ele 
nitrogen. Alguns aspectes del Ir~lI1sport del nitrogen no 
esl:ll1 del tot resolts. Tot i així, existeixen hipotesis i 
evidencies de lols els processos de transpon a través de 
I'arre!. S'h~l elcsenvolupat un moelel que incorpor~l lotes 
les idees de I'estudi qlle s'han considerat impOl'tants. La 
geometria del model S'h~l dissenyat sobre un espai bieh
mensional, teninl en consieleració el paper illlporl:1I11 que 
juguen els péls radicuLHs. Així Ill~lleix, S'h~l incorpor~lt el 
moviment actill i passiu ele les formes de nitrogen a 
través ele les direrenls rases de I'arrel i el seu metabolis
me ~l elins ele les cél·lules. S'ha consieler:H unJ entr~lcb de 
carboni que serveix com a font eI'energia per tal que I'a
rrel pugui exercir les seves runeions ele meta bolisme i 
transporto També s'ha desenvolupat una sortida de elr
!Joni des ele les ~Hrels cap al sol, com a resposla ~ds reno
mens de simbiosi. 

Mots clau 

Moelel, simula ció discrela, sól-arrel, viny~l, nilrogen 

Títol 

Estudi ele la inllllencia ele diferents tipus ele t~lpS en l'e
volució elel vi en ampolla 

Autor 

D. Clslillo 

Professors tutors 

1\1. Pujob, .J. Sabaté 

Resum 

El treball es basa en I'estudi compar~ltill del comporta
ment presentat per tres tipus de taps ele \'i, un de suro 

natural (tradicional) i dos ele sintetics (novetJt). Concre
tament, es compara la permeabilitat a I'oxigen deis tres 
laps milj:ll1c;anl l'estudi de I'evolució de parametres indi
cadors d'oxidació: acid ascorbic i anhídrid sulfurós (anli
oxidants exogens), i la materia eolorant. També s'estlldia 
la fon;-a d'extraeeió deis tJps. L'estudi es realilza amb \'Í 

blane i vi negreo Les ampolles s'emmagatzemen de pell o 
tombades, per observar si aixo es relaciona amb el com
ponament deis taps. Després de sis mesos d'emlllagatze
matge no s'observen diferencies gaire importanls en la 
penneabililal a l'oxigen deis Ires tJps. NOlllés una lleu 
tendencia del tap sintetic (U) a pennetre menys entrada 
eI'oxigen. Tampoc s'observen eliferencies clares entre les 
elues posicions el'emmagatzematge. El tap ele suro natu
ral és I'únic que presenta forees el'extracció oprimes. 

Mots clau 

Vi, tap ele suro, lap sintetic, perllleabilitat a l'oxigen, 
forp d'extracció 

Títol 

ESlralegies empresarials per a la produceió ele cava. Cas 
el'una SAT clel Peneeles 

Autors 

J G:íh-ez, .J. TarLlga 

Professor tutor 

O. A.lfrancl 

Resum 

L'objectiu eI'aquest lreball final de carrera és analitzar 
diferents estrategies el'inversió que una SAT elel Peneeles 
podria rer per produir el seu propi cava, i clecielir quina 
el'aquestes seria la més renclible. L'analisi ele la renelibili
1:lt s'hJ ret utililzant el VAN (valor actual nct) i el TIR 
(taxa interna de retornl. El treball esta estnleturat en cinc 
capítols princip:lls. Primerament, hi ha un apartat en que 
s'expliquen els ronJ11lents de I'oligopoli, ja que el sector 
del cava és clarament oligopolístie. Després es parla ele 
lcs lxureres el'entraela al sector que elificulten la ins
tal'laeió ele noves empreses, barreres que acostU11len a 
apareixer en els lllereats oligopolístics. El capítol tercer 
esta dedieat a la lcgislació que regeix el sector elel ea\'a, 
legislaciolls europea i espanyola. Aquesta legislació és 
una barrera el'entraela al sector molt important per a les 
noves empreses. El capítol següent és una elescripció elel 
sector elel cava; la quantitat el'empreses, les tenelencies de 
producció i de eonSU11l, la clistribució, les exportacions, 
ete. Finalment, a I'últim capítol, s'han analitzat diferents 
estrategies que poelria prenelre una empresa elaboradora 
ele vi base per proeluir el seu propi cava. S'han comparat 
elirerenlS escenaris i 3mb els estudis de rcnelibilitat hem 
conelós que la millor inversió que podría fer I'empresa és 
la el'incrementar la proelucció i la qualitJt per seguir 
venent vi base per a cava. 
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Mots cIau 
Cava, oligopoli, barreres d'entwda, VAN, TIR 

Títol 

/úllament, c1assificació i caracteritzadó deis Ilev~ts autóc
tons de la zona del Barigadn (Sardenya l 

Autor 

M, Sorrib::ts 

Profe ssors tu tors 

R Carbó, JJ de Castro 

Resum 

En aquest treball s'lla desenvolupat un moelel eI'a'illament 
sobre llevats vinícoles a la regió elel Barigaelu, situaela al 
sud-oest ele l'illa ele Sardenya, En particular, la zona d'es
tudi s'ha centrat en els cellers de petits prodllctors sitmlts 
als pobles ele Sanmgheo, Busachi, Ardauli, Neoneli i Ula 
Tirso, cap deIs qllals no supera els dos mil habitants, El 
moelel aplicat en aquesta zona desconegucla microbioló
gicament des del punt de vista ecológic ha estar consti
tu'it per \111 a'illament , un;l classificació ¡una caracteritza
ció tecnológica, L'a'ilbment s'lla fet en lllosts al final de 
la femlentació alcohólica condu'ida espontaniament, i 
s'han obtingut 223 soques que pertanyen a l'especie 
Sacharomyces cerevisíae, les quals s'han classifíclt en faces 
tlsiológiques mitj::lI1"ant el model taxonolllic el el I\.reger 
Var-Rig (19841. A continuadó, les soques s'han caracre
ritzat tecnológicament per parihnetres enológics, amb 
l'objectiu c1'obtenir les que presentin les característiqlles 
més adequades per a la vinificació i que, alhora, confe
reixin la tipicitat als vins ele la zona. 

Mots c1au 

Sardenya, llevats autoctons, cbssífic;¡ció, caracterització 

Títol 

Detecció i t111ctuació pobbcional d'Hyalesthes obsoletus en 
vinyes de la província de Barcelon:1 

Autors 

M.T. Alari, R TlIdela 

Professors tutor s 

X. Sorribas, C. Ornat 

Resum 

El cixidi H obsoletu., és el vector ele la nwlaltia fito
plasnliltica ,1I10menada bois noir. en estudi realitzat l'any 
1999 a Torre Marimon (C;:¡Ic1es de Montblli) descriure 
per primer cop la presencia de l'insecte a Cawlunya. A 
partir d'aquest lreball es va iniciar un esrudi per determi
nar la presencia i la !1ucntació poblacional d'H obsoletus 
en altres zones ele la província de Barcelona que es dedi-
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quessin el la proelucció vitícola. Durant la Gllnpanya del 
2000, s'ha fet el seguiment i captura de l'insecte vector i 
s'han comptabilitzal els dxidis portadors de fítoplasmes 
en tres finques diferents: Sant Pau c1'Ordal (Subirats l, 
Artés (Maf.lresa) i Caldes de Montbui. ParaHelament, s'ha 
intentat contlrmar 1<1 presencia de fitoplilsllles en planta 
a les finques d'Artés i Caldes. En les tres finques estudia
eles s'lla detectat presencia del vector del bois 1/Oír. A la 
corba de vol d'aquest cixidi a Caleles de Montbuí es 
poelen destacar dos pics de població ben diferenciats, un 
Glp al juny i juliol, i el segon al setelllbre, coincidint amb 
e1s de l'any 1999. En comparar aquesta corba amb les 
obtingudes a Frano;:a i a AJel!1anya, el primer pic de 
població (juny-julioll coincideix amb el de la nostra 
zona, peró el segon pic de població (setell1bre) no apa
reix. Aquest fet pOI ser interpretat, en principi, COlll la 
continuació del vol després eI'una parada estival, () com 
dues generacions anuals. A les finques d'Artés i San! Pau 
d'Orclal nOlllés s'observa el primer pie de pobladó degut 
a l'aplicació de mesures quín1iques i cultmals ele control 
contra altres plagues. Mitj<ll1"ant 1<1 tecniea molecular de 
la IOCR, utilitzant iniciadors universals, s'ha contlnnat la 
presencia de 4 fitoplasmes en ceps d'Artés i G1lcles, Alllb 
aquesta tecnica, pero us:mt inici,lClors especifics per a 
Stolbur, i a través de I'an,'ílisi RFl.P, es determina que el 
vector H obso1etus és portador del fitoplasma a Caktes de 
Montblli i Sant Pan d'Ordal. 

Mots c1au 

Bois noil', fitoplaSllla, tluctuació poblacional, Hya1esthes ob
so!etus, vinya 

5. JARDINERIA 1 PAISATGISME 

A11lbients de vegetació flora representativa a 
l'Arboret111l1 d'Europa CMollet del Viriles) 

Autor 

1'. Amaya 

Professors tutors 

A.M. Ciaret, X, Fiíbregas 

Resum 

L'objectiu el'aques! trebaJl és escollir e1s all1biems repre
sentatius del paisatge vegetal ellropeu, tara espontani 
COill agroforestal, més adaptables a les condicions cJilll;l
tiques i ed:lfiques cle la zona on se situara I'Arboretum 
d'Europa de l>lo11et elel Valles (Valles Orientall. També es 
pretén clm a terme I'elecció ele les especies arbóries i 
arbustives representa ti ves associades a aquests iunbients. 
Per 1'er-l1o, es port;:¡ terme una recerca bibliogr,ifica sobre 
veget3ció europea i un estudi ele les condicions existents 
en el lloc. A pmtir d'aqllesta informa ció es confeccionen 
unes taules de caracteristiques en que apareíxen les 
especies europees escollides í es proposa l'empl<l"ament 



sobre la superfície que ocupar8 1'8rboretum, 
Concretament, per ,1 caclascuna ele les especies, si es pot 
trobar a l'arboretmn C0111 a part el'un bosc o pbm;lció, o 
com a a'ilbela, TalIlbé s'elabora una proposra ele 
classificació ele les especies escollicles com a represenla
lives cl'Europa segons "1 dilknltat qne poden presentar 
per ;1 les COl1eliciol1s exislents o a la elisponi
bilitat del 111aterbl vegetal necessari, S'hi adjunta material 
griílk consistent en els pl3110ls ele sirllació i 
ele b cilltat i de la zona on s'ubic1f<] l'arboretulll, i també 
els ele I'eslructura del flltur parc i una proposta 
ele la situació de la veget;1 ció , 

Mots c1au 

ArborelUl1l, 311lbienrs de vegetació, especies emopees, 
cOlllunÍlats 

Títol 

Aplicació de l'Oxalú comicutal,l a la jarelineria 

Autor 

S, Pla 

Professor tutor 

A.!\'LC Verdú 

Resum 

Aquest lreb:lll té com a intenció don:¡r idees i incentivar 
la inlrodtlcció de les l1l;11es herbes ;1 b jarelineria COI11 a 
plal1les amb poes requerimellls l111tricionals i de mante
nÍment. S'ha eseollit l'O,w¡/ÍJ wmiculclla per les seves Clr:1C
terístíqtles i perqlle una planta que ja s'ha trobar en 
l':lmbit de la jardinera \I[bana. Com que aquesl treball és 
bibliogrMic, s'hi esmenten les propielats, les nonlles que 
ha de cO!llplir i le~ que complcix per wl de ser accepta
ela pels usos per :lIs Cjuals es vol \Jlilitzar (¡alussos, pane
rres, l1litjanes", ) i els :lvantatges i clesavanlalges que té 
davant deIs materials i mClodes que s'ell1pren 
aClualment en la jarclineria urbana, sobretot la gespa, 
També hi ha unes a partir de fotogra
fies realitz::ldes per l'al1lor qUé' vol en clonar una imalge 
virtual de les planta en les zones 
,1 bans indicades, 

Mots c1au 

OXtlli.i L'OI'llÍculata, jarelineria urbana, fotocol1lposició 

Títol 

Projecte d'lll1 centre de simat en una parcel'lJ 
ele 10,0001112 al rerme municipal ele S;1I1t Felill de 
llobregat i :leb plació de la presentació ;lls clOClll1lenlS 
aelll1inistratius cl'acti\'iuls, electrkiral i construcció 

Autors 

M, Higueras, e SállCllcz 

Professor tutor 

,1 ,M, Auleda 

Resum 

Es re:¡]irza un projecte d'ill1plantació el'un centre de jar
elineri:1 i alllb aquesta Hnalitat es duen a rerllle els 
següents projectes teenies administratius necess::1ris per ,1 
I'obté'nció deIs permisos neeessaris que s'han de sol'lici
tal' a les diferents aelministracions, A 1'::1jumament els 
projectes d'aerivirat, amb una oClIp::1ció del d'lInes 

persones, i de constrllcció, ;llnb una eons
tnúda de 1112, Al SeITei d'Indústria de la Gene
ralitat; un projeete electrie de baixa tensió per a una 

de 160 k\'C L'esl1lenrat centre es troba situat ;1 
la localital de Salll Feliu ele L1obregat, a la comarca del 
B,lix Llobregat, i la seva exrensió és de 5,888 1112 La ins
tal'lacio del centre de jardinería incloll un magatzem dé' 
materia b, lina CImbra ele conseITació frigorífica per a 
11l;\tcri;¡] dos vestuaris (Illasculí i femenÍ>, una 

i 20f1<1 ele venda exterior per a I'atenció al p(¡blíe 
i unes oficines perfeClament equipaeles per a una capa
citu de 20 persones, 

Mots clau 

Projecre, elcctric, <lctivirars, centre de jardinería 

Titol 

El pare de Saussel: análisi de la teoria del temps i de I'ho
rirzó Michel 

Autor 

E, Ribas 

Professor tutor 

L Maldonado 

Resum 

Aquest lreball tracta dé' cOlllprendre i analitz::lr el pare 
de¡xlrtame11lal de Salisser, situat a Villepinte (a la perife
ria de Padsl, segons els termes ¡eoríes del seu cre;1C]or, 
Michel En una primera part, s'hi retlexiona 
sobre orientacions e~sencials sobre el pai-
s::1tge de Michel paisatgista franecs, professor él 

l'Éeole N,l!ionale du Paysage de Versailles i 
gran elel desenvolupal1lenr de les idees en l'a
rea del paisatgisll1e. EII la segona part, es concreten 
aquestes idees al pare de Sausset i es posen de relleu les 
implicacíons per a la pr:'íctica del pro
jecte, El fil conductor del treball són les mateixes nocions 
ele temps i horilZó, que sell1pre ,1j);lreixen, d'uI1a forma 
més general o més concreta, en tots els seus escrits o 
entrevistes. El lemps C0111 la varinble que V3 conslÍtuint 
lentzlIllellt un paisalge. el telllps d'un projeete ele paisat
ge i el telllps de I'holl1e en un pais;llge. L'horitzó eOIll el 
rerroballlel1l conlinu deis espais els 1I1lS amb els altres, 
I'horilzó com una obertura i !lO COIll un líl1lÍ!, lIn tanc,l
menL Michel col,loca la lloció de l'horitzó al 
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centre ele la seva rellexió, noció que es inseparable ele la 
defínició mateixa de paisatge. 

Mots clau 

Corajoud, Sausset, p;:¡rc, Fran-;a 

Títol 

Projecte d'espai públic enjardinat a l'en!orn ele l'edifici de 
l'Auditori de Barcelona 

Autor 

E. Escorsa 

Professor tutor 

L Maldonado 

Resum 

L'Audítori de Barcelona es un~l COJlSlnKClO compacta í 
contunden! pel que fa ,1 clil1lensions. Els diversos ele
ments que conformen l'eclilki responen a c1iferenls usos 
i, al mateix temps, conserven la seva independencia: hí 
ha dues sales per a concerts, un entre élmbdues 
dOlllin~lt per una llanlerna-impluvi, un nmseu estructural 
circubrll1ellt amb acces propi, una biblioteca, etc. Aquest 
projecle consisleix en I'enj<lrdinalllent de I'entorn de l'Au· 
ditorí. l'eclifici, C01l1 es veu, aClllI activit~lts lllOlt diferents 
entre si, pero totes estall relacionades mnb la música. El 
¡ardí de I'entorn pro posa! preten tenir presenr aqnest ret. 
En aquesl sentit, es pl:ll1leja una interTellCió puntual (la 
compaciLat de l'edilki exigeix que es respectin \lila serie 
de buits, tallt en la seva propia eSlructllra interna COIll en 
el sell entom), en zones determinad es, l11iljan~ant 

llloduls de distribllCió que perllleten situar els eJemenls 
que conformaran el ¡ardí alkl 011 conve segons la situació 
concreta. Els Illoduls, d'altra banda, Ili són mol! apro
píats, ja que res es tan "Illodu];¡t" o "modulador" com la 
ml¡siGl. Ll "composició" del jardí que es proposa, dones, 
s'inspira en 13 m<1nera amb que tambe es compon la 

música, la lll;~nera de conlbinar una serie d'elelllents -les 
nOles i el temps en el cas de la músiGI; els e1ements 
Yeget<lls v¡us, els espacials, els constructius, etc. en el cas 
del jardí- per assolir una conjunció harmon ica. Es pbn
tegen dues zones d'intervenció; lIna :1 I'extrelll ele l'audi
tori on hi ha la rampa que dóna acces a la biblioteca i 
que consisteix en un jardí musical, un jardí 21mb lllla íns· 
tal'lació sOllora (les eondiciol1s de Si[U:lció marginal d'a
quest espai dins I'entom, el fet que sigui un es¡xli recios 
en si Illateix, independent, perllletel1 desenvolu)Xlr-hi 
una inswl·lació sonor;] sense que es produeixi lln super
posició d'illleneions). El segoll espai, silllat a I'allre 
eXlrelll de I'auditori, es la replica del primer; es tract;] 
d'un jardí posterior, o de sonicla, i consisteix en una zona 
íntimament jlig;lda a I'edifici. Per aquí per on la gent 
ha de sonir d'escoltar música de la gr¡ltl Sala Sill1fonica i, 
per 13m, aquí no hi ha elements sonors. L'enjmdinament 
de l'enrorn de l'Alldilori queda determinat per :lqllestes 
clues zones que es 

Mots clau 
Enjarclinament, entorn, Auditori, r-r,m,><,'"r,,,, j,lrdi llHlSicill 

Títol 

Gilles Clement, el j;udí contemporani ele l'especulaeió ill 
p:lrc \Ifb;í 

Autor 

M. Gonz;ílez 

Professor tutor 

L. M;ddonado 

Resum 

eilles Clement es \In paisatgísta sorgit de I'escob de 
Vers;¡illes que, ¡¡ banda ele nombrosos i diversos projec
tes p(¡blics i priv¿rts, es c¡¡r¿reteritza per j'experimentació 
i l'elabor:1ció de tesis sobre el paisatge, el ¡ardí i la socie
tal contemporánia. Els seu diseurs resulta molt interes
sant per a paisatgistes que provenim d'escoles el'agricHI
111m, ja que va associat a coneixements Illolt propers ~¡ la 
nos!ra forlllació. D'entre les seves t'specubcíons es des
prenen idees com el jardí com a resultat de l'expressió de 
les utopies, mites i pensaments que conformen la socie
tat que els gt'ner~l. El jardí com a ¡ndex vegetal de la 
"b:lrreja planetária" d'especies (els vegelals han viatjat 
arreu de! món assentant-se en una interessant inlegr,1Ció 
de flores de diversos geogrMksl. El jardí plane
tMi, el lerrítori en la seva intensa antropització, es con
forllla COIll 1111 jardí d'escab planet,rría. L'art ínvolunlari, 
les traces que I'home deixa marcades en el lerritori com 
a resultat de les seves activitats conformen expressions 
involunlaries d'ar!. L'orclre biologic, COIl1 a contraposició 
a I'ordre fonnal de l'holllc. l'enn, la .Fiche, com a jardí 
Illés ínllllediat, un lerreny en estat essencíalmenl diná1l1ic 
on s',lCtiven els processos que condlleixen un só) a rebre 
desenes i desenes d'especies vagabllncles en un ordre 
coneg\l!. "El jardí en Illoviment" es e! resultat 
idees j\llltamenr amb una Ihlrga experílllentaciÓ. La 
Vallée, e! jardí particular de Clément, es el prilller expe
rilllent. Despres, el en lllovilllent es desplcga en uns 
talussos d'ámbit públic al metro ele la ficelJe, i el p3rc 
Ilrb:l en el pare A..l1c1re·Citrcien, enmig de París. L:na bOlla 
pan deIs principis ele Clement es perden en e! proces de 
dur ;¡ b pr;lctica els seus jardins, sobretot en el GIS del 
parc urb~l. D'una altra bamb, la interacció del jardí en 
ll10viment alllb el p(¡blic, o amb cert pllblic, es Illostra 
dificultos;¡. En l'annex de! treball es desel1volupa ul1a 
an;ílisi cOlllparatiY~1 elels Ilengll:ltges fonnals i 13 utilitza
ció ele la vegetació en diversos projenes de Clelllent. 

Mots clau 

GiBes Cléll1ent, p,lisatgisllle, ¡ardí en Illoviment, parc 
_,\nclré·Citrüen 
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Títol 

Propasta de restauracíó :lis 
!lhUorea) seguint les norllles de 
Florencia (komos, ]982) 

Autor 

L i\loy:l 

Profcssor tutor 

]\1. Colominas 

Resum 

Els jarclins I;¡ possessió ele Raixa són uns deis jardin, 
histories més impollants de Mallorca. Van ser constfu'lts 
a fin:ds de segle XVII! per orelre del cuclen:¡j Antoni 
Despllig amb b inteneió de transformar en un pal/azo 
Ilobife IHU de les finques de la t~\Iníli:l. Actu:¡]lllent pro
piel<1t ele b familia .Ta ul11e , els jardins es troben obens al 

, peró el seu estat ele consenació molt dolent i 
els ¡'lrclil1s han perellll els eixos elel seu flll1eionamel1l i, 
en conseqiiéncia, el sentil de molts deis sellS elements. A 
GllJsa ele tOl. <1ixo i del mal estat de b veget:1ció, el j:mlí 
ofereix imatge de clecadénci:L Des de la situació :tcuJaI 
deis jardins i ele les indiGlCions de b Carta de Florencia, 

fa una proposW ele restaur:lció Ixmint deis reslIlt:lts 
cl'lIll:1 investigació historícl dels difcrents estars del j,lrclí 
al lIarg del remps i, :1 la s'intenta que la propos~ 

la cOIl\<erteixi el j:lrdí en 1111 cspai sostcnibk, t:llIt ecoló
gical11cnt COIl! econÓnÜC;ll11ent redl1int les tasCJues de 
l1lanteniment i emprant especies :1ebptades ,1 les condi
cions cIil11;'¡¡iqlles del mediterrani. 

Mots clau 

.!are!ins histories, pa/t.lzo lIohi/e, C:1rta ele Florencia, resl:lll
ració, ir1Yestig~1Ció histórica, espai sostenible 

Titol 

Propost:1 d'ordeni1Ció í l1lillora clels terrenys ele la finca de 
Can Miravítges de 3.325 h;:¡ (Badalona) 

Autor 

A. Bella 

Professor tutor 

M. Colominas 

Resum 

La propost:\ realitzacla en ,1C]llest treball final de carrera 
pretén actuar sobre els lerrenys que pert;¡nyen él 1;1 finca 
ele (:;\11 Mira\'itges, :1 R1Clalona. Es IraCla cI'UIl:l antiga 
1\1:1si:1 al11b camps de conreu que ;IClllall11el1t :lC1dl lIn:1 
escoJa cle nalura ;lc1l11inislr~\(/;¡ 1';ljUl1t:nnent. Pero no 
sel11pre ha estat ~lÍxí; efecti\',lIllent, la masia i els sells 
terrenys no 11;111 estat mai utilitzats, fins fa lIns 20 :mys, 
,1mb finaJit,1\S cliebctiques. L':lgricultura, des ele f;¡ 

un 111i1·lenni. ha estar "element IransfofllDdor elels 
terrenys de la fiuca. La utilírzació eI'aquestes 
11:1 :1I1<1t selllpre llig;)cb al culriu, tant ele la vinya COIl1 de 
cereals, honalisses, etc. Es tranava, dOllCS., cl'UI1 terrilOri 
all1b uns liSOS molt concrets. Ara, aquests usos hall can
vi<lI d'\l!n 1'01'111;1 important, 110 ,1ÍXÍ l'estructura de I:t 
finca. Aquest fel provoca, sens cluble, problemes org:1
l1itz:ttius i estrllcUlrals a tota la superfície de Can 
:V1iravirges. Aixo, a un baix pressupost i a una 1)1:1la 
gestió elel m,1I1Ieniment, ha dut la majoria ele/s terrenys 
de la finc:! :l 1':lbaneló. Es tmet:1 de zones envaYeles per la 

vegetació, sense cap de pl:tntacions fetes sense 
sentit, d'arees inc011lpreses i cleteriorades, oblicbdes i 
sense cap estructura. La meV,l proposta pretén orelenar i 
millorar l'est[lIclllra de 1;1 finca actu:1I1t-hi de forma glo
bal. Després de fer \lna pelita analisí, entenclrel11 que 1<1 
separació per terrasses de la superfície és basíc per 
entendre el lIoc í poder-hi actuar. Tenint en compte 
aquest [et i I'estricte progrmlla ele l'escola, s'/¡a pensar a 
establir IIn ancll verd que twvess,lrit la finca establint 
nOllS criterís S'unificar:m arees clefinicles 
pels seus liSOS i per terrasses. També es millo-
r:!r,l n tots aquells esp:lÍs que ho necessitin i es recuperara 
per él i:l t'inca el turó situal ¡lIst ::11 darrere. 

Mots c1au 

Proposta , ordenació, Can Miravitges, bancal, anell yerél 

Títo) 

I'roposta d'orden,lció i rest~1l1r,lció del torrent gran 
eI'Abrera entre I'N-I! i la desembocadura eJel rill L10bregat 

Autor 

G. LaC0l11:1 

Profcssor tutor 

X. F:'ibregas 

Resum 

El trcball seglienr proposa un ll10del c!'inter\(enció :lmb 1:\ 
nnalitat d'ordenar i restaurar un tmm del torrent gran 
d'Abrem (entre I'N-I! i el ríu l, a Abrer:1, el Baix 
L10bregm (BarcelOI1é1). Aquest l1lodel esta basat en la p:lr
cel'lació que s'usa en I';¡gricultura per ordenar l'espai. 
Aplicant una serie de ll10duls de vegctació (plantacions 

de ribera o horts) enrre COllllll1ltalS vegeta1s 
sep:¡rades i :úlbdes entre si. s'intenta unificar-les per 
crear un corredor \'erd que connecti amb el projeete pre
sent,H per I'[ncaso! (lnstitllt Catal?! del Sol) en el tral11 
:111terior (entre C111 Amat i I':\-[[). S'obté així un "continu 
verd" que és la suma deis l110duls de vegetació: agricul
tur:1 + vegeladó de riben. 

Mots c1au 

Torrent, orclen;¡ció, restam,lció, agriC1i1t\lfa, moclul 
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Títol s'han obtingm en parcd'les orientades a l'esr, ,1mb llli

Proposta ele restauradó ele la fiera ele Cinoves en el seu 
pas per Cardecleu 

Autors 

N. Obrador, .\1. Pujades 

Professor tutor 

X. Fitbregas 

Resum 

Es propOS:1 13 restaur¡¡ció de la riera ele Cl!1oves en un 

tram el'3proximaelamellt 1,'5 km, en el seu pas Illuni
cipi ele Cardedeu. L'objectiu del treball cOl1sisteix a recu
peré1r l'eSlllentat tr<llll com él p<lrc lluvial, de tal manera 
que els habitants ele Careledell puguin fer-ne un ús supe
rior. S'actuara segnint un.> criteris LXlsats en la recupera
ció ele la autóctona riparia. L'elecció de la 
vegeta ció que s'usara es fara partir de l'observació deIs 
trams superiors en 0011 estat de cOllserv;¡ció. Talllbé es 
proposaran soluciollS per a aquells ralnssos de la riera 
que presenrin graus d'erosió elevats, ja que en GIS de for
tes es prochlir esllavissades i la secció íltil 
de la riera es por reduir. La propost,¡ prevell 18 cre8ció de 
recorregllls per ,1 ,ul1bdues b81ldes de la riera. Per 8qllesr 
motill s'ampliar;'¡ un metre i Illig 18 zona transitable del 
costat dret, i es tallarií el tdnsit del costal esquerre, al 
passcig Meslre AntonÍ Alexandri. D';Hjllesta 11l3nera, 
Carcledell comptad ami) un espai verel ímportant, ¡a que 
a la riera s'hi lun d'afegir c1s jardins Pompeu El \)[a i els 
Pinelons. 

Mots clau 

Restamació, revegetació, rier3, Clnoves, C;lrdedeu 

Titol 

Componal1lent de c1iferents especies en la de 
talussos i ll1urs de terra arm:1da al Pare de \';dlparadís 
(Terrassa) 

Autors 

M. Altímira, A Guit:ut 

Professor tutor 

X. Fabregas 

Resum 

Aquesl treball final curera s'ha fet al Pare ele Vallp3
radís (Terrassa), L'objectiu principal ha esta! buscar solu
cíons per reyegetar í cslabílilzar els Illurs cle terra anll<l
da i els talussos de fort que 11i In en aquest 
pare. Es \',111 fer pbnl,1(ions el1 dos murs de terra :1nlla
del idos talussos d'orielltlCions est i oesl. Es V:l :1ssajar 
amil les especies Ampelodesmus mauritanica, ¡'estuca 01lilla, 
Globulilriil corriilolia, lJippocrepis balear/m, Li1l!fwdu!.l tatifo/ia, 
ROS1rldrinus V:lr. postrattl i Thymus ¡'u/gllris 
palearensis. Les millors respostes (Juant a recobrilllent 
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lIors condicío!1S d'hulllir:l[ i menys hores d'inso!3ció i han 
est:1t assolits per Hippocl'epis balearica mn\) recobrilllents al 
final ele elel 40%. El cOlllportament de la rest:l 
el'especies no ha estat satisf:lCtod, [rel de Rosrilarinus 
lIalis V'If. postrata i Globu!.lría que, tol i que han 
presentat problemes c!'implalll,Kió, un cop superada 
aquesta fase, el sen desenvolup<llllent ha estat relativa
Illent bo. Els resultats han estat molt condicionats per 
problemes de Yanc!alisllle í cJ'un Illanteniment no ade
qu::rt a les seves necessitats. Els control s s'han dur a terme 

de cinc mesos a partir de la ímpl;mt.ació. 
Per arribar a la millor va¡oració de la resposta de 
eliferents especies, seria necessari fer un seguiment fins 

del segol1 estiu de la implanwcíó. Així 
mateíx, també considera que en les condicions de I'as
saig és necessari augmentar les densitats o utilitzar algun 
sistema d'encoixinament per evitar la de males 
heriles. 

Mots clau 

Revegel:lció, erosió, talussos, mur terra aonada 

Títol 

Proposla de rehabílítadó i conelícionalllent de l'et1tof!1 ele 
la Felisa, Tagalllament (Montseny) 

Autor 

O. Domenech 

Professor tutor 

x. 

Resum 

La propost;] consisteix en la rehabilitació i conelicíona
ment d'un,\ pedrera de piss;Jrres (d'oblíg;lCió nonnativ:1 
segons la vigent en materia d'activitats extmcti
v(>s), situada al ll1unicipi de Tagamanent, a dins del Parc 
N:llllr3) del ,'vlontseny, :Imb una d'explotació 
aUlorítzada de 2,8 hil i un període d'extracciolls permes 
fins a ¡'any 2030. L'objectiu és lransfofll!i\r ordenad:'lllent 
tora la zona afectada en una áre;\ forestal, ele topografía 
scmbbnt a 1:\ que hi havi:\ abans d'instaurar-se b pedre
ra, lllitj:ll1(,'ant la crea ció de 11011S t:llussos amb material de 
rebuig de l'explotació (rebJiment del huir d'eXtr,lCció) 
jUlll31l1ellt amb la implanlació de veget;Jció (hidrosembra 
i plam'1(ions). A més ,1 més, es project3 deixar 
c!clment i de 111:1ner3 expressa parets de roca pissarros:l 
d'origen fOllllador anificial (tr,lees de b pedrera) pero 
3mb capacitat per integrar-se paisatgístícament. D'aques
ta manera s'aconseglleix lIna redllcció important del 
volum ele material necessari per crear els nous talussos. 
Paral'1e18menr, es project8 b rest:nlr;¡cíó de la riera del 
Purgatori, forc:a mahnesa a Glllsa del constant reblíment 
a ha est:.lt Sotlllesa. La rehaLlilitació esta plantejada 
amb un programa d'actuació que es pa
ral·lelament :lls trebails propis de la pedrera üestauració 
integr3e1a I i que n'oprimitza e1s recursos per aportar-hi 

I 



un lIS paisatgístic, de qUitliwl ecológica i resistent pel que 
fa als processos degradatius, 

Mots c1au 

Pedreres, restauraeió, revegetaeió, mines, Monrseny 

Títol 

Proposta de 11l0de1 de gestió deis espais vercls i aplieabi
litat 8 la Ciut8t de Mataró 

Autors 

N, Caba, M, Herniíndez 

Professor tutor 

X. Fiíbregas 

Resum 

Aquest trebal! consta de clues parts ben cliferenciades, En 
primer lIoe, s'lIa creat una proposta del 11l0del de gestió 
deIs espais verds d'llllél població per optimitzar-ne els 
costos de 1118nleniment. Aquest model es basa en la divi
sió deIs espais verds en quatre zones/categories de man
teniment: zona 1 (manteniment alt), zona 2 (manteni
ment alt-lllilja), zona 3 (manleniment Illitja-baix) i zona 4 
(manlenimem baixl. El lllodel proposa la cliferenciació 
de les tasques de mantenilllellt deis e1emenls localitzats 
en els verds segons les zones, Aqllests elements 
són els següents: els arbres, les pahneres, els arbustos, 
les gespes, els prats, les plantes entapissants, les plantes 
de temporada, les jardíneres, el lllobiliari urb¡¡ i, per 
últim, els jocs infanrils, En segon lIoc, s'ha estudiat I'apli
cabilitat cl'aquesl llloclel a la ciurar de Mataró, Així, dones, 
s'ha dividit la ciUlat en les quatre zones de manteniment. 
S'han .estudiat els diferents elemems deis espais verds i 
se !l'ha v;:¡lofaI I'acbptació al moclel en q(iestió, 

Mots c1au 

Gestió, esp;:¡is verds, Mataró, mantenil11el1l 

Títol 

Proposta de creació d'un pare públic al I1lllnicipi de 
Cervelló, al Baix L10bregat 

Autor 

R. Barrado 

Professors tutors 

X Fabregas, A.M, Clarel 

Resum 

Amb la COl1stnlCció de la variélnt N-340 a 1',1Imra elel 
nnlllicipi de Cervelló es vol recuperar una area aproxi
mada de 12,000 m 2, Es disposara e1'aquesta supertl<;ie un 
cap s'hagi cobert un tr3m de la riera, Sobre aqtlest 

terreny proposa la creadó cl'un pare públic amb !'ob
jectiu de recluir o, si més no, de compensar els efecles 
negatius del pas de la variant pel poble. Es pretén inte
grar al maxim possible el pare en el seu entorn lenint 
cura tant ele les especies que s'hi implantaran, 
deis aspectes constructius, del manteniment a mitja i a 
llarg ternüni, aixi com d'altres de relacionats amb la sol u
ció deIs seus marges, Cal puntualitzar que la vegetació 
implamada al pare reqllerira un baix manteniment i que 
en lot mOl11enl es tindra COlll ~l referencia la vegetadó 
antóc tOlla , Per aixo la proposta, a mes de tractar el e1is
seny d'un pare, manté una coherencia amb l'entorn, res
pectant-Io al maxim, i res pon a les necessitats dels ciula
dans del municipi que no disposen de cap altre espai 
públic d'aquestes dimensions i característiques, 

Mots c1au 

Pare públic, jardinería, Cervelló 

Títol 

Disseny d'un parc ele 17,5 ha a la zona ele Donaufeld 
(Viena) 

Autor 

J Astals 

Professors tutors 
x, L Maldonaclo 

Resum 

Aquest treball final de carrera, fet en el marc del progra
ma Sócrates a la Universilat de Ciencies del Sól <BOKUJ 

de Viena, consísteix en la realilz,lció elel c1isseny concep
tual d'un IXlrc ele 17,5 hectiírees simal a la zona ele 
Donaufeld, al norel-est deis afores de Viena, entre els clis
trictes 21 i 22, El Pla c\'evolució de la ciurat ele Viena de 
I'any 1993 prelén fer créixer 18 cimal cap al nord-esl i el 
sud-oest. Per 3ixó la zona de Donaufeld és una de les 
zones de creixement potencial a través de la construcció 
d'un nou nucli d'habitatges, El metode d'anillisi í la rea
Iització de la proposta s'llan fet a partír c1'aquest Pla d'e
VOlllCió: futures vies de comunicadó, infraestructura 
social del lloc, previsió de I'evolució demogrMica" , L'a
n;'ílisi esta fortament condicionada per la presencia d'un 
riu que lravessa el parc, í el coneiXell1enl de les necessi
tats pel que fa a zones d'esbarjo, arees de joc, zones 
esportives, zones dures, ele., en reladó amb les necessi
tats de la gent que en un fUlUr proper viuril en aquest:l 
zona, El desenvolllpamenl de la proposta s'ha basal en 
l'organització i connexió c1'aquesles arees al pare, en rela
ció amb els voltants i en relació amb el riu que actua COIll 
a element central del pare. 

Mots dau 

Projecte, Viena, pare públic, fiu, enlofll 
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Títol 

Esludi i proposla de restaur:lCió dels 
Freixa 

Autor 

.1 l. Coronas 

Professor tutor 

:-'1. Colominas 

Resum 

El treball fin:ll de clrrera (rFCl que preselltem ha estat 
cOllceblll com a trelxdl de recerca i seguimel1l de I'evo
lució al Ibrg del tel11ps el'un ¡ardí historie. Com a exell1
pie a paltir del qual desenvolupel1l I'estudi, lJem escollit 
els jardins ele la Masül Freixa, silllats él I'actnal Parc ele 
Sanl,Jordi, a j:, dUlal ele Termssa. Hem pogut elisposar ele 
cloCllments, pl:'ínols i fotogr:ü'ies de tota la historia del 
jardí i de la finca a la qual Aquest jarelí, cons
Iru'it a principis elel ~X, ha patit cli\'erses transfor
Illacions i ampliaciolls, entre les quals destaca el pas de 
jardí prival a parc Hem volgur estudiar-ne i :lna
litzar-ne la IlÍstórÍ:J í la fisonomia amb l'objectiu de Irobar 
paures per restaurar-lo i i acon
seguir, així, un bOl! esut de conservació. També hem 
volgut investigar la tipologia deIs jardins basrirs en aque
lla per tal de trobar els punts en comú i, alhora, 

de les tecniq\les que s'urilitzaven 
mOll1enL 

fer \Ina bre\l 

Mots clan 

Evolurió, j:m1í historie, restanraeió, Masia Freixa 

Títol 

Proposta c!'aetuaeió a la riera ele Sentmenat (\":llles 
OecideIHal) 

Antors 

S. Garda, L !\brtínez 

Professor tutor 

X Fabregas 

Resum 

El Jl111nícipi de Sentl1len<1l (Valles Occidental) es tra\'ess:1t 
per la rier,l ele Sentmenat que proporciona a la pobbció 
un espai fins :¡r:¡ 11larginaL Aqllest treball proposa reve 
getar l'espai ocupat per la riera i ;lprontar-Io C0111 a zona 
verda del ll1unicipi, per conjugar un espai de valor natu
r,11 3mb un pmc públic, ;¡ixí COIl1 per solucionar ]'erosió 
i la inestabilitat deIs talussos i deis accessos ele hl zona. 
Per aconseguir aql1est objeCli\l, s'han lttilitzat tecniques 
ele bioenginyerb i 'HltoClona. D'aquesta mane
ra es pretenen crear cliferents espais al volraJH h riera, 
rant per apropar la com per pel que 
fa a nora i 1':1\111;1. Aquesta proposta c1ivicleix, doncs, l'e5
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pai en diferents zones, COI11 la ele pícníc, els prats, el bosc 
de ribem.. Es proposa també b constrl1cció eI'una bassa 
que té COlll ;1 objectil1s oferir una visió més propera ele 
la ríer;,] i intentar evitar els possibles que podria 
sllposar una larta COI1l la ele I'octubre 199'1. 

Mots clan 

]<eveget:1ció, bioenginyeria, riera, talús 

Títol 

Analisi ele la sÍluació actual de) Pare de Torreblanca i pro-
postes ele míllora de la vegetació al historie 

Autor 

E. Mostazo 

Professors tutors 

X. El bregas, M. Co)omin;ls 

Resum 

Es elUl1 a t('rme \111 estudi históric elel pare de Torrebl:m
el, sílUat a 1<1 comarca del Baix L1obreg:lI, per 
la m;\xinw Ínform:1eió del que havia estat la 
finca i, concretament, deIs sens jardins. Alllarg del temps 
la finca ha amn experimentant eanvis importants: a finals 
del s('gle XIX ,,'hi va construir un neogotic catal;} 
amb jardins rom:'íntics al voltant; més tard, es ya enfocar 
(0111 a de roses. Passacla la guerrCl civil, va cal
etre recollslmir la finca i es va dirigir definitivamelll ca p 
a la comercialització de L'any 1982, va passar a ser 
una finca pl1blicl i, un any més tard, s'ínallgllr;lVa l'actual 
pare execlltat segolls el projecte elels ;]rquitectes Caries 
Ferr,lter i Norrnan Cinn:1J1lOnd. Des d'aleshores, ha estat 

i, amb el pas elel temps, algll11S aspectes 
efectivitat, s'han deterior:H o !lO km evol\l

cionat CClll1 es preYeía. Per coneíxer I'eslat acmal d~l pare 
f;:¡ mu analisi en que se n'estudia l'eI1lorn, els Iilllits, 

b topografia, e1s reeorreguts, els usos, la vegeració i c1s 
elements arqlliteetónies. En el lema ele la vegeta ció s'a
profundilza més i es diferencia entre les planracions més 
recenl:; i les zones ele jardí historie d'estil rOJ1l8nric La 
proposra ('oflsisteix a mil1orar I'estar cleI pare inci
clint en la \'egelació del jardí histórie. Es pretenen recu
perar algulles ele les earacterístiques c1'eslil rOIll,l11lÍe del 
jarclí i renovar la vegetació que ha envellit consielerable
l1lellL 

Mots clau 

,Tardí historic, TorrebL111cl, parc pOblic, vegetació 

Títol 

ESI\ldi e1el de pi g;llTi
guene (Pillus i pi pinyoner (PíIiUS pilUil) siruada 
al costal de la finca Torre Marimon (Caldes de ;vlontbui l, 
propietat del Departalllent de Pares N,Hurals ele la Dipn
tació de I3;Hcelon3 

I 



Autors 

13. s, 

Professor tutor 

AM,C. Verclú 

Resum 

princip::d d'aques! rreball ha eSl:H l'estudi d'al
guns factors que perl1letin explicar l'hererogene'ilat en 

d'nna plant:leió de PilluJ halcpeusis i 
Pi¡¡uJ pinell, de 14 anys el'eelaL Per ter-ho, s'han 
dues línies d'estudL S'lwll analitz;Jr algllnes rebcions 
entre els diferellts dasolllerrics (dülmerre nor
maL altura total, allllf:l a primera branca, altura de copa 
i diillnetre ele COp;l) i I'índex de competencia (d'Arney, 
Hegyi i Crow Ratio) per avaluar d tipus de creixement 
seguit per cada i si aquest estava intluü pels 
,ubres \'6n5, S'lla observar que l'area invenLlríae!;J no era 
hOl11ogenia: hi havia diferencies en el pendent i la pro
funditat del lerreny. El let que els ,ubres seguissin clife
rents línies de creixement. segom la seva sitU:lCió en un:1 
o ,1ltm zon;l ele la parcel'la, Y;l comportar 1';m;llisi de la 
possible inlluencia heterogeneüat cid terreny 
amb el desigual deis pins, Els resullars 
del primer esrudi no revelen indicis d'anomalies en el 
creixement deis ,u'bres: no hi 11,1 símptomes d'esnC'ltesa ni 

D'altra banda, por desG1r1ar l'existen
cia de silllacions de qlle pogllessin esrar 
limiranr el creixemenl dels pins Illenys desem'olupats, Els 
resulr;lts en el segoll eSI11di revclen una clara 
relaeió entre les diferents ZOIlCS de la pareel'l:l i el crei
xement deis arbres, ,1 dir. el pendent í la prorundír:1t 
del sol SÓIl dos dels f3crors <?5senci;lIs per cll[endre el 
desem"olllpamcnt de b 

Mots clau 

Creixemcllt, píl15, competcnci:l. índexs, uasometria, 
im:enlarí forest:11, producció, plalllació, PiulIJ f¡¡dcpcJlSú. 
reforestació, silviCllltura 

Títol 

A\'antprojecte ele conslnlCcíó d'Ull centre ele jardinería dc 
3270 m" í un viver ornamental de ü,OOO m2 al tenlle 
lllunicipal de (Baíx 

Autor 

1\1. f\lont 

Professor tutor 

J OCl 

Resum 

AquE:st :lYal1lprojecle re la fin:llit:H el'estudiar b vi;lbilit:lr 
tecniC:l 1 económica el'l111 \'j\'er ele planl:l onnll1ental, i el 
disseny, la identificació i i:l deis lostos í be

ncficis del projeCle, l'analisi deis conclicionants i la gran
d~lria el'un centre elc jardinería al teflllC municipal de 
C~longe ([hix Emporc!d), En el centre de jardineria, cls 
parametres príncipals ele la formul3cíó h:lI1 estar els sc
gliellts: la clisponíbilital d':liglla, el qne s'lla ele 
cOlllercialirzar i els condicionants establerts promo
tor. En el vil'er, l'estudi dc viabilir:H s'ha basal en el 
procés procluctiu comple! i de 

alternatíves a I'oferta existent a les comarques de 
Gírona. L'es!lldi de viabilitiJ[ s'ha fet mitjan<;:ant progra
lllació lineal. La fOfllmlaeíó s'hn 
basat en diferents parilllletres COll1 els fl1l1s de c\llti\l, el 
lI1:.uge bm!, les densit:HS de etc. El resultat 

lineal concloll que amb les plan
tes (riades, el procés ele producció triat i els cOl1dicio
n:11115 que existeixen 110 és rel1dible la re:11ització 
viver. 

Mots clau 

Vil'er, ornall1entd, eenlre, jardinería 

6. MEDI AMBIENT 

6,1 COMPOSTATGE 

Títol 

Estndí sobre de compost a cultius 
Pilla de Menorca 

Autor 

F, Turu 

Professor tutor 

M, Soli":1 

Resum 

Entre d sctelllbre de 1996 i el m:lig de 1997 es va dur a 
renne a I'ilb de ,\<1enorca Ul1a experiencia d'Jdobatgc 
d'un cultiu cOllcret,ll1lent r;ligr:)s ilalía vaL 

PmIJl('¡¡dde, AqlleS[a experienci;¡ va constar ele dos u'aCla
menrs: un primer en que lJomi¡ es va aplicar terrilirzació 
amb nilrogen mineral ell cliferents qllantiwts, i un segoll 
rractal1lent en va aporrar al clllliu diJercl1ts dosis 
de composr provint,nt de RSU, en algUl1S casos ;lCOill

pany:!! lÍe ler! ilirz;¡ció mineral. \'a fer un segnilllenr elel 
del comen lllirj:lllpnr diferents (lalls, 

dos en el C;IS del tr3ctamellt amb COlllpost i tres en el 
rractament alllb nilrogen mineral. :1 ca lisa de la diferen
cia en les dales de sembw de tots dos tr:1ctaments, 
L'esmdi de les clíferenLÍes entre InlCl;Ullents s'ha centr:ll 
en aspectes COlll la i els contillguts en nitro
gen org:lnic, cendres, ¡¡itrats i elemenls potencialment 
toxics (EPT). all1or:l que se n'lra fet un b:l];¡n~', Aixo pon:1 
a la conclusió ql¡C b en Ill,Heria seC;l i el per
Cell[;Hge de nitrogen org:lnic elel teixit I"eget;!l allgmenta 
en proporció al ni!rogen i al Ibrg del dese n-
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volupalllent del conre\!, si bé en les prillleres et,¡pes del 
creixement les aplicacions de dosis elevacles ele COlllpost 
provoquen una illllllObilitz,¡ció del nitrogen. Si s'allalitza 
l'eficiencia agronomica fín¡¡1 s'a rriba a 1,1 concJusió que 
un aclobatge de fons amb dosis mitjanes ele compost i 
nilrogen mineral de cobertura és el que aporta un reneli
Illent mil jor. 

Mots clau 

COll1post RSU, producció, nitrogen, C)ualit1t, fertilització 

Títol 

Componament ele I1lmcrí,lls orgiinics de eliferents orígens 
en inCllbacions ele durada CUr!i¡ 

Autor 

S. López 

Professor tutor 

M. Soliva 

Resum 

Aquest treball final de carrera forma pan eI'un seguit de 
recerques i experiencies que es van fent al laboralori 
d'3lliilisi CJuímica elel depart:Jment ele I'ESAB 
(Escoja Superior d'Agricultllra ele Barcelona) eles de fa 
alguns anys, per inelagar en el tema ele relltilitz:lció de 
residlls orgitnics en l'agricllItUf:1. En aC]llesl treball s'ha 
dllt a terme un estudi per avaluar la qualitat ele residus 
orgill1ics de cliferents orígens mitjaní,'ant incubacions de 
eluracb curta (¡res setlllanes) i utilitzant com a maleri:ll 
suport sOITa silícica. Els cliferents llwterials organics que 
s'han utililzat en són de elepuradora, 
compost i fracció solida ele purins, que 1ll0ll sovil11 s'\Ili
litzen en l'agriCllltllm COlll a fOlll de lllaterÍ:1 org:'ínica i 
nutriems princip~lls per a les plantes. Per ;¡ cada lIna de 
les mostres s'ha fet una prova respirometrica i UI1 segui
lllent sellllanal per observ;u' l'evolllció deis par:'ímetres 
principals cilracterístics. S'han pogut est:lblir millores en 
la existent, ja que la major part d'incubn
cions es feien alllb terra i tenien Ires mesos de durada i 
s'iJa arribat a conclusions selllblants pel que fa a l'estabi
litat eI'un material i a I'existencia de problemes d'illlIllO
bilitz;lció e1el nitrogen per part deis mÍCroorganismes en 
materials poc estables, no es pot relacionar el C0111
portament cJ'UIl residll incubat amb sorra (lllaterial consi
derat inerl) amb el cOlllportalllent eI'aquest residu org:'í
nic/lllaterial al c;lmp, ja que aquest aporta Illicroorganís
mes 
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lncubació, respirolllelria, estabilital, il111l1obilitzJCÍó. l11J
teriill orgiínic 

Títol 

Estueli ele la C]l1<1lit:lt del compost produ'ir a les diferents 
plantes de Catalunya, :1mb o sense recollida selectiv;l de 
la fracció orgiínica (FO) 

Autor 
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Professor tutor 
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Resum 

L'objectiu principal eI'aguest treball és fer una compara
ció entre els diferents COlllpOStos prodlúts a Cat,llunya 
establint diferencies pel que fa a 13 qualit;ll. Hem parat 
especial atenció a la comparació entre ele prime
ra (sense recollida selectiva de la FO deIs RSU) i les de 
segona (3mb recollida selectiva) Primerament, 
s'lla fet U11 recull de les dades referents a les an,)lísis quí
migues dels diferents COll1pOSIOS a les 
catalanes. Aquestes plantes són les de Vilafr<mca, Malaró 
i Gav:'í (primera generació) i TorreHes, CasteHelefels, 130
tarell, b SelvJ i ,lorba (segona generació1. Els 
estudiats per tal d'avaluar la quaJira! deis COll1postos han 
estat: pH, CE, ]¡UlllÍlJt (%), MOT ('Yo), MOR (%), Nalllo
niacal (pplll), Nnítric (PPlll), Norganic (%J) i Nnohidrolil
zable (%). A més a mes, s'han estudiilt els ínclexs GE 
(MOR/MOTJ, C/N, Cresistent/l'\nH i lJn cop 
recollicles toles les dades se n'ha fet un estudi compar:t
tillo En l'estudi s'inclouen al1iílisís de varianci<l, 
regressions ... Totes ;¡questes pro ves fan referencia a les 
diferencies entre pbnles i talllbé se n'estudi3 I'evolució ::11 
llarg deis anys i entre un lllostreig i un altre. He111 lligat 
les diferencies trobades en l'est11di amb les diferencies en 
els processos de COlllpostatge, amb la diferencia eI'origen 
i ele composició dels residus, les cliferencies que s'h3gin 
produ'it al llarg dels al1ys ... Finallllent, i ele parar 
ate!1ció a l'est\ldi comparatiu, hem eXlre! una serie ele 
conclllsions concreles referents a la qualít:l[ del compos!. 

Mots clau 

COlllpOSt, qualítat, recollida selectiva, material inicíJI, 
procés ele compostatge 

Títol 

índex de germinacíó com a metode de delenninació ele 
tltotoxkilat en els extractes de compost: efectes de b 

ele eliferents especies químiques 
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Resum 

EIs de germinació aplio rs als extractes cle com
post han estat utiJitzats per esrudbr-ne I'esrabilirat i els 
possibles problemes ele fitotoxicitat. Mostres de compost 
poc madures provoquen probJellles en la gennim1Ció cle 
cliverses llavors a calls" cle concentwcions relalivamenr 
e!evades d'iícids de caden3 cuna COI1l el blltíric o d',l
moníac. Valors cle condllctivit,l1 elev;Hs també poden 
donar problell1es enCaf:1 que e! COlllpost estigui madur. 
En aquest trebalJ s'ha estudiar hl influencia en la genni
nació i el desenvolllpament cle les pl;lntules ele Lepidiu1I1 
StltÍlJU1I1 :1mb diferents soluCÍons ele diferents concentra
cions d'acicls orgfl11ics de cadena curta, Na OH i diferents 
sals. La infonnació obtingucla és cliferent segons si es té 
en compte el percentmge ele genninació o el creixemem 
ele I'a[[el o l'bipoc6til o ambelós; també s'han rrobat 
diferencies si l'estudi s'ha fer a les 48 o a les n bores. 
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Assaigs, germinadó, fitotoxicitat, Lcpidiu1I1 s,ltivum, arrel, 
hipocólil 

Títol 
Estabilitat del COlllpost ele RSU üesidus sóliels urbans)o 
intluencia en la l1lineralítzació del nitrogen orgil11íc 

Autor 
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Professor tutor 
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Resum 

Aquest treball ['onn:l pan el'un conjunt d'experiencies que 
es dllen a.tenne :1 l'Escola Sllperíor d'AgrÍCul Ira de Bar
eelema eles ele f:1 molts anys, en la recerca i ['estudi de la 
possible reutilirzació ele residus orgiínics en I'agricllltma. 
S'ha treballm :llnb deu mareri:lls compostats o a mig 
procés, ele diferents pbntes de compostatge 
de Catalunya, amb l'objectiu d'intcnr,H contribuir :1 l'es
ludí de la problem:ltÍCa anual pe! qlle f:l al cleslÍ ele la 
gran quanrirat lÍe residus orgiínics que es generen diaria
Illellt. 1:'n deIs del compostatge de residus 
org:lnics és aconsegllir, en el mínim de temps possíblc. 
1.111 IlDteri:11 estabilitzat que es componi a la veg:lcb COIll 
un Don millorador de les característíqlles del sol i com 
tilla fOllt de nitrogcn d'alliberament lent (o d'alliberament 
més riípid, en determinats casos, sense que provoqlli 
problcmes secunclaris al sól). Per tot aix6, és illlport:lllt 
trobar una lllctodologia senzilb que penlletí determinar 
la veJocitat c!',111iber:ll1lent cle nitrogen en COlllpostos ele 
diferents orígens i graus d'cswbilit:1t. Per G1Ch1 una de les 
I1lO!itres es fa \lna an,ilísi de les GUKterístiques princi
pals, se'n determina I'NDI (índex d'illlmobílitz:lció del 
nitrogen) í se'n [:m proves c1'incubació curtes ,1mb sorra. 
Com més fresc es un mJterial org:iníc més es maniresta 
la immobilització elel nitrogen per p,m deis microorga

nismes. A.111b aquest trelxl11, 

que el compost, encara que sigui pot parir itnlllo

bilització del nitrogen, per la qual cosa és important 

conéixer si volem aplicar-Jo a un sol agrícola. 
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Residus organícs, respirometria, nitrogen', estabílitat, 
miner,l!itz:lCió 

Moelelització m,ltemi.hica elel procés de compostatge 

Autors 

A. Garau, C. Garau 

Professors tutors 

A. Gras, D. López 

Resum 

La problematica ,unbienral ele! tíitllf deIs residus org~nics 
despena l'interes pel disseny de ll1ode1s ele compostatge 
que permetin millor<1r els sístemes de prodllcció de COIll
post. S'ha desenvolupat un moclel matematíc basal prin
cipalment en l'activit.at deis microorganismes que inter
venen en el procés. L'activítat microbiol6gica condueix el 
proces a partir de 13 degradadó elel substrat org:lnic fin;; 
a obten ir un prodllcte final estable ele gran interes ecoló
gic. COIl1 a conseqüencÍ:1 eI'aql.lesr ll1etabolisme es con
sumeix oxigen i es despren energia, dióxid de carbollí i 
:11110111. La CÍnétk:1 microbiana est;\ interrelacionada 3mb 
els factors fisicoquílllics que es deriven eluwnt e! procés: 
les característíques de! substrat, la temperatura, la con
cenrracíó el'oxigen, la relació e/N, eI pJ-l o el contingut 
d'humitat són alguns dels paréll11etres que determinaran 
l'e\'oJució del substral i el grau de illachlresa del compost 
final. S'lla proposat un primer molle! que considera les 
diferenls formes de cHboni i nitragen en e! substrat i 
considera tres tipus de microorgéll1ismes. Es descriuen les 
reaccions metabolíques; la bUllliJkadó, l'incremellt de 
temperatura i lél dífusió d'oxigen, de dióxíd de carboni i 
eI'amoni. 
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Composwtge aerobic, cinética nlicrobiana, descomposi
ció ele la matérLl org:lnica, modelització, sinllllaCÍó 

6.2. DEPURAClÓ IYA1GCES 

Títol 
Estudi del creíxement del jacinl cl'aígua o eicórnia 
(Eíchhomitl crassipcs) en díferellts condicions clilllútiqlles a 
la dut:1l dc Barcelona 
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Resum 

L'eicómia (jacíl1t d'aigua) 1's una pbnw t10tant 
dolces tropicals ,1Il1b un gran repro

duniu i alllb UI1 gr:lIl poder extractor de nutrienls, fet 
que ha portat a estudiar la planta COIl¡ a 

lllitjall<,;ant SÍ~lemes n:Hurals. L'inconvenient que 
el ¡acint troba en les nostres latituds són tem
pemtures hivern:lls. A tel11pcratures baixcs dcixa de eréi
xcr o fins i 101 pot morir. En aguesl treball s'estlldia el 
jacim en díferems condiciol1s clilll:ítiques: 
mes per a la planta (a I'hívernacle), en cOlldicions aelver
ses (a I'hivern a I'exterior) i ,lIllb cobertur;:¡ de plastic a 
l'exterior ( solució al fred). Els tres experiments 
es 1';:¡11 a l'hivern, de febrer nllS a abril, alllb IIlla solució 
salina comuna (1;2 ele la solució de HoagbncD manlenint 
estables les concenlr;¡eions entre tr:lCtall1ents i ;11 lIarg del 
telllpS, i periódicall1ent I;¡ l11;:¡teixa solució a les 

Al I1nal ele I'estueli s'analitz;:¡ la concentració de 
nitrogen, losfor, potassi, calei i magnesi ele la solució sali
na entre tractaments i al Ilmg elel telllps d'esludi. També 
s'analitza la flnal de la planta en nitrogen, 
fosfor i potassi i I'extraccíó d'aquests mdleixos elelllenrs 
que ha efectual cad:l tn1Ctament. Finalment, s'estudia el 
creixement de les per determinar-ne b toleráncia 
a di1'erents condiciolls c1illl;)tiques. Els resl1!rats obtinguts 
11l0stren ql1e la cobertma de pl;"lstic garanteix el ereixe
lllel1t i augmellta I'extraeció de Ilutrients en condicions 
hivernals a l'exterior, ;¡ 1:1 ci\ltat de Barcelona. 
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Depuracíó el'aigiies, plantes aqll:ltigues, j:lcint d'aigua, 
temperat\lra, creixement, extr:\Ceió 

Títol 

Projecte d'ul1 nOIl sistema de ele 750m5 d'aigll<1 
cid lbc artincial ubicat al parc ele la Pegaso (Barcelond) 

Autor 
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Resum 

Per tal que I'aigua els requisits de neteja, és 
necessari preveure un sistema eorrecte ele filtració i 
depuracíó. El que proposa aquest projecte és la re;¡litz;l
ció d'una instal'bcíó de que penneti oblenir 
un aspecte de I'aigua sempre -:<01'"''-:<''' 

tal·lació de traclament de 
traela ele l'aigua tractada es fa mitjan<,;anl embocadures 
siruades ;¡I lIarg del Ibe i la remllida de contami
nada es fa tallt per superficie, amb eoladors de l1ot<lnts 
(skimmers), COI11 pel fons, ;¡mb Els skimmers, 

Arxius de ¡'Escola Superior d'Agricultura 
Serie dI/quena, al/y 2001, número 5 

enGlstats a les p;¡rets del lIac, permeten la recollieb ele la 
lámina m1's superficial i ele les seves impmeses 
1111'S macroscópiques; en canvi, els col·locZ!ts 
al terra elel !lilC, de la recollidil de 1';Iigua 
del fons. L'a igua recollkb tanr skirnmers eom a través 
deis desgu;:¡ssos és enviada a !'element principal del sis
teHu de depuració, la bOlllba de circll!ació. Aquesta es 
col'loca entre el prefihre i el nitre i rep del prilller l'aigu;:¡ 
ji! parciallllent depurada i la tr;¡nsporta eap a la uníWt fil
trant principal, 011 es duu a lerme el tract:Hllent llleGlnÍc 
de filtra!. FÍlulment, l'aigu:J ja s'introdueix de 
1l0U al Ibc a través de les elllboclelures. Aques! projecte 
detalla eOIll s'lla de realitzm el conjunt de la instal'lació 
perque es compleixin els reqllisits de neteja de ]';lÍgua 
esmenta t5, 

Mots c1au 

Llae, pare, fíltnlCió, depuració, <ligua 

Títo) 

de sistemes d'aiguamolls eonstnúts per al tracW
resíduals de les indústries agro;\limenlaries 
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Resum 

En present estudi s'avalua I'eficiencia depur<ldora d'ul1 
sístema d'aigué1I11olls ;¡rtificials de t111X en 

funcionalllent eom ;l tractament terciad, d'una granja 
de gossos, de earacterísliques símiJars a les 
residual de la indústria alimentaria. Per fer-j¡o s'j¡an rea
litza! preses de mostr;¡ d'aigua en diferents punts de la 
installació ¡ en diferellts (líes. S'han analilz:ll demanda 
química (DQO), nírrogen total Kjcldahl (NTKl, 
materíes en stlspeflsió (MES), pH, concluctivitat i f()sror 
totn!. Els rcsultats obtinguts Illostren reduccíoflS glob::ds 
de MES (87,5%), DQO (72,9%), NTK \78,5%) i fosfor total 
(43,3%), símílars 315 obtínguts per un sistema de depura
cíó convencional. Per talll, sembla vi;¡ble la ímplementa
ció en la inclústria agroalilllentiíria d'aquest típus ele tr,\C
tament, tant COlll a tract:HlIent primari com a secundari, 
tot í que a causa deis grans eabals i ele l'alta ciírrega que 
contenen les ;¡ígües e¡npreses sería necessaria 
ulla gran extensíó de terren}'. Encara que els valors de 
depur:1Cíó són elev::lts, per t:\1 que les aigües residuals de 
les ínclústries es pllgllÍn abocar a llera 
pública, nccessiten un tractHllent preví per tal que es 
compleíxin les c1írectives est:lblel1es. 

Mots c1au 

AígU:II110Ils conSlfllits, aigües resíduals, flux subsuperfi
ei:¡I, índÍlslries 



Títol 

Estudí de la capacitat d'absorció de nutríents de cínc 
especies ele macrófils aquiítics crescuts en un sistema 
natuml ele depuració (ubicat a la provincia de Castelló) i 
via bilítat com a farratge 

Autor 
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Resum 

Aquest treball és un :lprofundílllent en la concepció de 
la depuració d'aigües C0111 a aproximac:ió als processos 
deIs ecosístellles naturals des d'un punt de vista local. 
S'lla renlitzat una recerca bibliografica per tal de situar i 
explicar breu11lent els díferents sistemes ele traclamen! 
natural residuals que existeixen (lIits de grava, 
aiguamolls) i s'ban explica! ,1mb mes deleni11lent les 
característíques el'un sistema ele depuradó natural que es 
dllU a terme sota l111a visió ele tancament de cicles i reu
ti¡¡tzació de les aigües resíeluals. S'ha buscal una elepura
dora que es basi en aquest sistema natural, al Mas de 
:\"oguera (Castellól. S'ha fet un estudi sobre I'aculllulació 
de nutrients de cinc macrófits aquiUics emergents situats 
a la depuradora í s'ha analitzat per veure'n les 
característiques. A11lb la finalitat de coneixer 111illor 
aquestes plantes, s'ha fel un recull bibliogratk de les 
seves característíques í del seu paper en la depuradó. La 
depur:ldora situada al Mas de Noguera va entrar en fun
(Íonal11ent a finals de l'estiu de 1999; s'hi depuren aigües 
domestiques i procedents de transfonllació agroalimen
taria. Aquesta depuradora es ul1a pe<;a cbu en el tanca
111ent ele cicles que s'intenta dur a tenue en aquest mas. 
S'han fet tres ll1ostrejos de les cinc especies que s'han 
escollit (TY1'ha /arifo/ia, Phr¡¡gmites australis, Carex s1'1'., jris 
pseudoacorus i S1'argmlium erecturn l i de l'aigu<1 en e!s elife
rents elements de la depuradora, De les plantes, s'ha tro
bat la humital, la cOlllposició mineral (lllacronntrients, 
micronutrients i metalls pesatsl, així C0111 e! seu conlin
gur. en proteYna. De I'aigua s'lla 31l<llitzat la DQO, el resi
du sec i els aniOllS í Gltions. Aquests resultms es relado
nen 3mb infor1l1acions bibliogdfiques sobre la concen
tradó de nutrienlS a la planta, la capacit,H depuradora i 
la capacitat nutritiva com a 
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Macrófits aquatics, depuració natuwI, Mas de Noguera, 

aigualllolls, farratge, TY1'/;;1 lmi/ália, Plmlgrnites ilustralis, 

(:{¡rex s1'1'" Iris 1'SCudOilcorus, S1'arg;1l1ium crectum 


Títol 

Tractalllent de les aigües residu,11s per reg agrícol,l COI1
trobl (RACí 

Autor 
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Resum 

El RAC es una temica de depuradó d'aigües residuals 
que combina traetall1ents naturals de caracter físic, quí
lllíc i biológico El conjunt de sól-microorganismes-plantes 
es I'encarregat el'eliminar els sólids en de 

la materia organica un cop ha estat Ihada i d'u
tilítzar els elements minerals eontinguts en les 
resieluals. Resulta un sistema senzill, economíc i ecológic. 
En l'estudi del sistema en una boelega situada a Santa Fe 
de! Penedes que Si ha fet en aquest treball s'hi ha propo
sal una aportadó d'aigua neta total. Les necessitats hídri
ques de! CUltill són superiors al valor proposa t, ele mane
nl que no se satísfan élquestes necessitats. El valor ferti
litzant deIs etluents ha resultat molt baix i, per tant, l'a
porta ció complementaria sera important. La carrega con
taminant que s'aplica al camp, fins i tot en el període més 
desfavorable (I11Jxim contingut de ciirrega contaminant 
en l'eJluentl, és menor a uns valors Iílllits proposats per 
Catroux et al., 1974, de manera que no siesta contaminant 
el sol. Després de cinc anys aplicant e! RAC, no s'han 
observat efectes negatills sobre e! sól. 

Mots c1au 

RAC, elluent vinícola, necessitats hídriques, carrega con
taminant, efectes en el sól 

Títol 

Clilitz;¡ció deis bioreactors de membrana en la depuració 
d'aigües residuals. Estudi en planta pilo! d'un eas indus
trial 
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Resum 

La majoria de plantes ele traClament d'aigües 
residuals utilitzen el sistema de fangs actius per eliminar 
la organica present en I'elluent. La separació del 
fang per sedimentació es el punt més conllictill el'aques
tes plantes, i problemes en la quaJita! de l'etlnent. 
L'tlS de membranes com a element de! fang ha 
gener:H un nO\I concepte de tractalllent d'aigiíes resi
duals: el bioreactor de membrana (BRtV1 l. Aquest sistema 
prescindeix de decmtador i aíxí elimina els problemes 
reJacionats amb la sedílllentació del fango A 11lés, permet 
treballar <1mb elevad es concentracions ele biomassa al 
reactor i en reclueix cOl1siderablement el volum. Els bio
reactors de membrana aconsegueixen etluents d'alta qua
Iitat que ilcompleixen les 110nnatÍ\-es d'abocml1ent i, en la 
majoría deIs casos, poden ser reutilitzats. Aquest treball 
fa una descrípció deis princijx,Js tipus de bíoreactors de 
membr<l!u í els seus parametres d'operació, avantatges i 
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Iimitacions. S'ha fet un estudi en planta pilot de tracta
ment d'aigües residuals d'una indústria textil combinant 
la lecnología del bioreaclor de membrana submergida de 
fibra buida amb I'addició de carbó activat, en que s'han 
elemostmt els alts rendimenls el'eliminació de carrega 
organica aconseguils en una sola etapa (80-900/0), El tre
ball conclou amb un elimensionament simplitkat el'una 
planta de [raClament d'aigiies residuals per actius i 
una de bioreactor de membrana amb la finalitat de C0111
provar la menor grandaria i l'elevat cost d'implantació de 
les inslaHacions d'aquestes últimes. 

Mots clau 

Bioreaclor de membrana, fangs aClius, membranes s\lb
mergides, fibra buida, carbó activat 

Títol 

Dimensionament í estlldi ele víabílitat d'una depuradora' 
bíologica en una empresa dedicada al processament de 
salmó 

Autor 

F. García 

Professors tutors 

E. Hernández, M. Raventós 

Resum 

L'objectíu del trebal! és pro posar un sistema de elepura
ció i viable que' satisbci els conelicionants del pro
motor, així C0111 la normativa d'evacuació d'aigües resi
dllals. Es pretén elisclllir el sistema depurador mes óplim 
amb les camcterístiques de la nostra aigua residual, 
donant les pautes el'execució i mantenilllent de I'estació 
depuradora. És a dir, des del coneixemellt de les bases 
cientítlques teoriqlles de clda precés podem dimensio
nar d'una manera més encerrada I'estructura de cada ins
tal'lació, per obtenir així el rendiment esperar. S'ha donal 
major importancia al ca pitol referent al sistema de depu
racíó biologica aerobia, en que es calcularan tots els pa
rametres necessaris per a una correcla posada en Illarxa 
i un control posterior del del reactor biologie. Tot 
aquest treball, com ja s'lla esmenlal anteriorment, pretén 
basar-se en les tearies de diferents autors per al dlcul de 
les instal·l;lcions necessaries per a la nostra estació depu
radora, pero no s'lIa de deixar de bal1e];¡ que és un tre
ba\l teorie i que necessitaria l'aplicació en una planta 
pilot per comprovar-ne tots els resultat obtinguts. La 
depuració biologiea necessita una serie d',lssaigs empí
rics 1l10lt illlportants per coneixer a fons les necessítats de 
nUlrients, alllbienlals, toxiques i de relacions entre les 
diferents cOl1lunÍlats microbiologiques (bacleris, proto
zous, fongs i rolíferes) respecte a la noslra aigua residual 
i el sistema de fangs actius escollít. L'últim punt que es 
tracta és una avaluació economica de tOla la instal'bció 
d'aigües, sense tocar el capitol de 1l10Villlent de terres ni 
conslruccíó, només el que estígui relacionat amb bOlll
bes, valvllles, cabalímetres, pous de registres, canonades, 
ele. Es fa un repas de la normativa vigent respecle a I'a
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boc,lIl1ent d'aigües residuals i una breu introducció al 
tract3ment i a l'evacu3ció de 

Mots clau 

Depuradora biologica aeróbi3, cHmensionament de la 
depuradora, gestió del manteniment, lractament del fang, 
prevenció de riscos laborals 

6,3. ALTRES 

Títol 

Plana web sobre reutilització d'aigües residuals recupe
raeles com a aigües de reg 

Autor 

N. Cuadros 

Professors tutors 

N. Ca¡1ameras, J Comas 

Resum 

L'objectiu el'aquest trebal! és el disseny d'una plana web 
sobre la possible reutilització de les aigües residuals 
recuperades com a aigües ele reg. Aquest és un tema bas
tant recent i encara en fase de díscussió i desenvolupa
menL En els tlltims temps ha adquirit una importancia 
creixent en la gestió integral deIs recursos hídrics, El dis
seny de la plana web s'ha fet a través del programa 
Frontpage 98, de Microsoft. Aquest programa permet el 
disseny de planes web en HTML (HiperTextual Markup 
Language, llenguatge propi de les planes webJ de manera 
prau simplificada. S'hí poden crear textos, inserir illlat
ges, fons, enlla(,:os, víncles amb altres textos, ete. r lalllbé 
pennet la inserció ele subprogrames o miniaplicaciolls 
(applctsl amb capacitat operativa i ínteractius. A la plana 
s'han introdu'it 2 miniaplicaciolls escrites en .lava (lIen
gllatge de programadó l1lolt usat a Internet pel fet que és 
indepenclent ele la plataforma que I'executa l. En íntroduir 
dades concretes, les l1liniaplicacions generen una res
posta, El tormal que es dóna al treball pennet inserir-lo 
a Internet, una de les vies ele conHmÍCació més innova
dores i 3mb més possibililats de futur, La practicabilitat 
d'Internet com a eina de trebal! i divulgació és indiscuti
ble. La plana s'ha estructural per blocs que engloben 
aspectes d'un mateíx ámbit. S'han obtingllt cinc blocs 
bilsics: (1) aspecles sobre la reut.ílilzació planificada d'ai
gua residual recuperada (a mode inlroductori l, (2) aspec
tes agronomics del reg amb aigua residual recuperada, 
(3) aspectes sanitaris del reg <1mb aigua residual recu pe
raela, (4) aspectes legal s del reg amb aigua residual recu
perada, í (5) recmsos sobre el tema. Cada bloc conté 
díversos apartats que permeten recollír la maxima infor
mació possíble sobre cada aspecte alhora que facilita la 
lectura í la mobilitat per la plana. Entre els textos s'lIí 
intercalen referencies bibliografíqlles, enlla(,:os, imatges, 
adreces, ele. 

Mots clau 

Relltilitz;:¡ció, Internet, aigua residual, reg, pagina web 



Títol 
Proposra de sistema ele traclament de purins a la comar
ca ele la Noguera 

Autor 

.J. Mauri 

Professor tutor 

E. Hernánclez 

Resum 

Actualment lJi ha una producció excedentaria de purins 
de porc a la comarc¡ de la Noguera, per la qual cosa es 
deriven 101 un conjunt de zones vulnerables 011 és 
necessaria l'actuació per poeler trobar una solució a la 
problematíca elel purí porci. Aquesta actuacíó 
princip¡llment per una gestió correct:l cI'aquest tipus de 
resíelus, C0111 por ser la reelucció en origen ele les 
cions milj:ln<;ant bones practiques de treball en les 
tacions que n'assegurin una minilllilzacíó de la produc
ció. És per aixo que, en la deis residus ramaders 
d'origen porcí, es proposa un sistema de Iraclament de 
purins aclequat per :l les necessilals de la comarca. En el 
sistema de tractament proposat s'ha integrat la cogenera
ció el'energia, que comporta tot un seguít d'avantatges 
tecnics i economics per a la instal'lació, com es la gene
racíó d'energia termica i eléctrica a partir del biogiís 
obtingut en el proces, aprofitable per la Illateixa planta 
de traclament, i I'obtenció d'llna prinu per la producció 
d'energía en régim especial. 

Mots clau 

Purí, cogeneració, biog3S 

Títol 
Optimització del metode per a la detecció cl'honnones 
sexuals femenines i compostos sintétics rebcíonals, consi
derats disruptors endocrins, en sedílllenls cl'aigiíes de rill 

Autors 

A. Gil, E. Paz 

Professor tutor 

E. Sánchez 

Resum 

L.1 contamina ció del medi aquMic per mitjií de dísruptors 
endocrins en general, i en particular per les hormones 
sexual s ft'menines, i els compostos sintetics relacionats 
que formen part de la composició d';¡lguns anticoncep
tius, esta rebent tina ~j(enció científica i gover
namental. Un disl1lptor enc!ocrí es deCineix C0111: "una 
substancia que causa efectes comraproduems 
contra la salut d'un organisme sa, o ,1 la seva des
cendencia, com a conseqiíencia de canvís en les seves 
funcions endocrines". Les hormones sexuals felllenínes 
cstan produ"ides per les dones en cliferent proporció 

elmant la pubertat (estrogens), el cicle mensual felllenÍ 
(estrogens i progestagensl i la gestació (estrogens i pro

EIs compostos sintetics s'utilitzen COJll a anti
conceptíus per inhibir I'ovl.llació i la concepció. Aquests 
esteroides són eliminats per I'orina. D'aquesta manera 
aquests compostos arriben als rtus per mitja de les 
residuals, i s'han considera! perjuelicia 15 per a la repro
cluccíó i el c!esenvolupament de la fauna del meelí. Les 
troballes recel1ts, en rius locals de Catalunya, cle cliferents 
especies de Gupes que presentaven hermafroditisme, ha 
portat a analitz,u tant les aigües com els f¡1l1gs i e1s sec!i
ments que hagin pogut estar en contacte amb aquests 
peixos, per tal de trobar-hi i qU¡lIlrificar els compostos 
responsables cI'aquests efectes. En aquest estudi es des
criu el prolocol analític per a la determinadó sinmltania, 
en e1s sedill1enlS, deIs estrogens (estracliol, estriol, estro
n:1, etinilestradiol, mestranol i clietilestilbestro1) i deis pro
gestagens (progesterona, norethindrone i levonorgestrell 
mes abunelants í/o tlsiologicament més actius. El proce
dimem ineJou I'extracció ele les substancies que s'han 
d'analitzar, a partir cle les mostres líot1litzades, per miria 
de la sonicació; la purificacio de ¡'extracte aguós per 
mirja de cromatografía en fase sóliela 3mb cartl1txos cI'oc
tadecilsílica (C-18), i ]'analisi cle l'elu"ít concentrat amb 
cromatografía líquida-detector d'arranjament ele díodes
espectrometria de masses (LC-DAD-MS). 

Mots clau 

Hormones, progestagens, estrogens, eletecció química, 
opri11lització 

Títol 
Aprofitament d'aígües regenerades a Catalunya 

Autors 

M. Conde, P. Martínez 

Professors tutors 

N. Cal1:lll1eras,.L Comas 

Resum 

En aquest treball plantegem la reur.ilització de l'aigua 
residual depurada com una tont addicional per a usos 
que no reqllereixin aigües (reg agrícola, reca
rrega el'aqiiífers, reg de zones enjardinades, aqiiicultu
ra ... ) per aconseguir així una gestió millor d'aques[ recnrs 
caela vegada més escaso Tot i que altres pa'isos C0111 els 
EUA o Israel estan molt avanpts en materia d'aprofita
ment, a Espanya ens trobem amb un buit legislatiu que 
/lO afavoreix la creació de projectes nous. Tol i així, a 
CatahmY<J bi ha bastants casos de reutilització; en aquest 
trellall analitzem la situació general actual i e1s fntllfs pro
jectes, e1aborelll \111 petit manu,1/ ele criterís agronomics i 
estueliem casos concrets d'aprotllament agrícola de l'ai
gua regenerada. 

Mots c1au 

Aígua regenerad:l, reutilització, reg, fertilització 
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Títol Professors tutors 

Estudi de la intluencia del temps d'elllmagatzematge a 
4°C sobre els continguts de carboni organic i carbohi
drats en lllostres de so) adobades amb fang de depura
dora urbana 

Autor 

E. Arroyo 

Professors tutors 

1\1. Bonmarí, P. Jiménez 

Resum 

E)s carbohidrars del sol tenen gran interes per la innuen
cia que exerceixen en la seva ll1ateíxa fertilitat. Una pan 
deis carbohidrars és materia organica de degraclació f¡'tcil 
i b seva natllralesa i el metabolisme són complexos. Per 
tant, per determinar-los correctament, les condicions i el 
temps d'emlllagatzematge preví a I'an:tlísi poden influir 
en els resuhats. L'objectin cI'aqllesl treball és comprovar 
l'eslabilitat del contingllt de carbohidrats i de Glrboni 
organic de mostres de sol o de mostres de sol adobat 
amb fang de depuradora urbana clnrant el temps eI'em
magatzematge ele les mostres a 4°C, estudiant el possible 
efecte sobre aquesta estabilitat deis factors: temps d'em
magatzematge, contingut ele fang de les lllostres i dies de 
permanencia al sol. Es fa una comparació bibliográfica 
de cliferents tecniques ele detenninació ele carbohidrats 
en qlle s'estudíen els problemes el'análísis i interferencies 
que lllostra célelascul1;:¡. La determínació ele carbohidrats 
es fa metode colorimetric de l';:¡ntrona. L'observació 
del contingllt de carboni orgánic es j~l pel metode oxi
datiu amb clicromat potassic. El tractament estadístíc es 
realilza amb el program;:¡ SAS. Es confirma que el temps 
d'elllmagatzematge fa variar l'estabilitat del comÍngut de 
carbohidrats i Glrboni organic. Els c;:¡rbohidrats dismi
nlleixen perque es mineralitzen c1nrant j'emmagatzemat
ge i aquesta disminució és més gran COl1l més contillgnt 
ele renen les mostres. També intlueíx el lemps de 
permanencia al sol: com més fresca és la mostra, menys 
variació sofreix per I'efecre elllmagatzem::Hge. El contin
gut de carboni organic augmenra durant I'emmagatze
matge per un canvi en la composició de la materia orgá
nica en el senti! d'allgmenwr la fracció oxidable. 

Mots clan 

Carbohidrats, Sól, emmagatzematge, carboni 
nie 

Títol 

Efecte Illicrobiologic ele I'addició de tres tipus de fangs 
de depuradora sobre un sol argilós 

Autor 

I\1. Güell 

M. Bonmatí, R. Carbó 

Resum 

Aquest estucli és una prova ¡JI ¡Ji/ro per avaluar l'evolució 
de diferents microorganisllles (colíforms, E. coli, aerobis 
mesofils totals, i llevats i bacteris nitrificants) i I'e
volució elel nitrogen inorganic en una mostra de sol 
argilós i en de sol amb fang deshidratat, 
fang compostat i fang assecat termícament. S'han fet 
1110strejos als 0, 21, 52 i 108 díes. T,mt el nombre de coli
forllls COlll e1s fongs í Ilevats i aerobis totals es mantenen 
practicmnent constanL<; é'n els eliferents lllostrejos. En el 
cas d'E. coli, trobem valors que estan pé'r sot<1 de 3 
en tots e/s mostrejos; en el cas de les bacteris nitrificaJ1ts, 
les dilucions no s'h,ll1 ajustat als valors reals de les mos
tres analitzades. En colíforms és b barreja amb fang des
hidratat la que presenta en un primer llloment un con
tingut més elevHt, mentre que en fongs í lIevats í aerobis 
totals és la barreja amb Jssecat termic3ment la que 
presenta un contingut major. En les analisis quíllliques, 
s'observa que en tOles les mostres hi ha una disminució 
en 1<1 concentr:Kió d'amoni, i un augment en la concen
tració de nitrat, mentre que del contíngut en nitrit es 
detecten nivells propers a zero. És b amb fang 
assecat termiClInent la que presenta un major contingllt 
en nitrogen amoniacal en un primer 1110lllent, mentre 
que el nitrat es troba en més qu:mtit¡lI en les 
amb fang COlllpostat i en tang deshidratar. 

Mots clan 

Fang compostat, tang assecat termicament, deshidratat 

Títol 

Problemática actual ele les dejecCÍol1s Ik)l1ides porcines a 

Catall1nya. COlllparació deis cliferents sistemes de traeta
ment 

Antors 

D. Casadev¡¡ll, A. Molas 

Professor tutor 

M. Soliva 

Resnm 

Aquest treball final ele carrera (TFCl estudia b sítuaCÍó 
actml de la problenútíca de les dejeccions líquides rama
deres en el sector porcí, parant especial <\tenció ¡lis dife
rents sistemes de tractament. A partir de la produccíó de 
purí a C;:¡tahmya es comenta COlll gestionar-lo més ,lcle
qlJaclament. Els tractaments s'expliquen fent referencia a 
l'objectiu, el JiIl1CÍonament i rendilllent, i els avantatges i 
inconveníems. A conrinuaCÍó es comenta cada tract;:¡ment 
al1lb l'explícació de quines són les situacions més ade
quades per a la seva utilització. Finalment, a partir de 
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Sllposits de sÍluacions reals, es fan propostes 
deis sistemes de traclament, o combinacions 
sistemes, que es consideren mes aelequats. 

Mots clau 

Pudns, elejeccions liquides, lractament) renelilllent, depu
ració 

7. MAQUINÁRIAAGRÍCOLA 

Tito) 

Programa informatk de CJlibració per polvoritzadors 
Iliclropneumatics 

Autor 

JA. Lorenzo 

Professor tutor 

E. C;il 

Resum 

1:.1 defensa d'ul1 cllltiu represenl;1 el pl1nt de conl1uencia 
de diferents paral1letres relacionats amb !'enemic que 
s'l1a de cOlllb~Hre, el producte fitosanitarí que s'utiJit.za, 
les característiques especifiques del cultiu i el sistema de 
distribució, L-1 m:lquin:\ria de tractalllelll determina la 
qualitat ele i amb freqCiencia les qüestions 
reJ:¡ti\'es al mantenill1ent i maneig dels equips constilllei
xen un LlCtor delerminant en J:¡ qllalitat de les aplica
cions, La mala calibració deis eC¡llips ele tr::lctaments esta 
provocll1t consec¡iiencies greus; el control ele b plaga 110 

es enca", o s'apliquen qllamitals de proelucte superiors 
ele les que són neeess:'íries, i s'incremenlen aixi els 
los ele i riscos pel medi, L'amplia clifusió i ver
salilitar deis polvorilzaclors hidropnellm;llics COIll a 
equips per fer Ir~lClal1lents tltosanitaris en froiLers i \'inya 
í alUb I'objectiu ele facilitar el calíbralge cl'aqllesl 
ripus d'equips als S'h~l elesenvolupat 
Hielromat, UI1 programa infonnatic ele calibració per pol
vorilzadors hiclropnellln;11ics que gestiona lecnicunent i 
f;lCilira la calíbració correcta e1'agltest [ipus ele polvoritza
elors, ;lixí C0111 les se\'es conelicions eI'ús eluranl ¡';¡plie,,
ció als cultius. Aqnest lreball es traba dividir en dues 
parts: la primera es un 111;1I11Ial per a I'uslwri 011 es pre
senta el progr;¡ma infonn:ltic i s'lli expliquen els compo
nents, i la segona es l'obtcnció elels p:uillnetres de cali
bració 111ilFlJl<:al1r I'explícació deis passos que !J;I de 
segnir I'usuari. 

Mots c1au 

Polvorirz:lc1or hiclropneul1liític, calibració, trae
lamenT, program:1 informi\lic 

Titol 

Estudi proposr:l d'ltna maquina eI'aplicació ele traeta
l1lents firos:lnit;¡ris 

Autor 

J. Larreula 

Professor tutor 

C. Remar 

Resum 

Estueli proposta eI'una Illaquina d'aplíeació ele tracta
ments fitosanitaris anomenaela CASATH (carro arrossegat 
semialltomatíe per al t!'aClament el'(¡ortíco!cs) és el elis
seny eI'lIl1a maquina d'Jplicació ele tractamems per a cul
titl protegít ele mata alta (vegeu mongeta ele mata alta, 
tomaquet, cogombre ... J. La esta formada per un 
carro mobi! -el motI un operari a peu- on hi ha el elipo
sit i el grup motor-bomba, que se situara al cap ele la me
ra; aleshores, pel Illig ele la mera, es moma la llan"ado
fa (un petit carro 011 hi ha la barra de tractalllellts) fins al 
final de la fiJera; a la lIant;:aclora hi arriba el proelncte a 
través eI'una manega que en ser recollicla per nna bobi
na qlle hi ha al carro fa que la lIat1i;aelora avanci fins a 
;¡quest (funciona COll1 un canó de reg de tipus Trackl; la 
bobina té diverses velocitats, mnb la qual cosa es pot 
Illodific]r la velocitat el'avan,,;¡ment de la lIan"adora. 
QlIan la llant;:adora arriba al carro, I'operari mou tot el 
carro cap a la fila segiient i torna a estirar la lIanpdora 
fins al fiml del sole entre fileres de cultiu i torna a enge
gar la bobina que torna a recollir la manega, i 3mb la 
Ill:lnega, lil lIan"aclora. 

Mots clau 

CASATH, Iractamcnt, hortícola, fitosanitari, hivernaele 

Títol 

Estudi sobre la creació e1'l1na seccíó ele maquinaria en 
comú dins Ul1él cooperativa ele transfonnació al Penedes 
i el seu efecte sobre les despeses ele Illecanització 

Autors 

.J. Calvo, C. Mestres 

Professor tutor 

C. Bernat 

Resum 

Les despeses de mecanitzaeió representen un<1 part l110lt 
important ele les despeses totals de proelllcció. És per 

recluir aquestes despeses, I'efecte so
totals sera Illolt gran. L'ús en comÍ! de 

Il1Jquiniíri<l és una ele les maneres d'abaratir les despeses 
sense (¡¡¡ver de parir de quaJitat i/o qllantitat ele 
proelucte. Les CCMA (cooperatives eI'lItílització de mate
rial agrícola) exisrents :J Fraw;:a en són un exelllple clar. 
Les seccions de l1laquinária a dins d'una cooperativa ele 
tr<1\1sfonllació ser la resposta 8 I'abaratünent de 
les a casa noslra. Si eonsiclerem que els equips 
ele verel11:Jr i ele tractaments fitosanitaris són cars i que el 
fel de I.enir-los en propietat provoca unes que 
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molts cops són Illolt elevades, a causa sobretot de la seva 
infrautilítzació, plantegem quin seria ¡'efecte sobre les 
despeses de mecanització si s'utilitzessin de m:mew co
muna j quina seria la forma organítzativa que ho podria 
fer possible, 

Mots dau 

CUMA, cooperativa, secció, polvoritzador, ve remadora 

8. ESTUDIS DE SOLS 

Títol 

Característiques superficials deis sois d'una conca d'ús 
agrícola i forestal al Valles Oriental (Torre MarimonJ 

Autor 

JM, Gomila 

Professor tutor 

A Hereter 

Resum 

En el present treball s'ha estudia! el contingut de materia 
orgiínica, nítrogen, relació C/N i carbonats totals en els 
20 centímetres superficials deis sois cl'una conca agrícola 
i forestal situada a la finca Torre Maril1lon, Cajcles de 
Montbui (Valles Oriental, Barcelona), A la conca poclem 
diferenciar tres grnps de cultius: cultius extensins, CUltillS 
arboris (vinya, oliveres i avellanersl i bose. El bosc pre
senta un contingm de materia organica i nitrogen supe
rior a la resta de cultius, igual que \lna relació C/N alllb 
valors més elevats, Si cOl11parelll entre cultillS arboris i 
extensius, els c\lltios arboris tenen més materia organica 
i nitrogen, i relacions ele C/N més altes que els c\lltius 
extensius; tanmateix, aquesta diferencia és Illolt perita, 
estadísticament no són diferents, En general es pot dir 
que el contingut de materia organiGt, de nitrogen i els 
valoJ's de la re);¡ció e/N en aquesta conca estan directa
ment rela(Íonats amb el tipus d'(¡s del sol. Pel que fa al 
contingut de carbonats totals, encara que els CUllitls arbo
ris són els que en tenen més, no es pot relacionar amb 
l'ús del sol, sinó que esta relacionat amb la diferent dis
tribució del continglll de carbonats en el material origi
nal del sol. 

Mots dau 

Cultiu, materia orgií nic a , nitrogen, relació e/N, carbonats 
totals 

Títol 

Professor tutor 

R. Josa 

Resum 

Actualment, les explotacions a cel obert, i especialment 
les pedreres de roca calcaria, són necessaríes per raons 
d'ordre eCOJ1(ltIlic, pero provoquen un impacte ambien
tal de notable magnitud, COlll modít1cacions de l'estruc
tma i de la morfologia del relleu, processos erosius i de 
disminució de biomassa. És per aixo que cal fer una res
tauració un cop t1nalitzada I'explotació, Per dnr a terme 
aquest estudi, en parceHes experimentals, situades en 
talussos de pedreres de roca cale aria restamats amb dife
rents tractaments (sembra, plantació, sembra més planta
ció, aplicació de aplicacíó de fangs més sembra J, 
s'han determinat les característiques físiques del sol 
segiients: resistencia a la penetració, 11ll11litat actual, punt 
de saturació, aigua després de drenatge, estabilitat es
tnlctural deis agregats en sec (DMPJ, conductivitat hi
draulica a saturació i pendenl maxim, També s'han deter
minal aquests parametres en parcel'les ele referencia, re
presentatives ele la zona (sense explotad, per tal de COlll
parar les Gtracteristiques físiques del sol estudiades, Amb 
els resllltats obtingllts d'aquestes determinacions, s'han 
agfllpat les parcel'les experimentals amb les mateixes 
característiques i s'ha fet un lractament estadístic per 
comparar e1s cliferents tractaments, Les conclllsions ob
tinglldes assenya len que les característiqlles físiqlles del 
561, tot i llaver millorat amb els tractaments, seglleixen 
sent molt inferiors que les de les parcel'les de referencia, 
Amb la sembra s'ban millorat algllnes característiques 
físiqlles del sol, com la ca pacitat de retenció d'aigua i la 
concluclÍvÍtJt hidriíulica, A,mb la resta de tractaments no 
s'han obtingut diferencies signifícatives, 

Mots dau 

Condtlctivitat hidraulica, estabilitat estructural, resisten
cia, penetracíó 

9. AJUDA AL DESENVOLUPAMENT 

Títol 

Estudí agronomic i social del Terai (Nepal l, diagnosi i 
proposta d'allefllatives 

Autor 

L Blasco 

Professor tutor 

N. Cm1ameras 

Inten'encions restauradores de soIs en t:¡)\lSSOS de pedre
res de roca caleGria a Catalunya: estudi cOlllparatíu de 
característiques físiques del sol 

Autor 

.r. Uopis 
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La zona del Terai és una pbna de menys de 40 km d'<tlll

piada que s'estén c!'est a oest del J\epal. En nOlllés un 

20% de 1<1 sllperfície nacional concentra el 40% de la pro

d\lccíó agrícola a les seves condicio!1s topografj
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en el lllonocllltiu d'arros, esta determinadn per I'estacio
nalitat deis 1110nsons del clima sllbtropicaL Les explota
cions agropecuaries s'estructuren en nuclís familiars í la 
producció agrícoLl i ramadera es destina a la subsisten
cia. Des deis anys seixanta, pero, 8mb l'eradicació de la 
malária, el Terai ha registrat any rere any un illlgment de
lllogrMic que posa en perill l'equilibri de les zones mrals 
í exerceíx una forta pressió sobre els recursos liél turals. 

Mots clau 

Monocultiu, Illonsons, recursos naturals 

Avantprojecte de elesenvolupalllent rural íntegrat a la 
pl;ma d'Izoughar, Tamassint-el-ríf, Marroc 

Autor 

M. Zalol'!a 

Professor tutor 

F. lranzo 

Resum 

lzoughar ("la plana") és una extensió de 150 ha situada 
al nord del Marroc (e! Rif), a la provincia d'A] Hoceíma. 
Les condiciol1s de vida deis habitants, camperols majo
rit<1riament, són ll10lt precaries i el fenoll1en de Ll migra
ció esta provocant I'abandonament eI'aquesta zona. El 
elesenvolupalllent de l'agricullUra en aquestes terres tro
ba com a principal limitació la manca d'aigua i, en I'álll
bit local, no hi ha e1s recursos per poder dur a teflne les 
transfofmacio!1s llecessáries. La Fecleració d'Associaciolls 
de Ve'ins de Mataró juntalllent amb un col·lectiu d'illlilli
grants. procedents del Rif, es plantegen intervenir a la 
ZOI1,¡ fent de prolllotors d'aquest projecte de rooperació. 
El projecte pretén aconseguir la millora de b qu,¡litat de 
vida deis habit,lJ1ts d'Izollghar, lllitjan",l11t el desenvolll
pament de les potel1cialitats agrícoles de la zona en un 
marc de sostenibilitat. Per aixo s'ha programat una actua
ció integrada que incloll b transforlllació en regadiu de 
29 ha -amb la construcció de les infr3estructures corres
ponents- i b posad,¡ en marxa d'ull pla de gestió de cul
tills que també abast3 la lllillora deis cllltius ele sed en 
51 ha. La creació de la xarxa social necess,lria per t,1I de 
garantir la consecllció eI'objectius i la capacitació i la inte
gnlCió de les dones COIll a benefíciaries del projecte són 
els altres aspectes elest,¡cats de l'actuació que es pl;lI1teía. 

Mots clau 

Cooperació, desel1\~ol\lpalllent, M;lIToc, agricultura, regadill 

Títol 

Programa de suport a 1:1 producció i recol1strucCÍó en \uit 
cooperatiH's ele ,Tucllar8n, El Tr;'insito i Chiribgua (El S,¡I
v,¡dor) 

Autor 

E. Badia 

Profe ssor tu tor 

F. hanzo 

Resum 

Les vuit cOlmmitats objecte d'aquest programa han estat 
vÍCtillles de l'huraca MÍlch e! mes de novembre eleI 1998. 
Si les condicions de vida abans ele 1'!Jurad ja eren dures, 
amb els desastres na turals la població es queda sense res: 
sense habitatge i sense els culti\ls de!s quals es podia 
proveir. En un país COl1l El Salvador, amb els problemes 
de propietat del terreny de rerefons, les c0111unitats 5'or
ganitzen en cooperalives per poder tenir accés a les 
terres i rebre ajuts mlCionals o internacionals, com es el 
G1S el'aquest programa. L'obíecte d'aquest progrmna és la 
reconslrucció de vuitanta-cinc habitalges basics, el cultiu 
de 28 ha de blat de moro, 28 ha de resol, 7 ha de t0111<1
quet i pebrot, i 7 ha de marañón, papaia i aromer blanc 
(Leucaena glauca); la reconstrucció d'una granja avícola i la 
seva posada en fllncionament amb dues granges mes. El 
programa arriba directament a un total de 412 famílies 
(2.234 persones) que estan assoCÍades a vuit cooperati-. 
ves. 

Mots clau 

Cooperació, el Sakador, agricultura tropical, ;lvicultura, 
habitatge 

Disseny d'una assignatma amb el títol Cooperació inter
nacional i enginyeria agr;'!ria 

Autor 

C. Cap;! 

Professor tutor 

J. Fabregat 

Resum 

Aquest treball final ele carrera -b;¡sat en el disseny e1'una 
assignaturC! de IHure elecció reterent a l'elltorn de la coo
peració inrern;lcional i l'agricultura amb el nom de 
Cooperació internacional i enginyeria agr<lria- sobre el 
qual es donaran ara unes bases, esta eilUllarcat sota dues 
prelllisses ben destacaeles. L'1 pl'Íl1!era es la sensibilització 
gener:ll que ili ha en la societat sobre les diferencies 
entre centre i periferia i els pocs llocs 011 es pot apro
fundir una mica més sobre aquesta sítuació i les seves 
sortícles o formes de millor;¡. Paral·lelalllent també ens 
lrobem amb un mercat laboral obert ,1 aquesta tematica 
i, per tant, a lllés d'ajncbr a sensibilitzar, per a moltes 
persones pot ser una altra sOl1ida 1,1boral molt interes
santo D'aq\lestes dues ielees i d'utla sensibilització perso
nal ha sortíl la ielea de presentar la proposta de fer una 
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assignatura sobre cooperació internacional i agricultura 
COIll a TFC. En aquest ll1ateix sentit, podríem dir que 
I'objectiu base d'aquesta nova assignatura seria contribuir 
a la formació del futur enginyer tecnic agrícola, en les 
seves tres especialitats, en el camp de la cooperació 
internacional. Per aconseguir-ho es donaria una lllateria 
amplia pero emmarcacla en 45 hores lectives (amb les 
practiques ineloses). El temari és snficientlllent ampli i 
obert per poder ser interessant i rellevant per a totes tres 
especialitats; cal dir que no s'intentará aprofundir en 
lllodalitats d'agricultura, ramaderia o prillleres transfor
macions típiques d'aquests pa'isos, sinó que se n'intentara 
don,lf una visió general; la raó principal d'aixo la trobelll 
en que cada país presenta una realitat concreta i ben 
diferenciada, impossible d'assolir en una sola assignatu
ra. També es considera adeq1lat situar-la en els últims 
cursos, potser en el cinque quadrimestre de la carrera 
formativa del futur enginyer tecnic agrícola; les raons qne 
ens fan pensar aixo són: (a) la preparació previa que I'a
h 111 lile ja té en arribar a aquests cursos i (b) que s'agafa 
I'alumnat en un procés de madura ció personal més 
avan<;at que facilita el desenvolupament de I'assignatura. 

Mots clau 
Assigna tura, cooperació internacional, sensibil ització, 
sortida laboral 

10. MISCEL·LÁNIA 

Títol 

Estudi de I'impacte socioeconomic de les noves cons
truccions en l'agriClllnlra gelidencl 

Autor 

.J. Palau 

Professor tutor 

C. Bernat 

Resum 

Aquest treball parteix de la situació actual de I'agricultma 
a Gelida (Alt Penedes) que, amb l'imlllinent construcció 
de la línia del TAV i d'l111a nova carretera local que anira 
de Sant Sadurní a Martorell, la seva extensió tornara a elis
minuir. Gelida ja suporta actualment diverses infraestruc
tmes com I'alllopista A-7, una línia de rodalia de RENFE i 
tres carreteres locals. Talllbé I'afecten diverses servituds 
C0111 I'oleoducte, el gasoducte, I'etilenoducte i les línies 
d'alta i baixa tensió. L'objectiu del treball és veure com 
afecten I'agricultura, tant economicalllent COlll sociallllent, 
totes aq1lestes construccions. Pels aspectes economics 
s'ha estudiat 1111a explotació que va ser expropiaela per 
l'A-7 i una altra que ho sed pel TAY. En can\'i, pels 
socials s'llan fet servir elades estadístiques i elues enq1 les
tes, una de qualitativa i l'altra de quantitativa. Finalment 
hem conelos que a Geliela fa falta un elebat social entorn 
ele l'agric1lltma. 1 també que per apaivagar els possibles 

danys qlle rebi I'agricultura faria falta que els eliversos 
propietaris es posessin d'acord per aconseguir que les 
seves explotacions fossin més renelibles fent intercanvis 
ele parcel·les. Pero el més important seria I'actuació direc
ta de I'ajuntament declarant alguns terrenys altament pro
ductins com a terrenys ele protecció especial. 

Mots clau 

Geliela, <lgricultura, societat, econolllia, construccions 

Títol 

Projecte d'instal'lació i realització elel planol topografic a 
la finca Mas Sant .loan a Albons, Girona (21 ha) 

Autors 

M. Fernández, L. Foraster 

Professor tutor 

F. Tranzo 

Resum 

Aquest projecte té COlll a objectiu la substitució ele I'ac
tual reg a manta per un sistema ele reg per aspersió. El 
projecte esmentat es porta a tefIne a la finca Mas Sant 
.loan, situada al tenne municipal d'Albons (província ele 
Girona, Espanya). Aquesta finca es eleelica a la cria i l'en
greix ele xai elestinat a la proelucció de carn. La ['inalitat 
és, doncs, aconseguir un esta Ivi d'aigua important, així 
COlll una uniformitat ele reg millor, que es traduira en un 
increment en la producció deis cultius. Per a la realitza
ció d'aquest projecte s'ha elut a terme I'aixecament to
pogralk de tota la superfície agraria útil (21 ha), neces
sari per eleterminar el elesnivell del terreny i poder així 
dissenyar el sistema de reg. L'(l11ic condicionant elel pro
motor ha estat la necessitat eI'aprofitar al maXilll les ins
tal·lacions aClllals i al mateix temps escollir un sistema 
que no reqllereixi una gran inversió inicial, ja qlle I'a
mortització sera lenta pel fet que els ingressos de I'ex
plotació provenen elirectament de la venda ele la carn ele 
xai. L'elecció del sistema ele reg per aspersió mobil amb 
trac respon a les petites dimensions deis camps (tancats 
per al ralllan, la seva forma irregular i la baixa rendibili
tat deis Cl¡]tius elestinats a la pastura. S'ha eleterminat ta111
bé la qualitat d'aigua ele reg i la textma i composició del 
sol, a criteri agronomic, com a supor! del projecte en el 
1110ment ele triar una o altra alternativa de caracter tecnic. 

Mots clau 

Reg, aspersió mobil, trac, planol topografic 

Títol 

Metode de c1lcul i desenvolupament per a l'estudi de la 
dieta humana 

Autor 

M. Cai'laelell 
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Professor tutor 

A, Almirall 

Resum 

Molta gent no sap COlll els aliments poden afectar la seva 
salta, i mengen fins a plens, sense planitkar la 
dieta, En Ginvi, la dieta és un factor que pot participar en 
la varietal de problel11es de la salut. Els aliments conte
nen substancies nutrítives anolllenades nutrients. En una 
dieta sana, 1ll0ltS nutrients treballen junts per mantenir 
les necessitats del coso Els nutrients subministren els 
materials necessaris per al creixement i la repar<lció deIs 
teixíts del coso A més, aquests l1ulrients subministren 
energia i ajuclen a lllantenir el cos a la temperatura ade
quacla. Hi Iw sis classes c1iferents de nutrients: carbol1i
drats, prote'ines, Iípids, vitall1ines, l1linerals i aigua, Pero 
en el programa de la nostra diew només parlarem deIs 
principis inllnediats (carbo!1idrats, proteines i lípids) i la 
fibra, Helll preparal un melode a p,lrtir del qual la gent 
pOl veure si b seva dieta és "saludable o no", Aquest 
metode consisteix en un ci\lcul de la dieta de l'holl1e 
durant una setmana sencer:l. Hem simplificat l'ingrés de 
dades subministrat per l'inelividu i treb,lllem amb el pro
grama del SAS que analitza estadísticament i desenvohl
pa el metode per a I'esmdi de b diela humana, ja que els 
dos programes treballen junts per porwr a terme l'eslUdi. 
L'aplicació principal del programa pOl ser per als eslll
di:lI1ts del centre, ja que és una fOnJKl racil d'introdllcció 
de clades per part ele genl no 

Mots c1au 

Métocle, (heril, lllltrients, energía, sallJt 

Títol 
Posada a pum de la tecnica d'an:jJisi derivativ:l per redis
solució potenciometrica (clPSA) i clelerminaci" de metalls 
en aigua: Pb (1]) i Cd (ID; en vi: Pb (jD, Cd (l]) i Cll (total) 

Autor 

S, Tena 

Professor tutor 

r Sabaté, M PujoEí 

Resum 

S'ha dur a teflne la posad;] :l pllllr de la unir;¡t cl'analisi 
rON j Potenliomelríc Slrippin (PSA) c!'Este-

Amb aquest:l unital s'han analitzat diferents me
talls mitjan<;'alll la leCllica c1PSA, Els meta lis cleternlÍmts 
van ser Pb (I[) i Cd (lll en aigu:l potable i Pb (!!l, CcI t II) 
i el) (tota]) en vi. No es va fel' cap ll'actament ¡xevi ele les 
mostres, Un cop preparat I'eléctroele ele treballtMFE1, els 
iOI1S melill,lics van ser concentrats en la superficie COI1l a 
conseqiiencia ele I'aplicació cI'un potencial COIlSt;lI1!. 
Després V,lll ser oxidats per un agel1l <]llímic (Hg ~+), Les 
variacions de potencial registrades envers un electroele 
de referencia i el lemps necessari per portar a terme 1'0

xidació de! metal! van ser convenits en eh/dE i represcn

tats graficament en funció de IH vafÍació de! potencial E, 
i es van oblenir les corbes d'oxidz¡ció, L'analísí qllantita
liva es va portar a rerme lllitjanc;:anl e! metode d'addició 
esrilndard. Els resllltats obtingllts van ser comrastats amb 
el metocie d'espectroscopi:l d'"bsorció atómica AAS amb 
forn de gran!. El Pb (ID en aigua potable no va ser 
qllantifical per AAS en trobar-se en concenrració molt 
baixa, de I'orcire de pocs ppb. Es va donar m:lIeíx cas 
amb el Cd Ul), tant en !'aigua com en el vi. Per la lecni
ca dPSA, les concentracions trobades van ser per al cas 
de I'aigua, 2,27 ± 1,11 ppb ele Pb (II) i una concentració 
ele Cel (IJ) inferior a 2 ppb, En el vi es van oblenir llns 
resllltats de 99,8 ± 11,68 ppb de Pb (m, el Cd també en 
concentració interior a 2 ppb í 128,86 ± 15,61 ppb de en 
([olal1. Els marges van ser calcuhlls per a una probabíli
tal del 95%. 

Mots clau 

Aniílisi derivativa per redissolució potenciométrica 
(c!PSAl, posada a pum, meralls, aigua potable, vi 

Títol 
Projecte d'instaHació fo!ovollaica de 21730 W per a con
nexió directa a la xarxa e1ectrica al p,lrc de Pegaso de 56 
ha al barri de Sagrera-Navas (Barcelona) 

Autor 

A. Elorza 

Professor tutor 

J elarCllll11nt 

Resum 

El projecte d'lIna instal'l<lció fOlO\oltainl per a cOl1nexió 
directa a I,¡ x~lrxa eléctriGl va destinada a la iJ.llllllinaCÍó 
del ¡XlrC de la Pegaso, situar al barrí Sagrera-Nav,ls, ;11 

terl1le ll1lll1icipal de Barcelona, El parc de la Pegaso, que 
va ser in,lUgurat el 8 de novembre de 1986, es troba 
situar entre els carrers Sagrera, Rovira i Virgili, Nadal, 
Dublín, Torroella de Montgrí i Portugal. La superfície 
total es ele 36.521 m 2 i la ele plantació és de 6,745 m 2 , Les 
obres van costar 320 milio!1s de pessetes. NOlllés la jar
dinería, 11101t selecta i recercad<l, va costar 12 lllilions de 
pessetes, La finnlitat d'aquest no és llomés abas
tu electrica la j]'luminació del p:lrc, obtinguda 
per mitjií d'energia solar, sinó que talllbé es pretén fel' 
una fundó educativa amb aquesta instaJ.!aciÓ, conscien
cíant la gent de les possibilitals cl'aquesla energia reno
vable alternativa, de la senzillesa de la instal·/ació en 
un terrat i del fet que proporciona una energia conside
rable, L'únic inconvenient seri~l el cost, peró la durada 
deIs materials, amb un bon mantenilllel1l, permet amor
titzar aquesta inversió, encara que es necessiten baslanls 
anys, i a més la finalitat no és !lomés econQmica, sinó 
que t:1mbé és ecológica, En aquesta proposla s'esludicn 
tres alternalives que es diferencien básiGuuent per la 
necessílal d',lClllllllladors o no, Ll primera allernativa, la 
inswHació completa, és totalment autonoma, C01l1 si no 
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hi arribés la xarxa elixtrica. En la segona Jlternativa, la 
instal'lació parcial, en (Hes ennllvolats la instaHació s'ali
mentara ele la xarxa eleClrica. La tercera alternativa, la 
instal'!acíó elirecta a la xarxa e1ectrica, es bas:\ en enviar 
tata ¡'energía obtínguela pels p<1l1ells solars elírectament a 
la xarxa e!ectrica, amb la qua! cosa pan ele l'energía que 

consumim ele la xarxa ja I'hem aporrat anteríorment, 
sense necessít,1( el'instaHar nosaltres els acull1ulaclors. 

Mots cJau 

Conscienciar, energía solar, renovable, senzillesa, tres 
a!ternatives 
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