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L’avenç en el coneixement de l’Univers
no seria possible sense l’avenç de l’en-
ginyeria. Tothom té molt present el
moment en què l’astronauta Neil
Armstrong va trepitjar la Lluna i va dir la
famosa frase: “Un petit pas per a un
home, un gran pas per a la humanitat”.
Aquest petit-gran pas no hauria estat
possible sense cadascun dels instru-
ments i el mateix coet, dissenyats i con-
trolats per enginyers. Tanmateix, algú
recorda els noms d’aquells enginyers?
Un dels reptes actuals de la humanitat
en l’exploració del sistema solar és
arribar al planeta Mart. Per tal que això
sigui possible sense posar en perill la
vida dels astronautes, cal conèixer
millor aquest planeta. El novembre pas-
sat la missió Mars Science Laboratory,
la més sofisticada que s’ha dut a terme
per explorar Mart, va començar el viat-
ge cap a aquest planeta. No hi va cap
astronauta, però la nau transporta un
vehicle explorador carregat amb instru-
ments d’alta tecnologia dissenyats per
científics i enginyers: cinc càmeres,
amb processadors a temps real d’imat-
ges i sensors CCD; quatre espectrò-
grafs per determinar la composició de
mostres de materials i gasos, incloent-
hi la cerca de compostos orgànics, i
dos detectors de radiació per mesurar
la radiació espacial i la solar, així com la
concentració d’hidrogen o aigua sota la
superfície propera.

També hi ha una estació mediambien-
tal amb sensors per mesurar la pressió
atmosfèrica, la humitat, la temperatu-
ra, els nivells de radiació ultraviolada i
la direcció i la velocitat del vent.
Naturalment, als instruments cal afegir
el coet, la font d’energia, els sistemes
de control de terra i el sofisticat siste-
ma per fer un bon aterratge.
Aquesta missió la lidera la NASA i hi
participen científics i enginyers de
diversos països (nord-americans,
canadencs, finlandesos, alemanys,
russos i també espanyols). En el futur
recordarem els resultats de l’explora-
ció, sabrem si hi va haver vida a Mart i
sabrem millor com són el clima i la
geologia de Mart. Potser més endavant
hi haurà una missió amb astronautes i
en recordarem els noms.
Malauradament, oblidarem els cientí-
fics i enginyers que ho van fer possi-
ble. Per això vull retre aquest petit
homenatge a tots i fer un recordatori
especial de cinc d’ells: Luis Castañer,
Manuel Domínguez, Vicente Jiménez,
Lukasz Kowalski i Jordi Ricart, investi-
gadors de l’ETS d'Enginyeria de Tele-
comunicació de Barcelona. Han dis-
senyat i fabricat els sensors que
mesuraran la velocitat i la direcció del
vent de l’estació mediambiental del
Curiosity. La seva feina també és un
petit-gran pas en l’exploració del nos-
tre sistema solar.

Homenatge 
a l’enginyer
desconegut
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L’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV), en col·laboració amb altres cen-
tres, desenvolupa el projecte de casa sostenible (e)co. L’habitatge competirà amb les pro-
postes d’unes altres 20 universitats del món a la segona edició del concurs internacional
Solar Decathlon Europe, que tindrà lloc a Madrid el proper mes de setembre. reportatge
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Màxima eficiència energètica, màxim
confort i mínim cost. Amb aquesta pre-
missa, una vintena d’estudiants de l’ETS
d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) acaben
de començar la construcció de la casa
(e)co a l’exterior de l’Escola.
El projecte (e)co impulsa la creació
d’una alternativa real d’habitatge soste-
nible i “proposa una altra manera d’ha-
bitar les cases”, afirmen els membres
de l’equip (e)co. Sota el lema “equili-
brium through cooperation”, pretén
aconseguir una comunió entre confort,
comoditat, usuaris, sistemes i arquitec-
tura. La casa utilitza estratègies passi-
ves, pròpies de l’arquitectura bioclimàti-
ca, per aconseguir la temperatura ade-
quada de l’habitatge i escalfar l’aigua
sanitària amb la mínima despesa ener-
gètica i econòmica. Si la construcció
d’(e)co s’industrialitzés, es calcula que
voltaria els 100.000 euros.
La coberta de la casa és de policarbonat
cel·lular, un material lleuger pensat tèc-
nicament per resistir les inclemències
del temps. Actua, alhora, com a hiverna-
cle i umbracle i se sosté gràcies a una
estructura d’acer galvanitzat. A l’hivern,
el policarbonat deixa entrar l’escalfor a
la casa, però no permet que en surti. A
l’estiu, l’estratègia climàtica canvia i es
converteix en umbracle: un sistema de
malles d’ombreig tapa la coberta, la

qual, simultàniament, s’obre en dife-
rents punts per generar ventilacions
creuades quan els sensors detecten un
límit determinat de temperatura.
L’única energia que utilitza (e)co és la
solar. Aquesta es recull mitjançant pla-
ques col·lectores, per a la calefacció i
l’aigua sanitària, i plaques fotovoltai-
ques per generar electricitat. Els espais
intermedis entre la paret exterior i la
interior actuen com a amortidors de
temperatura per reduir l’aportació ener-
gètica necessària de sistemes actius
com ara la calefacció.
El jurat del premi Solar Decathlon valo-
rarà que els materials emprats en la
construcció siguin respectuosos amb el

medi durant tot el seu cicle de vida. Els
panells de fusta que formen part d’(e)co
estan fabricats amb el certificat PEFC
(Programme for the Endorsement of
Forest Certification), que garanteix l’ex-
plotació sostenible dels boscos.

Màxima flexibilitat
Amb els panells de fusta, la casa (e)co
dóna màxima flexibilitat a l’usuari tot ofe-
rint un sistema de mòduls interconnec-
tats a través de la geometria de la cober-
ta. L’equip d’estudiantat de l’ETSAV pro-
posa tres mòduls idèntics de 15 m2. En
tractar-se de tres espais completament
iguals, l’usuari pot intercanviar-los. És una
característica molt útil pensada per
seguir les orientacions del sol segons
l’època de l’any i, per exemple, traslladar
la sala d’estar a la part càlida de la casa a
l’hivern i a la fresca a l’estiu.
Una de les parts del projecte que està
provocant més maldecaps a l’equip
d’(e)co és la gestió del cicle de l’aigua,
l’aprofitament de les aigües grises i plu-
vials. La casa solar disposarà d’un siste-
ma de làmpades ultraviolades per elimi-
nar bacteris de les aigües grises.
Després passaran a una zona humida
soterrada, on unes argiles especials les
purificaran per poder-les usar en les
descàrregues del vàter o com a aigua de
reg del jardí i de l’hort. Un hort i un jardí
que arriben fins a l’interior de la casa,
seguint el paradigma de cooperació i
integració entre espais i usuaris pel qual
es regeix el projecte.

FOTO  El projecte de la
casa (e)co proposa que
el jardí s'endinsi a la
casa.

(e)co, arquitectura jove 
de baix cost

Solar Decathlon és un concurs internacional que convoca universitats
de tot el món per dissenyar i construir cases sostenibles, autosufi-
cients i confortables que funcionin únicament amb energia solar.
A l’edició d’enguany el jurat tindrà en compte l’activitat de divulgació
dels equips a través de presentacions públiques i en les xarxes socials.
En aquest sentit, (e)co parteix amb embranzida, ja que és el segon
equip més popular al Facebook, amb 1.320 seguidors.
El dia a dia del projecte es pot conèixer a través d’un web, d’un bloc i
de butlletins d’informació mensuals, així com mitjançant altres activi-
tats de difusió, com ara la que l’equip va organitzar a l'octubre al
Campus de Sant Cugat en el marc de la Barcelona Open House 2011.

Solar Decathlon 2.0



Si tot transcorre amb normalitat, el
Curiosity arribarà a la seva destinació
el mes d’agost després de recórrer
milions de quilòmetres. L’objectiu de la
missió MSL, un laboratori científic a
Mart, és estudiar la superfície del pla-
neta vermell mitjançant els instru-
ments allotjats en el Curiosity. Entre
aquests es troba una estació de moni-
toratge mediambiental anomenada
REMS (Rover Environmental Moni-
toring Station). És l’aportació espanyo-
la a la missió i s’encarregarà de mesu-
rar la temperatura de l’aire i del sòl, la
pressió atmosfèrica, la radiació ultra-
violada i la humitat, així com la veloci-
tat i la direcció del vent.
Aquests registres, a més de contribuir
a la comprensió del clima de Mart,
facilitaran la consecució de l’objectiu
final de la missió: determinar si aquest
entorn disposa de condicions favora-
bles per a la vida microbiana.
L’estació incorpora un sensor de vent

equipat amb un xip de silici dissenyat i
fabricat en el laboratori de la sala blanca
del Grup de Recerca en Micro i
Nanotecnologies, vinculat al Departa-
ment d’Enginyeria Electrònica de la UPC.
A la superfície del xip hi ha gravats en
dimensions micromètriques els noms
dels cinc investigadors del grup que
l’han desenvolupat: Luis Castañer,
Vicente Jiménez, Manuel Domínguez,
Lukasz Kowalski i Jordi Ricart.
L’atmosfera marciana està composta
principalment de diòxid de carboni
(95,32 %), la temperatura mitjana és de
63 graus sota zero i la pressió oscil·la
entre 600 i 1.000 pascals. Sens dubte,
condicions extremes per a qualsevol
instrument. “Una pressió atmosfèrica
tan baixa (la terrestre supera els 100.000
pascals) implica grans dificultats a l’hora
d’estudiar les propietats de l’aire, ja que
limita molt la interacció entre les molè-
cules de l’entorn i qualsevol dispositiu”,
explica Castañer, investigador del Grup

de Recerca en Micro i Nanotecnologies i
director de l’equip científic que ha dis-
senyat el xip.
Els responsables de la missió han esco-
llit com a punt d’aterratge del Curiosity
el cràter Gale, d’uns cent quilòmetres de
diàmetre i amb un monticle central de
cinc quilòmetres d’alçada. “És un forat

de les dimensions del Grand Canyon a
Colorado. La zona d’exploració té grans
desnivells, la qual cosa fa que els fluxos
de vent siguin especialment notables”,
afegeix Castañer.
Des que es va iniciar l’era de l’exploració
de Mart el 1960 amb la missió russa

des de la
portada
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Després de gairebé set anys de treball, el vehicle tot terreny Curiosity de la missió Mars
Science Laboratory (MSL) de la NASA viatja cap a Mart a bord d’un coet Atlas que es va enlai-
rar el 26 de novembre des del Centre Espacial J. F. Kennedy a cap Canaveral, Florida. És el
vehicle més ben equipat que la NASA ha enviat fins ara al planeta vermell i disposa de tec-
nologia desenvolupada a l’ETS d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona.

FOTO 1  El tot terreny
Curiosity estudiarà
tant les condicions
meteorològiques
actuals com les que hi
havia fa milers de
milions d’anys.

La missió MSL 
estudia si a Mart 
hi ha condicions
favorables per a 
la vida microbiana

Un peu a Mart, 
amb el ‘Curiosity’
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Korabl 4, a la qual van seguir, entre d’al-
tres, la Mariner el 1971, la Mars Global
Surveyor i la Mars Pathfinder el 1997 o la
Phoenix el 2008, al voltant de 40 mis-
sions s’han apropat al planeta vermell.
Algunes de les missions han inclòs vehi-
cles equipats amb instruments de
mesura de la velocitat del vent. La majo-
ria de dades des de la superfície de Mart
les va recollir la instrumentació de la
missió Viking de la NASA el 1976.
Per mesurar el vent, el sistema que han
desenvolupat els investigadors de l’ETS
d’Enginyeria de Telecomunicació de
Barcelona es basa en el principi físic
conegut com anemometria de fil calent.
El mètode tradicional per fer-ho, que s’ha
emprat amb èxit altres vegades, consis-
teix a escalfar un fil de platí (molt utilitzat
en electrònica perquè la seva resistència
és sensible a la temperatura) mitjançant
un corrent elèctric i mesurar el canvi de
temperatura quan el vent el refrigera. És
precisament la diferència de temperatura
el que permet saber la velocitat del vent.
“Nosaltres, en comptes d’utilitzar un fil o
una pel·lícula de platí, el que hem fet ser-
vir són volums semiconductors que s’es-
calfen amb l’ajuda d’unes resistències
gravades a la superfície del xip”, afirma
l’investigador Vicente Jiménez.

Mesura més eficient
Però, més que el mètode de mesura, la
diferència fonamental implementada
per l’equip de la UPC respecte d’altres
solucions és la utilització de diversos
volums a temperatura constant. “Això no
és una cosa habitual. El que hem fet és
fixar la temperatura amb un increment
(deu graus o més) per sobre de la de
l’aire. Aleshores, calculant la potència
que es necessita per mantenir la tempe-
ratura, deduïm la velocitat de l’aire”, afe-
geix Vicente Jiménez. D’aquesta manera
el sensor és més eficient energètica-
ment que els existents fins ara.
En una missió espacial un requisit fona-
mental de qualsevol instrument és la
funcionalitat. Aquest paràmetre s’ha de
demostrar en les condicions ambientals,
en aquest cas de Mart, que són baixa
temperatura i baixa pressió. La instru-
mentació també ha de passar unes pro-
ves de vibració, xoc o estrès tèrmic.
Aquestes condicions s’han reproduït en
una cambra de baixa pressió, la
MarsLab-UPC, a les instal·lacions del
Parc UPC, a l’edifici K2M del Campus
Nord de Barcelona.

La validació del xip
es va fer sota la
supervisió del Jet
Propulsion Labora-
tory de Califòrnia.
Però superar els
assajos no ha estat un
camí fàcil. “Fins que no
vam fer la primera
demostració amb el pro-
totip, el vam posar en una
atmosfera marciana, vam
encendre motors per generar
vent i vam treure les primeres
mesures gràfiques que demostraven
que el disseny funcionava, ningú no
donava crèdit als nostres models i càl-
culs”, recorda el científic Lukasz
Kowalski.
L’inici de la participació de la UPC es
remunta a l’any 2004, quan el Centre

d’Astrobiologia (CAB) de Madrid es va
adreçar al Grup de Recerca en Micro i
Nanotecnologies per la seva experiència
prèvia en la mesura de cabals de vent i
aigua. “Però això no ens assegurava la
participació en la missió. Abans cal pas-

sar
m o l t s
tests i exàmens, i
si no els superes hi ha altres competi-
dors que et passen al davant”, assegura
l’investigador Manuel Domínguez.
Finançat pel Ministeri de Ciència i
Innovació, a través del Centre per al
Desenvolupament Tecnològic Industrial
espanyol, en el consorci que ha desen-
volupat l’estació REMS també hi han
participat el CAB, l’empresa CRISA, la
divisió espacial de la Companyia
Europea de Defensa Aeronàutica i Espai
i la Universitat Complutense de Madrid.
Un altre factor clau dels instruments
desenvolupats per a cada missió espa-
cial és que siguin operatius dins d’uns
límits estrictes de pes i consum de

FOTO 2  El xip conté els
noms de les persones
de la Universitat 
que l'han dissenyat 
i fabricat.

FOTO 3 La instrumenta-
ció de l’estació REMS
ha estat sotmesa a
nombrosos assajos per
la NASA.

El xip de silici 
dissenyat i fabricat 
a la UPC  és 
l’element cabdal 
del sensor de vent
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FOTO 4  El sensor 
de vent mesurarà 
la velocitat i direcció
del vent de forma 
tridimensional.

FOTO 5  D'esquerra 
a dreta, Manuel
Domínguez, Lukasz
Kowalski, Vicente
Jiménez i Luis
Castañer al costat 
de la MarsLab-UPC,
cambra de baixa 
pressió que hi ha 
a l'edifici K2M on es
van reproduir les con-
dicions atmosfèriques
de Mart.

potència. “Aquest és un punt crític.
Perquè el sensor de vent sigui sensible
a les velocitats de vent previsibles, cal
subministrar una potència elèctrica per
escalfar els xips que estan en contacte
amb el medi”, explica Domínguez. “Per
no superar la potència màxima establer-
ta per a aquest dispositiu, hem hagut
d’utilitzar estratègies de control molt
estrictes”, conclou. Per fer-nos-en una
idea, el sensor de vent consumeix 100
mil·liwatts (mW), una potència que no
permet encendre una bombeta.

Tecnologia molt valuosa
Si les condicions que experimenten els
instruments i components espacials són
molt exigents, les seves prestacions han
de ser, a més de sofisticades, robustes,
ja que les reparacions són en la majoria
de casos inviables. Per tant, poder parti-
cipar en un projecte de la NASA d’a-
questa envergadura no tan sols propor-
ciona visibilitat, sinó que també significa

tenir l’oportunitat de demostrar que es
pot respondre a tots els requisits que
l’Agència estableix per als seus equips.
Els enginyers de la UPC asseguren que
la tecnologia que es desenvolupa és
molt valuosa perquè ja ha estat qualifi-
cada per a una missió espacial. És com
tenir un segell distintiu que et permet
estar ben posicionat en el competitiu
món de les missions espacials.
A més a més, el coneixement generat,
en general, sol tenir continuïtat d’una
missió a una altra i, per tant, la tecnolo-
gia que ha funcionat es posiciona com a
candidata per a les missions futures.
Així ha succeït precisament amb aquest
grup, que ha signat un contracte de tres
anys per a un altre projecte, centrat a
desenvolupar un sensor de vent a Mart.
Serà per a una missió conjunta entre
Espanya, Rússia, Finlàndia i la Xina.
L’objectiu de la missió és llançar una
xarxa de 16 estacions meteorològiques
que enviïn informació a una nau en òrbi-
ta. D’aquesta manera s’obtindran dades
globals del planeta vermell.

La instrumentació
espacial ha de ser
operativa dins 
d’uns límits 
estrictes de pes i
consum de potència
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Mart es troba en la zona d’habitabilitat del sistema solar. La possibili-
tat que s’hi pugui desenvolupar vida microbiana la determina l’exis-
tència d’aigua líquida. Si un planeta és massa a prop de la seva estre-
lla amfitriona, l’aigua que pugui contenir s’evapora; si és massa lluny,
es congela. El quart planeta del sistema solar té un enorme interès
per a l’astrobiologia, la ciència que estudia l’origen i l’evolució de la
vida. Així, la possibilitat de descobrir que hi ha aigua líquida seria un
èxit per a la missió MSL.
Però aquest no és l’únic motiu d’interès científic pel planeta vermell.
Mart és el més semblant a la Terra pel que fa a les característiques
geològiques. Oxigen, silici i ferro són els components principals
d’aquest planeta rocós, el diàmetre del qual és aproximadament la
meitat del terrestre (6.794 km) i la superfície i la massa, una quarta
part i un 10 % de les de la Terra, respectivament. El dia solar marcià
és similar al de la Terra, 24 hores i 41 minuts, però l’any dura el doble
per la distància que el separa del Sol (686 dies). A més, comprendre
el funcionament del clima de Mart pot ajudar a resoldre el model cli-
màtic terrestre.

Una Terra simplificada
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Es calcula que les pèrdues d’orina afec-
ten un 30 % de les dones en algun
moment de la seva vida. Tot i aquest ele-
vat percentatge d’incidència, fins ara les
avaluacions clíniques que es fan a una
pacient amb aquest problema consistei-
xen en una exploració per tacte que és
subjectiva i diferent d’un professional de
la medicina a un altre.

L’investigador Esteban Peña, del Depar-
tament d’Enginyeria Mecànica de la UPC
i actual director de l’Escola Politècnica
Superior d’Enginyeria de Manresa
(EPSEM), va acceptar el repte plantejat
per la doctora Geòrgia Romero, adjunta
al Servei de Medicina Física i Rehabili-
tació de l’Hospital de Manresa. “El pro-
blema era que no existia un aparell fia-
ble per mesurar la força del perineu de
les dones”, diu Peña. La força muscular
del sòl pelvià femení és una variable
estretament relacionada amb la inconti-
nència urinària.
La doctora Romero tenia clar que neces-
sitaven un aparell per mesurar de forma
objectiva la força del múscul que està
relacionat amb la incontinència urinària.
També calia que fos un aparell senzill i
fàcil d’utilitzar per tots els professionals
interdisciplinaris de la unitat d’Althaia,
encarregada de tractar les disfuncions
del sòl pelvià.
La proximitat física de l’EPSEM i la
Fundació Althaia, que gestiona els ser-
veis sanitaris a la capital del Bages, aviat
es va convertir en una convergència
d’objectius.

Un espèculum dinamòmetre
L’investigador explica que des del princi-
pi van veure clar que la solució podia ser
l’adaptació d’un espèculum, l’aparell
amb què es fan les exploracions gineco-
lògiques. “Necessitàvem conèixer el

desplaçament del múscul. Ens vam
plantejar, llavors, què passaria si posà-
vem dins l’espèculum una molla o bé si
aquesta molla la inseríem dins d’un sen-
sor de desplaçament”, afirma Peña.
Tres anys després del plantejament del
projecte, Esteban Peña i Geòrgia Romero
han presentat recentment l’aparell, bate-
jat oficialment com a dispositiu de mesu-
ra de força muscular del sòl pelvià. La
invenció consisteix en un espèculum al
qual s’ha acoblat un sensor capaç de
quantificar en newtons la força que la
pacient fa durant l’exploració.
El prototip final és el resultat de moltes
proves d’assaig i error. Atès que hi ha
dones que no saben fer força únicament
amb el perineu, “es va haver d’afegir un
mecanisme per distingir l’origen de les

forces que capta el dinamòmetre”, expli-
ca Peña. Així, l’aparell disposa d’uns
elèctrodes de superfície per diferenciar
l’activitat dels músculs que podrien alte-
rar la mesura de la força, com ara els
abdominals i els glutis.
El nou espèculum s’ha provat en 140
pacients. “Per assegurar-ne la fiabilitat
s’estan fent estudis per comparar els
resultats de l’aparell amb el diagnòstic
tàctil tradicional”, afegeix Esteban Peña.
Els resultats obtinguts fins ara són satis-
factoris.
La patent d’aquest instrument únic al
món la comparteixen l’Escola Politèc-
nica Superior d’Enginyeria de Manresa i
la Fundació Althaia. “L’Oficina de Patents
i Llicències de la UPC ens està ajudant
molt a buscar companyies disposades a
comercialitzar-lo”, explica l’investigador.
De moment, tot i que “no hi ha res con-
solidat”, s’està negociant amb algunes
empreses. El que és segur és que el giny
ha aixecat molta expectació a les fires i
els congressos de rehabilitació on s’ha
presentat.

L’investigador Esteban Peña, del Departament d’Enginyeria Mecànica, i la Fundació Althaia
han patentat un aparell per diagnosticar la incontinència urinària femenina. El giny conver-
teix la força muscular del perineu en una unitat de mesura com el newton i permet una valo-
ració objectiva i precisa de la disfunció que és clau per establir un tractament adequat.
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Sofisticar la diagnosi 
del sòl pelvià

FOTO Espèculum
adaptat per mesurar
de manera objectiva 
la força del sòl pelvià.

L'investigador
respon
Qui
Esteban Peña i Geòrgia Romero

Quan
2011

Què
Mesura de la força del perineu
femení

On
Departament d’Enginyeria
Mecànica de la UPC i la
Fundació Althaia

Per a qui
Dones amb incontinència
urinària

Per a què
Per a un diagnòstic objectiu 
de l’estat del sòl pelvià femení
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El sensor és capaç
de mesurar la força
del múscul de
forma objectiva
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FOTO 1 La simulació
del funcionament 
de la T1 de l’aeroport 
de Barcelona, abans
que es posés en
marxa, ha estat un
dels projectes com-
plexos del Laboratori
de Càlcul de la FIB.

Les tècniques de simulació informàtica faciliten la presa de decisions en l’àmbit industrial.
No obstant això, durant els últims anys les simulacions estan emergint en aplicacions socials
i mediambientals fins fa poc inimaginables. La recollida de dades i el comportament humà
imprevisible són els dos grans reptes d’aquesta tecnologia, que avança amb el suport de
supercomputadors cada vegada més potents.

La simulació és una disciplina de la
recerca operativa que utilitza tècniques
estadístiques i computacionals per
intentar representar una realitat. En fun-
ció de la complexitat que aquesta tingui,
es defineix un sistema i els agents que
l’integren per poder provar virtualment
si les hipòtesis formulades són vàlides.
Els sistemes analitzats poden ser molt
diversos, des del trànsit de carrers fins
als fluxos de persones en una estació
de tren o la cadena de producció d’una
fàbrica de cervesa. Fins ara, la majoria
de models de simulació s’aplicaven a
sistemes industrials, tot i que durant els
últims anys ha crescut l’interès per
estudiar els sistemes socials i mediam-
bientals.
Aquests últims, segons Pau Fonseca,
professor del Departament d’Estadística
i Investigació Operativa, són sistemes
molt complexos perquè el nombre
d’elements que hi intervenen acostuma
a ser molt elevat. En els models
mediambientals, per exemple, s’han de
tenir en compte totes les dades climàti-

ques i les propietats del territori. I en els
models socials, a més, entra en joc un
element clau: el factor humà. “És molt
complicat introduir i representar les per-
sones en els sistemes de simulació per-
què no sabem com actuaran davant
d’una determinada situació”, reconeix
Fonseca.

L'auge a la indústria
Les primeres simulacions van sorgir
després de la Segona Guerra Mundial,
quan la recerca operativa militar va fer
el salt a la indústria per facilitar la presa
de decisions i, en conseqüència, opti-
mitzar els recursos. Alhora, el sorgiment
dels primers ordinadors va permetre
augmentar la potència de càlcul per
solucionar els problemes que planteja-
ven els investigadors. Aquests dos fac-
tors van comportar l’auge de les simula-
cions en entorns industrials.
És el cas del primer projecte en què va
participar Fonseca, que també forma
part de l’equip del Laboratori de Càlcul
de la Facultat d’Informàtica de Barcelo-

na (FIB), el qual consistia a estudiar la
viabilitat de fusionar dues empreses far-
macèutiques. A partir de la simulació
s’havia de comprovar el funcionament
d’una nova planta de recepció, expedi-
ció i picking (extracció, en aquest cas,
de caixes de medicaments). Després
d’estudiar el model, ambdues empreses
es van fusionar.
Un altre dels projectes que s’han fet al
Laboratori de Càlcul de la FIB és el dis-
seny d’un nou sistema perquè a la sala

de pintat d’una fàbrica de cotxes no es
perdi tant de temps ni diners a l’hora de
canviar el color de la pintura. Amb la
simulació s’ha observat que la solució
no comporta haver de canviar els injec-
tors, sinó reorganitzar les comandes i la
cadena de producció perquè els canvis
de color de pintura siguin mínims.
En tots dos projectes el comportament
dels actors (en aquest cas, les màqui-
nes) està prou definit perquè prèvia-
ment s'han descrit les accions i, per
tant, el comportament és força conegut.
El sistema de simulació es complica
quan hi ha persones en joc, com en el
cas de la T1, la nova terminal de
l'Aeroport de El Prat.
Durant tres anys, diversos equips for-
mats per enginyers en informàtica, tèc-
nics aeroportuaris i arquitectes van com-
binar totes les dades de què disposaven
per intentar distribuir els elements de la
terminal de la millor manera possible: els
taulells de facturació, les portes d’em-
barcament, les cintes transportadores,
l’aparcament, els restaurants, etc. Per
fer-ho, des del Laboratori de Càlcul de la
FIB es va definir un sistema amb 60.000
agents intel·ligents que es movien per la
terminal a partir de la informació que tro-
baven en els panells d’informació.
Evidentment, aquests agents no eren

Els experts expliquen
que, quan hi ha 
persones en joc, la
simulació es complica

Simulacions: explorar
la realitat, predir el futur
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persones reals, sinó que eren el producte
de milions d’operacions simultànies que
permetien simular possibles situacions
del dia a dia de la terminal.
“Del projecte de la T1 —explica
Fonseca—, en vam extreure dues con-
clusions que ens han condicionat la resta
de projectes. D’una banda, després de
treballar amb tants professionals de dife-
rents sectors, vam veure la necessitat
d’emprar un llenguatge formal que
tothom pogués compartir.” Per això van
treballar amb l’SDL (specification and
description language), un llenguatge que
permet definir com un sistema respon,
per exemple, als canvis de l’entorn. I,
d’altra banda, “aquest repte ens va obrir
les portes a incorporar elements socials
en els models industrials que estàvem
fent fins aleshores”, diu Fonseca.
Un exemple d’aquest component humà
es palesa en la simulació de mercats
financers. El comportament dels agents
borsaris depèn, a banda dels factors
externs, dels trets psicològics del broker
(si és més arriscat, més poruc, més refle-
xiu, etc.). Amb la simulació es pot traduir
el caràcter d’un agent al llenguatge SDL
i preveure com actuaria davant d’una
situació de risc.
A part de les situacions antropogèni-
ques, derivades de l’activitat humana,
les simulacions també es poden aplicar
al medi ambient. Si bé les inundacions,
els terratrèmols i les erupcions volcàni-

ques no es poden preveure amb total
seguretat, la simulació pot facilitar la
detecció precoç de possibles efectes en
cadena i millorar l’efectivitat a l’hora de
mitigar-ne efectes.
Per això, Fonseca ha creat un software
per predir l’evolució de les marees
negres causades per vessaments acci-
dentals al mar. A través d’autòmats
cel·lulars, es representa una propagació
del vessament sobre una superfície fini-
ta. Per aconseguir aquest escenari vir-
tual cal introduir variables naturals com
ara els corrents, els vents i les marees i
també les dades del producte que causa
la contaminació, com ara la densitat, la
tipologia i la composició. Amb tot, recor-
da l’investigador, “un model de simulació
només és bo si les dades són correctes
i acurades”. La informació actualitzada,
per tant, és la base de tota simulació.
La supercomputació facilita el tracta-
ment de la gran quantitat de dades amb
què treballen l'equip de recerca i per
això es poden plantejar sistemes cada
vegada més ambiciosos que no es limi-
ten, per exemple, a estudiar la sostenibi-
litat d’un únic edifici, sinó de tota la ciu-
tat. Així, la simulació pot afavorir la
transformació de les ciutats cap a smart
cities, que suposarien una reducció de la
despesa energètica i una millor qualitat
de vida dels habitants.
En aquest sentit, l’equip amb el qual tre-
balla Fonseca està vinculat al macropro-
jecte FuturICT (Information and Commu-

nication Technology), una de les sis pro-
postes que aspiren a ser el projecte
estrella que la Comissió Europea finan-
çarà amb cent milions d’euros anuals
durant deu anys. L’objectiu és aplicar tot
el potencial  de la supercomputació i el

tractament de quantitats monumentals
de dades per analitzar les relacions
humanes que governen el món i, així,
poder evitar escenaris de desastres
financers, crisis mediambientals o pan-
dèmies.
A Espanya el projecte té el suport de
més de 20 institucions, entre centres de
recerca, universitats i empreses. Una
d’aquestes institucions és el Barcelona
Supercomputing Center-Centro Nacional
de Supercomputación (BSC-CNS), que
disposa del MareNostrum, un dels ordi-
nadors més potents d’Europa. Els seus
10.000 processadors proporcionen una
capacitat de càlcul de fins a 94,21 tri-
lions d’operacions per segon, un instru-
ment que pot ser molt útil si, finalment,
la Comissió Europea selecciona el
FuturICT. La decisió es farà pública
abans del mes de juny.
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FOTO 2 L’investigador
Pau Fonseca coordina
un projecte per crear
un simulador d’allaus
de neu d’alta precisió.

FOTO 3 Els models
informàtics també 
permeten predir l’evo-
lució d’un vessament
de petroli al mar.

La simulació permet
preveure l’actuació
d’un agent bursàtil
davant d’una 
situació de risc 
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Un equip format per membres del Laboratori de Càlcul de la FIB i del
Laboratori de Modelització i Anàlisi de la Informació (LIAM) de la UPC
està desenvolupant un simulador d’allaus de neu d’alta precisió. Els
coordinadors, Pau Fonseca i Josep Casanovas, expliquen que el simu-
lador permet obtenir informació de com es mouen les allaus i servi-
rà per preveure situacions de risc i minimitzar-ne l’impacte, i aplicar-
ne els resultats a la planificació urbana. El simulador, que genera
imatges en 3D, es basa en sistemes d’informació geogràfica i té en
compte els processos turbulents interns de l’allau i la inèrcia durant
el recorregut. Aquest és un projecte conjunt entre la UPC, la
Universitat de Barcelona i el Conselh Generau d’Aran.

Un simulador d’allaus en 3D
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Tècniques innovadores de videomicroscòpia han permès
visualitzar per primer cop imatges en moviment que mostren
com el virus de la sida, el VIH, penetra dins d’unes cèl·lules del
sistema immunitari anomenades cèl·lules dendrítiques. Un
cop el virus ha entrat dins les cèl·lules, aquestes es convertei-
xen en un “cavall de Troia” i faciliten que la infecció proliferi
ràpidament dins l’organisme. Conèixer aquesta via d’entrada
és essencial per al desenvolupament de noves estratègies

terapèutiques per combatre el VIH. Les imatges obtingudes
són fruit d’un estudi liderat pels investigadors María García-
Parajo, de l’Institut de Ciències Fotòniques, i Javier Martínez-
Picado, de l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa. L’estudi,
publicat recentment a la revista Traffic, facilita imatges inèdi-
tes d’aquest moviment i també descriu els diferents tipus de
fenòmens físics que el faciliten.
www.icfo.es

panorama

10 informacions

Dissenyat un material amb 
noves propietats refrigerants
Investigadors del Grup de Caracterització de Materials de la
UPC han col·laborat amb un equip de la Universitat de
Barcelona per dissenyar un material amb noves propietats
refrigerants. Es tracta d’un compost intermetàl·lic de La, Fe, Si,
Co (lantà, ferro, silici i cobalt), del grup dels anomenats mag-
netocalòrics, que canvien de temperatura amb l’aplicació
d’un camp magnètic extern. El nou material es refreda en apli-
car-hi pressió, de forma contrària al que succeeix habitual-
ment en la majoria de materials. Això obre un gran ventall de
possibilitats en molts camps d’aplicació relacionats amb els
sistemes de refrigeració.

L’equip de la UPC, dirigit per Josep Lluís Tamarit, ha dut a
terme la caracterització dels processos, en funció de la tem-
peratura i de la pressió, als quals s’ha sotmès el material sòlid.
Aquesta caracterització s’ha fet mitjançat un sistema d’alta
pressió pioner a l’Estat, concebut i realitzat pel mateix grup.
En el treball, dut a terme en el marc del Barcelona Knowledge
Campus (BKC), també hi han participat investigadors de la
Universitat Duisburg-Essen (Alemanya) i de l’Indian Associa-
tion for the Cultivation of Science. Els resultats de la recerca
s’han publicat a la revista científica Nature Communications.
www.upc.edu/saladepremsa

Com la sida infecta l’organisme,
en imatges

El projecte titulat “Millora de l’eficiència
energètica del patrimoni cultural immo-
ble: recerca sobre casos reals”, d’un
equip de l’ETS d'Arquitectura de Barce-
lona, és un dels 23 projectes que rep
finançament de la convocatòria del pro-
grama RecerCaixa 2011, impulsat per
l’Obra Social “la Caixa” i l’Associació
Catalana d’Universitats Públiques.
Dirigit pel professor José Luis González
Moreno-Navarro, del Departament de
Construccions Arquitectòniques I, el

projecte rebrà una subvenció de
60.671,84 euros. L’equip de treball analit-
zarà el comportament energètic real
dels edificis històrics per optimitzar-ne
l’eficiència energètica, tenint en compte
i conservant els elements de valor arqui-
tectònic patrimonial. L’estudi inclourà la
caracterització i el monitoratge de diver-
sos edificis catalogats i les conclusions
posteriors es materialitzaran en una
guia de bones pràctiques.
www.upc.edu/saladepremsa

Premi RecerCaixa a un estudi de 
l’eficiència energètica en edificis històrics 
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Igualada acollirà, des d’aquest any, la
Càtedra A3 in Leather Innovation, una
iniciativa de diferents actors del sector
de l’adoberia que aglutinarà recerca en
el camp de la transformació de la pell,
formació especialitzada, transferència
de tecnologia a les empreses del sector
i accions de divulgació.
La càtedra d’empresa l’han creada la
UPC —a través de l’Escola d’Enginyeria
d’Igualada (EEI)—, l’Ajuntament
d’Igualada, l’Asociación de Investiga-
ción de las Industrias del Curtido y

Anexas (AIICA) i la Asociación Química
Española de la Industria del Cuero
(AQEIC), i serà una eina per ajudar a
captar empreses, facilitar la innovació
en el sector, impartir formació d’alta
qualitat i dinamitzar l’economia local.
Així mateix, la UPC i l’empresa Girbau
han creat la càtedra d’empresa Girbau
Group en recerca i innovació en tecno-
logia de bugaderia. Aquest acord conso-
lida la col·laboració entre el grup indus-
trial i la Universitat en activitats d’R+D+I
i transferència de resultats de la recerca

vinculats a aquest àmbit, especialment
a través del Centre de Disseny d’Equips
Industrials (CDEI) de la UPC.
En el marc d’aquesta càtedra es pro-
mouran projectes de recerca en tecno-
logia aplicada als béns d’equip, espe-
cialment els relacionats amb la innova-
ció i els processos de desenvolupament
de productes de bugaderia. També s’im-
pulsaran programes de formació con-
junts. La nova càtedra, amb seu al CDEI,
la dirigeix Carles Riba.
www.upc.edu/saladepremsa

La UPC és la primera universitat catalana i de la resta de
l’Estat, així com la quarta europea, del rànquing que elabora
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El
Webometrics Ranking of World Universities posiciona les uni-
versitats i altres institucions d’educació de tot el món en fun-
ció del volum, la visibilitat i l’impacte de les seves pàgines
web, amb un èmfasi especial en els continguts relatius a pro-
ducció científica.
Així mateix, la Universitat encapçala la llista com a universitat
catalana en el rànquing que elabora el 4 International Colleges
and Universities (4ICU), en el qual és la tercera espanyola i la
30a europea. Aquest rànquing posiciona les institucions d’edu-
cació superior segons la popularitat dels webs respectius.
www.upc.edu/saladepremsa

La UPC lidera els millors rànquings 
sobre webs universitàries

Dues noves càtedres d’empresa per 
innovar en adob de la pell i bugaderia 
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avatars
la vida a la UPC
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L’abril de 2010 el rector de la UPC, Antoni Giró, va encarregar a José B. Mariño liderar la redac-
ció d’uns nous estatuts per a la Universitat com a ponent a la Comissió creada ad hoc. El text
es va aprovar el desembre de 2011 i ara el document està en l’espera dels darrers tràmits a
la Generalitat de Catalunya.

José B. Mariño sembla sembla un home
tranquil. Imparteix classes a l’ETS
d’Enginyeria de Telecomunicació de
Barcelona i llueix orgullós la corbata ver-
mell passió que li han regalat els seus
estudiants i estudiantes. Ara que el pro-
cés d'elaboració d'uns nous Estatuts ha
finalitzat, està convençut que amb el
nou text  "la comunitat UPC es pot sen-
tir molt còmoda".

Per què són importants els Estatuts?
Perquè defineixen com s'estructura la
Universitat, com són les normes de con-
vivència, com treballa i com pren deci-
sions. Dissenyen quin és el model d’uni-
versitat que volem en un marc legislatiu
del qual no podem sortir. Els meus
Estatuts ideals quedarien fora de la llei,
però això és una altra qüestió...

Quantes persones han intervingut
en l’elaboració del document?
Moltes: els membres de la Comissió
d’Estatuts, el Gabinet Jurídic, el Servei de
Llengües i Terminologia, l’equip de
govern, els membres del Claustre
Universitari... Cal tenir en compte que
una seixantena hi van presentar esmenes
i que, al final, van votar-lo 205 persones...
Però també hi han participat tots aquells
a qui he demanat l’opinió en algun
moment.

Està satisfet amb el consens que
s'ha assolit?
Sí, molt satisfet.

Alguns membres de la UPC han criti-
cat que no era un bon moment per
portar endavant aquest procés.
És cert que la UPC està sotmesa a grans
pressions per la situació econòmica, però
quan es va iniciar el procés —la Comissió
es va elegir el novembre de 2009— la
situació no era la que és ara. Però hi havia
raons de pes: teníem un mandat legal
incomplert, ja que la Llei orgànica de
modificació de la Llei orgànica d'universi-
tats (LOM-LOU) exigia una reforma amb
data límit l’any 2010. Els Estatuts de 2003
en regulaven la revisió al cap de cinc
anys, cosa que tampoc s’havia fet.
Finalment hi va haver un canvi legislatiu
enorme que afectava les titulacions, el
doctorat, els procediments administra-
tius, l’estudiantat... i al qual els Estatuts de
2003 no donaven resposta. La UPC s’ha-
via de reinventar constantment per res-
pondre a tot allò que no hi estava previst.

Què ha canviat a la UPC?
Ens hem apropat a la forma de govern
que tenen totes les universitats catala-
nes, ja que fins ara la UPC es governava
en alguns aspectes de manera singular.
Hem ajustat el govern a la llei i s’ha clari-

ficat el rol que han de tenir el Claustre
Universitari i el Consell de Govern. Hem
simplificat el govern de la Universitat i
s’evidencia com es prenen les decisions i
qui les ha de prendre, i hem millorat la
seguretat jurídica. També s’han definit
amb més precisió el rol de les diferents
unitats acadèmiques.

Més canvis...
S’aprofundeix en el model de rendició de
comptes, s’han disposat eines per
actuar quan hi ha un conflicte entre les
persones i s’han clarificat els procedi-
ments que s’han de seguir quan algú no
està d’acord amb una decisió. Crec que
hem arribat a un text clar, una condició
indispensable perquè estic convençut
que com més clars siguin els Estatuts,
més democràtica serà la Universitat.

Una de les grans crítiques contra la
universitat pública és la lentitud en
la presa de decisions.
Ho hem millorat. La llei configura el
Consell de Govern com l’òrgan de presa
de decisions i això es recull als nous
Estatuts. El Claustre ha perdut atribucions
i això ha estat criticat per alguns sectors,
però és la mateixa LOM-LOU, que li dóna
unes atribucions molt concretes, allu-
nyant-se del model configurat per la Llei
orgnànica de reforma universitària (LRU).

En quin pas del procés estan ara els
Estatuts?
La Generalitat de Catalunya ha de fer un
dictamen sobre la legalitat del projecte, el
control de legalitat, i ha de presentar les
consideracions que estimi oportunes. Si
no hi ha grans canvis, es publicaran al
DOGC durant la primavera.

En poques paraules, com ha estat
l’experiència?
Sempre mesuro allò en què m’entesto
valorant si, una vegada acabat, tinc més o
menys amics que abans de començar. I
crec que ara en tinc més.

Com més clars són els
Estatuts, més democràtica
és la Universitat
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Què són 
els bioplàstics?
El terme bioplàstic engloba una família de materials
que, segons l’associació European Bioplastics, són
d’origen renovable o biodegradable o compleixen amb-
dues condicions. Són polímers sintetitzats a partir de
monòmers (molècules de massa petita) obtinguts de
midó, la glucosa o els olis de productes com ara el blat
de moro, les patates, l’arròs o la canya de sucre.
La directora del Centre Català del Plàstic, M. Lluïsa
Maspoch, afirma que “els bioplàstics presenten un
balanç ecològic millor que els plàstics tradicionals, ja
que no es produeixen amb recursos naturals finits, com
ara el petroli, i els residus que generen s’eliminen mit-
jançant la biodegradació en mitjans controlats”, és a dir,
en unes condicions de temps i ambient determinades.
Un exemple d’aquest procés és el compostatge: el bio-
plàstic s’enterra en un sòl que conté microorganismes i
que es troba a una temperatura i humitat concretes.
Inicialment, l’interès en la producció d’aquests mate-
rials es va centrar en aplicacions biomèdiques com ara
els fils de sutura, que a més de ser biocompatibles
poden biodegradar-se a l’interior del cos. En els últims
anys s’han desenvolupat nous bioplàstics i noves for-
mulacions, la qual cosa, unida a la disminució del preu,
n’ha permès l’aplicació en sectors de gran consum
com són els envasos, els embalatges, les vaixelles d’un
sol ús, l’agricultura, l’electrònica o els automòbils.

Millorant la innovació en bioplàstics
Maspoch, que també és professora del Departament de
Ciències dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica, explica
que tot i la innovació, “els bioplàstics segueixen presen-
tant inconvenients en relació amb els plàstics tradicio-
nals”. És per això que s’està investigant per obtenir
materials més competitius que millorin el comporta-
ment tèrmic, les propietats mecàniques, l’efecte barrera
o les condicions de processament d’aquests materials.
De fet, l’associació Plastics Europe informa que l’any
2010 la producció global de plàstics d’origen petroquí-
mic va ser de 265 milions de tones, mentre que, segons
la European Bioplastics, la producció mundial de bio-
plàstics va ser de 724.000 tones i es preveu que aug-
menti fins a 1,7 milions de tones el 2015.

CONTACTE
NOM M. Lluïsa Maspoch
E-MAIL maria.lluisa.maspoch@upc.edu
TEL. 93 783 70 22
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Què, qui, com... 
als mercats de Barcelona
A Barcelona, els grups majoritaris que van més al mercat a comprar són les dones i
els homes jubilats d’entre 50 i 64 anys. La despesa mitjana en una compra habitual és
de 42,25 euros i es concentra principalment en peix, fruita, verdura i carns. Aquestes
són les principals conclusions de l’estudi titulat “Mercats municipals de Barcelona.
Usuaris i paradistes: hàbits de compra i tendències futures”, un treball de fi de carre-
ra de les estudiantes Paula Andrino i Marta Moneo, de l’Escola Superior d’Agricultura
de Barcelona, dirigit pels professors M. Carmen Barco i Zein Kallas.
Les estudiantes volien comprovar “si l’estil de vida, cada cop més accelerat, de la
societat actual està repercutint en els hàbits de consum de la població barcelonina i
en la dedicació a l’hora de comprar aliments”, afirma Marta Moneo. Van posar el focus
sobre els mercats, afegeix l’estudianta, ja que són “un símbol tradicional de venda de
productes frescos de qualitat i espais de comunicació i d’intercanvi entre barris i ciu-
tadania". El treball els ha servit per “aprendre com funciona l’elaboració d’un estudi
de mercat i com es fan servir les eines i els programes bàsics per fer la valoració”.
A través de 230 enquestes a persones consumidores i a 117 persones treballadores
de parades dels 39 mercats municipals de Barcelona, s’ha obtingut el perfil dels usua-
ris i les usuàries d’aquest tipus d’establiments. Segons les conclusions de l’estudi,
més de la meitat de la població barcelonina fa com a mínim alguna compra al mercat
durant la setmana. La majoria d’usuaris tenen estudis primaris i un nivell socioeconò-
mic baix. L’estudiantat és el col·lectiu que menys ús en fa, ja que el 83 % compren
habitualment als supermercats.

El tiquet més elevat, a Horta-Guinardó
Sant Martí i l’Eixample —on hi ha més usuaris de mercats alimentaris— són els dis-
trictes que més presenten un tiquet de compra mitjà inferior a 20 euros (un 33 % i un
20 %, respectivament), mentre que al districte d’Horta-Guinardó és on aquest és més
elevat, superior a 90 euros en un 20 % dels casos. Els mercats més freqüentats són el
de la Sagrada Família i el de la Boqueria, amb un 13,51 % de persones, mentre que el
de Ciutat Meridiana és el menys freqüentat, amb un 0,68 %.
L’oferta d’aliments frescos, la qualitat, el fet de poder trobar el mateix producte en
diferents parades i la possibilitat d’obtenir productes de pagès són els aspectes més
ben valorats pels consumidors. En opinió de les persones que treballen a les parades,
que reconeixen que la clientela està disminuint, cal fomentar entre els joves la com-
pra i la cuina de mercat, i reformular-ne els horaris. També reclamen una més bona
accessibilitat i abaixar els impostos per tenir una parada.
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FOTO Mercat de Sant
Josep (la Boqueria).

CONTACTE
NOM Zein Kallas / M. Carmen Barco
E-MAIL zein.kallas@upc.edu / m.carmen.barco@upc.edu
TEL. 93 552 12 13 / 93 552 12 28
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Un projecte impulsat per investigadors de l'Escola de Camins i l'empresa Fotobioreactores
Industriales SL fa una innovadora proposta en l’àmbit mediambiental amb les microalgues
com a protagonistes. Es tracta d’utilitzar-les per depurar les aigües residuals i a la vegada
produir biogàs, una combinació que podria donar lloc a depuradores energèticament auto-
suficients.

FOTO A la primavera,
les algues conreades
tenyiran de verd 
l’aigua que circula
pels tubs del fotobio-
reactor.

Aigües depurades 
i biogàs, la collita 
de les microalgues

Els investigadors Ivet Ferrer i Joan
Garcia, del Grup d’Enginyeria i
Microbiologia del Medi Ambient
(GEMMA) de la UPC, aposten per unir
dues aplicacions del cultiu de microal-

gues: la depuració d’aigües residuals i la
producció de biocombustibles.
El procés de depuració de l’aigua a par-
tir de cultius de microalgues es coneix
des de la dècada de 1960, quan el cien-
tífic nord-americà William J. Oswald va
començar a dissenyar sistemes que
aprofitaven les relacions simbiòtiques
entre algues i bacteris en llacunes d’alta
càrrega. L’aigua es depura per l’acció de
bacteris que degraden la matèria orgàni-
ca, procés en què es desprèn diòxid de
carboni. Les microalgues, mitjançant la
fotosíntesi, transformen aquest CO2 en
l’oxigen necessari per a la degradació
dels compostos orgànics que fan els

bacteris. Tanmateix, l’aigua depurada
conserva una coloració verda, deguda a
les microalgues, que no la fa adient per
retornar-la als rius.
Segons el professor Joan García, aquest
inconvenient es pot resoldre mitjançant
tècniques de separació de les microal-
gues, ja siguin processos fisicoquímics o
mecànics, una alternativa que fins ara
no s’ha aplicat perquè no era rendible.
Però aquest escenari ha canviat, ja que,
si bé fins ara les microalgues constituïen
un residu de la depuració, ara els

experts les consideren un producte per
a la generació de biocombustibles, és a
dir, una font d’energia sostenible.
En aquest context, la professora Ivet
Ferrer aposta per utilitzar les microal-
gues per produir biogàs. Aquest bio-
combustible es genera mitjançant la
digestió anaeròbica, un procés biològic
que consisteix en la descomposició de
la matèria orgànica, en aquest cas de
les microalgues, per l’acció de microor-
ganismes en un contenidor hermètic,
anomenat reactor, sense oxigen. De
fet, les depuradores convencionals
actuals ja aprofiten els fangs residuals
del tractament de les aigües per pro-
duir biogàs. La combustió d’aquest gas
pot aportar entre el 40 % i el 50 % de les
necessitats energètiques de les depura-
dores convencionals.

Depuradores autosuficients
El projecte, finançat pel Ministeri de
Ciència i Innovació, estudia el potencial
de generació de biogàs a partir de
microalgues, amb l’objectiu que les
depuradores puguin arribar a ser ener-
gèticament autosuficients. Alhora, ava-
lua el potencial de depuració de l’aigua
que tenen les microalgues, les quals
produeixen de manera natural l’oxigen
que actualment s’ha d’aportar a les
depuradores des de fonts externes.

En un terreny de l’Agròpolis, el pol cientifíco-tècnic de la UPC al muni-
cipi de Viladecans, s’hi ha instal·lat un fotobioreactor de 60 metres de
llargada destinat al cultiu experimental de microalgues. Aquest proto-
tip, desenvolupat per l’empresa Fotobioreactores Industriales SL, amb
seu a Amposta, al Baix Ebre, permetrà estudiar a gran escala el procés
de depuració d’aigües residuals a partir de microalgues. Aquest procés
es duia a terme fins ara en petites llacunes d’alta càrrega situades en
una seu del Departament d’Enginyeria Hidràulica, Marítima i
Ambiental, a l'Escola de Camins de la UPC.

Un fotobioreactor, 
laboratori experimental

El biogàs es 
produeix a partir de
la descomposició
de les microalgues
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Considera que l'aqüicultura genera expectatives so-
bredimensionades?
Jo crec que no. La població mundial segueix un creixement
exponencial a través del temps. Entre 1950 i 1990 la població
humana es va duplicar. Ara som més de 7.000 milions de per-
sones i les projeccions demogràfiques apunten que a mitjan
segle XXI serem més de 9.000 milions. Fins ara la principal
font d’alimentació ha estat l’agricultura, però si tenim en
compte que la disponibilitat d’aigua dolça ja és escassa en
algunes zones i que amb el canvi climàtic aquest escenari
s’accentuarà, serà difícil alimentar amb cultius terrestres la
població mundial.

Per satisfer la demanda d’aliment mundial caldrà des-
envolupar l’aqüicultura?
Els oceans cobreixen dues terceres parts del planeta.
Actualment es consumeixen 160 milions de tones d’aliments
marins l’any. Això suposa un 2 % de la producció global d’ali-
ments. Però la pesca no satisfarà la demanda perquè està
sobreexplotada. Mentre això passa, l’aqüicultura és el sector
de producció d’aliments que creix més ràpidament. És una
activitat que es va iniciar fa quatre mil·lennis. Però el gran des-
envolupament s’ha produït en el segle XX. La domesticació
d’espècies aquàtiques és un fenomen recent, el 90 % de les
espècies fa menys de quatre anys que es cultiven. Som al
principi del desenvolupament d’aquesta activitat.

Haurem de canviar els hàbits alimentaris?
En els països consumidors de peix potser no caldrà. Però
segurament en d’altres no ens quedarà més remei. Per satis-
fer la demanda d’aliment de la població el 2050 s’hauria
d’augmentar la superfície terrestre cultivable entre un 50 % i
un 70 %. A més a més, hem de tenir en compte que, a mesu-
ra que les poblacions es desenvolupen, tendeixen a consumir
més carn i que per produir-la també es necessita molta aigua
dolça. Aquesta alimentació és insostenible.

De què dependrà l’èxit de l’aqüicultura?
L’aqüicultura té molta projecció de futur, però el seu creixe-
ment haurà de ser sostenible. L’èxit de l’expansió sostenible
dependrà que siguem capaços de superar diversos colls
d’ampolla. Per començar, caldria tancar el cicle de producció
en el mar. Actualment estem pescant per fabricar farines i olis
en forma de pinso per alimentar els animals que es crien. Això
sense comptar que també s’utilitzen olis de soja per fer pinso,
que requereixen aigua dolça i espai, de manera que s’entra en
conflicte amb l’agricultura per l’ús dels recursos. Cal buscar
altres fonts d’aliment, mantenir la terra i l’aigua dolça disponi-

bles per produir els aliments necessaris per a les persones i
ser capaços d’obtenir l’aliment necessari per desenvolupar
l’aqüicultura en el mar.

En quins altres àmbits cal seguir investigant?
Tenim al davant nombrosos reptes científics i tecnològics.
Per exemple, per minimitzar l’impacte ecològic de la mari-
cultura es podrien desenvolupar policultius, granges on es
combinen diferents espècies: peixos i organismes que es
mengen les sobres que arriben al fons. En aquestes
instal·lacions també es poden criar mol·luscs, que són uns
bons filtradors de l’aigua, i cultivar-hi algues, tant per ali-
mentar els peixos com per al consum humà. A més a més,
també cal pensar on ubicarem les granges de producció.
Ara per ara, la gran majoria estan situades molt a prop de la
costa, en zones que tenen molts usos diferents. Per evitar
conflictes d’ús de les zones costaneres, es podrien instal·lar
a mar oberta.

Quins beneficis aporta l’aqüicultura?
Malgrat que sovint té mala fama, l’aqüicultura té beneficis
ambientals indiscutibles, com ara la disminució de la pressió

sobre els estocs pesquers (sempre que el pinso no provingui
de la pesca) o la recuperació de poblacions naturals. Així
mateix, el cultiu d’algues i organismes filtradors pot alleujar
l’impacte de l’eutrofització, és a dir, la concentració de matè-
ria orgànica i de nutrients derivada de les gàbies d’aqüicultu-
ra o altres activitats. El futur és el mar, la maricultura. És una
activitat que té realment potencial per créixer i desenvolupar
un paper important en l’alimentació humana.

“Els oceans poden 
ser la principal font
d’alimentació”

Núria Marbà és doctora en Biologia, investigadora de l'Institut Mediterrani d’Estudis Avançats
(IMEDEA) i coautora dels treballs Will the Oceans Help Feed Humanity?, publicat a BioScience,
i Rapid Domestication of Marine Species, els quals han generat un gran debat a favor de
l’aqüicultura des del punt de vista de la sostenibilitat ecològica. La seva línia de recerca prin-
cipal és l’estudi de l’ecologia de poblacions de plantes marines.

El futur és el mar
Núria Marbà està convençuda que el desenvolupament de la maricultura
(aqüicultura marina) podria suposar una revolució similar a la viscuda
amb el naixement de l’agricultura fa uns quants mil·lennis. La investigado-
ra ha participat, juntament amb Carlos M. Duarte, Marianne Holmer,
Yngvar Olsen, Doris Soto i Ioannis Karakassis, en el projecte europeu
SAMI (Síntesi de les Interaccions entre l’Aqüicultura i els Ecosistemes
Marins). El projecte ha consistit a investigar de quina manera la maricul-
tura, el sector de producció d’aliments menys dependent de la disponibi-
litat d’aigua dolça, podria sustentar el consum humà. Marbà va impartir la
conferència inaugural en el XIII Congrés Nacional d’Aqüicultura, celebrat
a Castelldefels, al Campus del Baix Llobregat.






