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En la darrera dècada hem presenciat
diversos episodis de pluges intenses
que han afectat zones de l’Europa cen-
tral. No es tracta d’una situació inusual i,
de fet, les inundacions són el principal
risc natural que afronta Europa i ocasio-
na nombrosos danys a persones, béns i
serveis, amb el corresponent impacte
econòmic.
En els països mediterranis estem més
acostumats a les característiques can-
viants del clima, on es poden alternar
llargs períodes de falta de pluges (recor-
dem la sequera viscuda entre 2007 i
2008) amb intenses precipitacions, que
en poc temps poden deixar acumula-
cions d’aigua molt importants.
Des de l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) som conscients d’aquesta proble-
màtica i estem treballant en diversos
camps per minimitzar els efectes d’a-
questes precipitacions: d’una banda, la
vigilància i el seguiment dels episodis
hidrometeorològics i, de l’altra, la gestió
dels espais inundables. La prevenció és
la millor eina, ja que si estem ben prepa-
rats davant d’aquests episodis, les
seves conseqüències seran menors.
Pel que fa a la vigilància dels fenòmens
meteorològics, des de mitjan juny hi ha
disponible un nova eina de suport cone-
guda com l’Aigua en Temps Real (AETR).
Aquesta iniciativa, desenvolupada per
l’ACA i el Servei Meteorològic de
Catalunya, ha comptat amb el suport del
món universitari, en aquest cas del
Centre de Recerca Aplicada en Hidro-

meteorologia (CRAHI) de la UPC, i s’ha
presentat en el Workshop IMPRINTS, el
17 de juny.
Amb aquest nou element informem
sobre la precipitació acumulada a
Catalunya, mesura que s’obté a partir
de la combinació de les dades dels
radars meteorològics i els pluviòmetres
de les estacions, l’activitat hidràulica
dels eixos fluvials i l’evolució de les plu-
ges, i també aportem dades de la previ-
sió de reg per a un ús eficient de l’aigua.
D’altra banda, el coneixement i la gestió
dels espais inundables és un altre camp
que ens permetrà reduir riscos i evitar
possibles afectacions als béns i les per-
sones. L’ACA elabora estudis hidrològics
i hidràulics per posar-los a disposició
dels organismes competents en la plani-
ficació del territori. També promou
mesures de protecció de les persones i
els seus béns i l’aprovació de plans d’e-
mergència d’inundacions.
En aquest sentit, l’Agència desenvolupa
treballs de diferent grau de precisió,
contingut i àmbit territorial, entre els
quals destaca la planificació dels espais
fluvials (PEF) de les conques catalanes.
El treball constitueix un dels projectes
més ambiciosos per a l’anàlisi detallada
dels rius a Catalunya, tenint en compte
tots els agents socials, d’acord amb el
que estableix la Directiva 2007/60/CE
del Parlament Europeu i del Consell
d’Europa, de 23 d’octubre de 2007, rela-
tiva a l’avaluació i la gestió dels riscos
d’inundació.

La millor eina, 
la prevenció
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Una de les funcions de la universitat és acostar el coneixement a tothom, també als estu-
diants preuniversitaris. I quin és el millor moment per fer-ho que l’estiu? Per això aquest any
s’ha dut a terme la primera edició dels Campus Científics d’Estiu, que a Catalunya organit-
zen només les universitats reconegudes com a Campus d’Excel·lència Internacional (CEI). reportatge
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FOTO A la UPC, la
Facultat d’Informàtica 
i la de Matemàtiques 
i Estadística han 
participat en aquesta
iniciativa.

L’estiu també és ciència 
Hi ha estudiants que no en tenen prou
amb deu mesos de classes. Sempre en
volen més. Són alumnes de quart d’ESO
i primer de batxillerat que creuen que
l’estiu també és una bona època per
aprendre coses noves.
Per això el Ministeri d’Educació i la
Fundació Espanyola per a la Ciència i la
Tecnologia (FECYT) han posat en marxa
la primera edició dels Campus Científics
d’Estiu, que a Catalunya només organit-
zen les universitats que han aconseguit
el reconeixement com a Campus
d’Excel·lència Internacional (CEI).
D’aquesta manera, les tres universitats
CEI catalanes (Universitat Politècnica de
Catalunya, Universitat de Barcelona i
Universitat Autònoma de Barcelona)
s’han unit per oferir un conjunt de
tallers que van des de la robòtica fins a
les matemàtiques o la nanociència, amb
l’objectiu d’acostar aquestes matèries
als joves preuniversitaris, de forma
amena i alhora acurada i específica.

El millor de cada casa
El més complicat del procés va ser l'e-
lecció dels estudiants, ja que per a les
300 places d’arreu d’Espanya s’hi van
presentar més de 2.600 candidats. Com
explica Maria José Delgado, organitza-
dora de la UPC, "es va tenir en compte
l’expedient acadèmic i alhora una carta
de presentació escrita per ells matei-
xos”. De l’expedient se’n ponderaven
les notes, buscant els perfils que més
s’adaptaven als continguts, i de la carta
se’n valorava la motivació, l’organització
dels continguts i també altres activitats
científiques o certàmens en què l’alum-
ne hagués participat.
D'aquest procés en van sortir escollits
50 alumnes, que es van allotjar al
Col·legi Major Penyafort-Montserrat-
Llull, de Barcelona, i que es van repartir
entre els diversos tallers que s’oferien.
Concretament, els tallers programats
van ser: “Els robots al nostre servei”
(UPC i UB, conjuntament), “Matemàti-
ques visibles i ocultes en un món tecno-
lògic” (UPC), “Comprendre la física que
ens envolta” (UB) i “La nanociència: un
món en miniatura al laboratori” (UAB).
Cadascun d’aquests tallers s’ha dividit

en quatre sessions centrades principal-
ment en l’experimentació i la discussió
teòrica dels resultats, en el cas dels
tallers de física i nanociència; el disseny
i la programació de mecanismes, en el
cas dels tallers de robòtica, i les aplica-
cions pràctiques de models teòrics, en
els tallers de matemàtiques.
La valoració dels estudiants no podia
ser millor. L’únic ‘però’ que manifesten
és la curta durada del Campus, com diu
Josep Fernández Ruzafa, professor del
Departament d'Enginyeria de Sistemes,
Automàtica i Informàtica Industrial a la
Facultat d'Informàtica de Barcelona:
“Quan arriba l’hora de plegar no se’n
volen anar, mai no en tenen prou.” I és
que els tallers s’han adaptat als conei-
xements i les diverses edats dels partici-
pants, que tenen historials acadèmics
d’un nivell molt alt. Aquesta adequació,

sumada als grups reduïts, ha fet que
gaudissin plenament dels quatre dies de
classes teòriques i pràctiques de cada
taller. A més a més, el divendres s’ha
dedicat a la presentació de cada estu-
diant de les activitats fetes en relació
amb el temari.
Per poder dur a terme aquestes activi-
tats acadèmiques d’estiu, hi han inter-
vingut una desena de professors i tres
coordinadors, especialitzats en les
seves matèries, de manera que han
pogut resoldre els dubtes dels alumnes,
que de vegades tenien una gran com-
complexitat. Per més que només tinguin
16 i 17 anys, veure aquests alumnes
preguntant sobre la mecànica i els ele-
ments tecnològics del sincrotró demos-
tra que, per a segons qui, deu mesos de
classe no sempre són suficients.
Sempre en volen més.

Tot i que les classes només s’han fet als matins, els estudiants també
han aprofitat les tardes per fer visites científiques a diversos equipa-
ments de Catalunya dotats d’elements de tecnologia punta. Tot el
grup ha realitzat sortides per conèixer el superordinador
MareNostrum del Barcelona Supercomputing Center a la UPC, el Parc
Científic de la UB, el sincrotró ALBA, el Museu Agbar de les Aigües i
el CosmoCaixa, que es complementaven amb visites turístiques a la
ciutat de Barcelona i activitats esportives.

Visites complementàries

www.upc.edu/ice


El risc associat a les crescudes d’aigua,
les riuades i les inundacions és, amb
diferència, el risc natural més important
a Europa. Del 1998 al 2004 n’hi va haver
més de cent, que van provocar 700
morts, prop de mig milió de persones
desplaçades i danys que van ocasionar
unes pèrdues d’uns 25.000 milions d’eu-
ros. A més a més, el canvi climàtic, la
gestió inadequada dels espais fluvials, la
construcció d’edificis en zones inunda-
bles i l’augment del nombre de perso-
nes en aquestes zones són factors que
estan fent augmentar els riscos d’inun-
dacions i els danys consegüents.
Davant d’aquest problema, els tècnics i
els especialistes en la matèria reiteren
la importància d’estar preparats per fer
front a situacions d’aquest tipus, que
són conseqüència de la pujada dels
cabals dels rius o del nivell del mar.
És també en aquest escenari que el
Parlament Europeu va aprovar l’any
2007 una directiva sobre inundacions,

en la qual s’especifica que els estats
membres han d’elaborar per al 2013
mapes detallats de perillositat i risc per
a la població i les infraestructures, i que
per al 2015 han d’haver fet plans de ges-
tió del risc d’inundacions.
Perquè la directiva sigui aplicable, des
de la Unió Europea, a través del VII

Programa marc d’R+D, s’han promogut
diferents projectes de recerca. Un d’a-
quests projectes és IMPRINTS, sobre
avenços en sistemes de previsió per a la
gestió del risc d’inundacions sobtades i
moviments de massa torrencials, que
lidera el Centre de Recerca Aplicada en

Hidrometeorologia (CRAHI) de la UPC i
que coordina Daniel Sempere. Però si
parlem d’inundacions sobtades, típica-
ment associades al vessant mediterrani
d’Europa, els Pirineus, els Alps i altres
zones de muntanya, cal dir que són,
sens dubte, les més problemàtiques per
gestionar el risc.
“La resposta clàssica per reduir aquest
risc era dissenyar obres hidràuliques,
embassaments o canalitzacions, com a
protecció. Aquestes actuacions eren
acceptades com una manera d’incre-
mentar la seguretat; però amb el pas del
temps, aquest enfocament ha anat can-
viant: a mesura que guanyem qualitat
de vida, creix la consciència ambiental,
no volem més obres gegantines i estem
disposats a canviar la forma de relacio-
nar-nos amb el riu, fet que porta a privi-
legiar les mesures de tipus no estructu-
ral”, explica Sempere.
Es tracta de mesures de gestió del risc,
planificació de l’ús de zones inundables

des de la
portada
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Esquivar els perills 
de l’aigua
Les inundacions sobtades són freqüents a les conques mediterrànies. Cal comprendre
aquests fenòmens naturals per poder elaborar mecanismes de prevenció i mitigació efec-
tius. Diversos equips de recerca de la UPC hi treballen i impulsen una activitat investigado-
ra notablement reconeguda.

Els països de la UE
han d’elaborar
plans de gestió del
risc d'inundacions 
pel 2015 

FOTO 1  El canvi climà-
tic, la inadequada ges-
tió dels espais fluvials 
i la construcció en
zones inundables 
són factors que 
augmenten el risc 
d'inundacions.

FOTO 2  Des del grup
FLUMEN, Josep Dolz i
el seu equip han des-
envolupat el software
IBER, que simula 
els fluxos en rius 
i estuaris.

FOTO 3  Daniel Sempere
coordina el projecte
IMPRINTS per millorar
la gestió del risc 
d’inundacions
sobtades i moviments
de massa torrencials.



i generació de protocols d’actuació per a
situacions d’emergència. “És aquest
enfocament el que reivindica la directiva
europea i en el qual incideix el projecte
IMPRINTS”, puntualitza.
En el projecte hi participen 19 entitats
públiques i privades europees, amb la
col·laboració d’universitats de Sud-àfrica
i el Canadà. La presència d’institucions
que s’encarreguen de gestionar el risc
d’inundacions garanteix l’aplicabilitat de
la tecnologia o la recerca que duen a

terme els diversos grups implicats en el
projecte. Aquestes aplicacions, d’altra
banda, es traslladaran als usuaris finals a
través d’una plataforma desenvolupada
per Hyds, una spin-off que sorgeix del
CRAHI i que està participada per la UPC.
Amb una durada de tres anys i mig, el
projecte (que finalitzarà el juliol de 2012)
actualment està en la fase de disseny i
desenvolupament de les metodologies
en què es basaran les noves eines de
suport a la decisió per a sistemes d’aler-
ta avançada, que incorporen millores en
els models de previsió de precipitacions
i en els models hidrològics.
Amb més de 15 anys d’experiència en
riuades i inundacions, FLUMEN, l’institut
de recerca de dinàmica fluvial i enginye-
ria hidrològica creat per la UPC i el
Centre Internacional de Mètodes Numè-
rics (CIMNE), treballa en l’àmbit de l’anà-
lisi hidrodinàmica dels rius, és a dir, la
mesura dels nivells i les velocitats de
l’aigua als rius i al seu espai fluvial amb
una probabilitat determinada. Així
mateix, també estudia el transport sòlid
que generen aquests corrents.
Josep Dolz, investigador de FLUMEN,
assenyala: ”Després de tants anys treba-
llant aquesta qüestió, hem arribat a la
conclusió que el problema de les inun-
dacions no és un problema d’eines, ni
de modelització numèrica, ni que plogui
molt, ni que no sapiguem quina riuada
vindrà. El problema és que ens hem ficat
al mig del riu, és un problema d’ocupa-
ció, gestió i ordenació del territori.”
Per a Josep Dolz aquesta és la primera
clau per abordar el problema. “Això no
suposa cap repte tecnològic, sinó utilit-
zar bé les eines que tenim, tant legals

com tecnològiques, i planificar i evitar
l’argument que ens enfrontem a episo-
dis excepcionals”, explica. Arribats en
aquest punt, conviure amb el fet d’haver
ocupat els espais fluvials de manera poc

respectuosa amb la xarxa de drenatge
natural implica prendre mesures. I per
poder-les implementar millor, FLUMEN
impulsa projectes de recerca com ara
l’IBER.
Es tracta d’un conjunt de models numè-
rics integrats per simular els fluxos en

rius i estuaris, amb vocació d’anar
actualitzant-los i incorporant-hi els sug-
geriments dels usuaris. La primera ver-
sió del programa es pot descarregar des
d’Internet i fonamentalment inclou l’a-
nàlisi d’aspectes com ara el risc d’inun-
dació i el transport sòlid. És una eina
pensada per facilitar la presa de deci-
sions als gestors, ja que, per exemple, si
el que es vol és construir un polígon
industrial en un emplaçament determi-
nat, amb aquesta eina es pot analitzar el
risc que s’assumeix.
El projecte, patrocinat pel Centre
d’Estudis i Experimentació d’Obres
Públiques (CEDEX) i finançat per
l’Administració hidràulica espanyola,
recull l’experiència acumulada al llarg
dels anys del Grup d’Enginyeria de
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IMPRINTS dissenya
sistemes de previsió
i d’alerta avançada
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“Al meu país la pluja no sap ploure: o plou poc o plou massa; si plou
poc és la sequera, si plou massa és la catàstrofe. Qui portarà la pluja
a l’escola? Qui li dirà com s’ha de ploure?”. Amb la lletra d’aquesta
cançó de Raimon, Josep Dolz reflexiona sobre el fet que el clima
determina la forma en que plou.
El clima mediterrani es caracteritza bàsicament per hiverns amb una
temperatura suau i estius calorosos i secs. Les precipitacions són poc
abundants, però intenses i irregulars, i aquest és un fet important que
defineix el règim fluvial al nostre entorn.
“Però això no ho canviarem, i tampoc vol dir que haguem de tenir pro-
blemes —afirma Josep Dolz—, però per no tenir-los cal que siguem
conscients que vivim en un país de sequeres i de riuades, i que
actuem en conseqüència”.

“La pluja no sap ploure”

Existeix un problema
d’ocupació, gestió 
i ordenació 
del territori



l’Aigua i del Medi Ambient de la
Universitat de la Corunya i de FLUMEN.
Amb IBER, ja s’ha estudiat el risc d’inun-
dació de la xarxa fluvial d’Andorra, la
dinàmica d’inundació de les maresmes
de Doñana o les actuacions fetes al
tram final del riu Francolí.

Divulgació i educació 
Evitar o reduir el risc d’inundacions
implica necessàriament un treball de
conscienciació i educació de la societat.
Davant d’un avís d’inundació, tothom ha
de ser capaç de reaccionar a la seva
escala: des de l’Ajuntament afectat, que
ha de posar en marxa els protocols i
plans d’emergència corresponents, fins

a la població, que ha d’actuar en conse-
qüència. Es tracta d’assumir entre tots
la responsabilitat de viure en una zona
de risc, per minimitzar, així, desgràcies
que sovint són molt mesurables.
En les àrees urbanes els problemes d’i-
nundació tenen una dinàmica i unes
característiques pròpies. Des del punt
de vista hidrològic, la diferència més
gran entre una conca urbana i una
conca natural és el tipus de superfície
sobre la qual incideix la pluja.
La urbanització del territori porta implí-
cita una impermeabilització del sòl, ja
que a les ciutats s’han substituït super-
fícies permeables per altres d’imperme-
ables, amb la qual cosa hi predominen

zones asfaltades, voreres, etc. sobre
àrees verdes, patis o solars sense edifi-
car. Aquestes altes taxes d’impermeabi-
lització provoquen un increment dels
riscos i una dificultat de resolució dels
possibles problemes.
La solució per no tenir aigua de pluja als
carrers ha estat dissenyar col·lectors,
conductes subterranis que reben l’aigua
tan de pressa com és possible i que la
transporten per la xarxa de drenatge a
un punt de desguàs, les rieres, el riu o el
mar. “Però quan es produeixen pluges
que acumulen una gran quantitat d’ai-
gua en poc temps, es pot donar el cas
que el sistema de drenatge no tingui
prou capacitat per absorbir el cabal que

hi arriba. És per això que, actualment, es
proposa la construcció de dipòsits d’a-
cumulació d’aigua de pluja distribuïts
estratègicament per la ciutat. Si aquesta
aigua no fos recollida i no entrés als
dipòsits, circularia per la xarxa de
col·lectors i produiria possiblement una
inundació”, explica l’investigador
Manuel Gómez, de FLUMEN.
Un altre aspecte que cal tenir en compte
i al qual tradicionalment no s’ha donat la
importància que mereix és el problema
de la captació. L’aigua de pluja entra a la
xarxa de drenatge a través dels embor-
nals que hi ha al carrer. “Però sovint es
dóna el cas que aquests elements de
captació no s’han dissenyat ni s’han
situat correctament, de tal manera que
tot i que els col·lectors no estiguin al
màxim de la seva capacitat, el sistema no
és capaç de captar l’aigua que circula
pels carrers”, apunta Gómez.
Al laboratori hidràulic de la UPC es fan
estudis que permeten mesurar les velo-
citats de risc que té una avinguda d’ai-
gua. Aquesta és una variable poc estu-
diada, però molt útil per al disseny
d’embornals i per saber que quan hi ha
valors de flux crítics cal anar amb comp-
te, perquè hi pot haver un perill per a la
circulació dels vianants.
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FOTO 4 És necessari
educar i conscienciar
la societat que viu en
una zona amb risc d’i-
nundacions per mini-
mitzar les possibles
desgràcies.

FOTO 5  Manuel
Gómez, a les
instal·lacions de 
FLUMEN, l’institut de
recerca de dinàmica
fluvial i enginyeria
hidrològica de la UPC.

Els embornals 
per engolir l’aigua 
de pluja sovint 
no estan ben 
dissenyats

A Espanya predominen les xarxes de drenatge unitàries. Això vol dir
que en les èpoques seques les canalitzacions transporten només les
aigües residuals, tant domèstiques com industrials, que es recullen i
es dirigeixen cap a una planta depuradora. En les èpoques de pluja, en
canvi, per aquests mateixos conductes també hi circulen les aigües
pluvials. Si no es prenen mesures, el fet d’utilitzar la mateixa xarxa
per a l’evacuació d’aigües pluvials i residuals pot provocar problemes
de contaminació derivats del vessament de residus al medi exterior
de forma directa i sense cap tractament.
“La pluja provoca un efecte de rentatge superficial de la ciutat. Però
aquesta aigua arrossega la contaminació dipositada als carrers, oli,
benzina, plàstics, papers, i, a més a més, es barreja amb la contamina-
ció que hi ha dintre de la xarxa, sediments, matèria orgànica que s’hi
acumula després de dies de no ploure”, explica Manuel Gómez.
És per això que s’estudia la possibilitat de construir dipòsits anticon-
taminació per retenir l’aigua dels primers minuts de precipitació, al
volum de la qual hi ha associada una massa de contaminació més
forta.

Nous problemes, nous 
reptes: la contaminació



Herta Security és una spin-off de la UPC
creada pel professor Javier Hernando,
del Centre de Tecnologies i Aplicacions
del Llenguatge i la Parla, juntament amb
Javier Rodríguez Saeta, doctor enginyer
de telecomunicació per la UPC.
L'equip treballa en la biometria dirigida a
l’àmbit de la seguretat, és a dir, en l’apli-
cació de mètodes automàtics per al
reconeixement unívoc de persones, mit-
jançant el seus trets físics o conduc-
tuals, centrats en àrees com el control
d’accessos o la videovigilància.
S’han especialitzat en el reconeixe-
ment de la veu, del rostre, de l’iris i de
les empremtes digitals. Les primeres
passes d’Herta Security són molt
recents. Van començar les seves activi-
tats al mes de març a Barcelona, tot i
que la fundació de l’empresa de la mà
del Programa Innova va ser a finals de
2009. “El Programa Innova de la UPC
ens ha donat suport en molts aspectes,
com per exemple en l’obtenció de
recursos públics. Ser una spin-off de la
UPC ens ha ajudat molt”, explica
Hernando.
Per entendre millor la tasca d’Herta
Security, pensem en una empresa que
vol protegir un recinte, fer-ne més segur
l’accés. En el cas que es facin servir tar-
getes o claus d’accés, la seguretat es
pot vulnerar fàcilment, perquè són ele-
ments que poden passar d’unes mans a
unes altres sense gaire control. En canvi,
mitjançant els aparells biomètrics, com

ara un escàner d’iris, s’assegura que l’ú-
nica persona que pot entrar o sortir d’un
espai determinat és una persona o una
altra. "Nosaltres ens centrem en siste-
mes no intrusius per a l’usuari, que no
en vulnerin la privacitat, sistemes que
gairebé sense esforç validin una identi-
tat”, explica Rodríguez Saeta.

Una tecnologia amb futur
Des d’Herta Security es mira el futur
amb optimisme, si bé és cert que el grau
d’implantació d’aquesta tecnologia
arreu del món encara és lluny de ser
massiu. “És cert que s’esperava des de
feia anys que la biometria s’implantés
de manera molt més important en la
societat. I no ha estat així, en part, a
causa del hardware, que no havia evolu-
cionat suficientment”, explica Rodríguez
Saeta, que apunta que l’arribada del
passaport biomètric significarà “una
important embranzida” en la implanta-
ció d’aquesta tecnologia.
Dues dades a tenir en consideració i que
omplen de raons els emprenedors
d’Herta Security. La primera és que l’any
passat el nombre d’atacs a ordinadors,
tant personals com d’empresa, va ser
superior a la suma de tots els que van
tenir lloc els anys anteriors. La segona,
que els estudis de mercat auguren un
creixement global del 20% els propers
vuit anys en el mercat de la biometria.
Herta Security ven el software a integra-
dors, com ara Atos o Movistar, entre

altres. “Per exemple, hi poden estar inte-
ressades les entitats bancàries, per con-
trolar l’accés a les oficines de vips o bé
de persones indesitjables”, explica
Hernando. En aquest sentit, Rodríguez
Saeta afegeix que es dediquen a “evan-
gelitzar” els usuaris, els quals “a vega-
des no s’imaginen fins a on pot arribar la
tecnologia”.
No és en va que el producte amb què
treballen remet sovint a la ciència-ficció.
“El més negatiu de les pel·lícules és que
mostren que els sistemes biomètrics
són vulnerables, és a dir, que es talla un
dit a algú i es pot entrar amb la seva
empremta: això és impossible”, explica
Rodríguez Saeta. Amb tot, films com
Minority report o Gattaca, que els matei-
xos responsables de l’empresa usen
com a exemples en les presentacions
que fan als clients, mostren línies de
negoci que potser s’emprendran en el
futur. “En relació amb el màrqueting bio-
mètric, tot i que nosaltres ens centrem
en la seguretat, no volem tancar-nos
portes. Per a nosaltres seria factible
poder fer tanques publicitàries que pro-
jectessin anuncis en funció de les perso-
nes concretes que miressin un anunci
determinat en un moment concret”,
conclou Hernando.

inno idees
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L’empresa barcelonina Herta Security centra els seus esforços en la tecnologia biomètrica
aplicada al món de la seguretat i, principalment, en el reconeixement de la veu, del rostre,
de l’iris i de les empremtes digitals. Aquesta spin-off de la UPC acaba de néixer i ja té un futur
prometedor.
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Herta Security, 
seguretat biomètrica

FOTO  Reconeixement
facial dels responsa-
bles d’Herta Security,
Javier Hernando (a
l’esquerra) i Rodríguez
Saeta.

Herta Security respon
Qui
Javier Hernando i Javier Rodríguez Saeta

Quan
Octubre de 2009

Què
Solucions biomètriques amb usos pràctics 
en seguretat

On
Barcelona

Per a qui
Empreses i institucions

Per a què
Control unívoc de persones
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FOTO 1  Josep Maria
Duque, professor del
CITM, mostra com
aquesta tecnologia
emergent permet
integrar en la imatge
real una imatge gene-
rada per ordinador.

FOTO 2 “La realitat
augmentada fa possi-
ble afegir informació a
les imatges reals, cap-
tades, per exemple, a
través del mòbil”,
explica Manel Medina.

FOTO 3 La geolocalit-
zació és una de les
infinites aplicacions
de la realitat augmen-
tada.

FOTO 4 Un joc estrella
del Nadal passat va
ser Invizimals, creat
per a la PSP de Sony,
en el qual la realitat
augmentada crea
monstres.

Buscar parella, comprar-nos roba, informar-nos d’una ruta turística, obtenir informació d’un
edifici o d’un museu... Ara podem accedir a aquests serveis apuntant amb un mòbil d’últi-
ma generació a diferents punts del carrer. Aquesta manera enriquida de veure el món és la
realitat augmentada, que tot just ha començat però que esclatarà ben aviat amb un ampli
ventall d’opcions possibles.

La realitat augmentada consisteix “a
integrar en la imatge real una imatge
generada per ordinador, o un altre dis-
positiu electrònic, de manera que s’a-
porta més informació, s’augmenta —
d’aquí el nom— la imatge real”, segons
Josep Maria Duque, professor del Centre
de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia
(CITM) de la UPC.
“Aquest concepte sorgeix de la idea
d’aconseguir que els usuaris tinguin una
percepció més rica de la realitat que
tenen al davant dels ulls, bé a través de
la seva càmera de vídeo o del telèfon
mòbil, utilitzant aplicacions que super-
posin, a la imatge que estem captant,
altres informacions que ajudin a reco-
nèixer objectes visibles o fins i tot ama-
gats a l’entorn o en algun edifici de la
vora”, explica Manel Medina, director
del Centre d’Aplicacions d’Internet
(CANET), de la UPC.
Les tecnologies que fan possible afegir
informació a les imatges reals i dur a la
pràctica el concepte de la realitat aug-
mentada ja es feien servir fa uns 20 anys
en entorns professionals i a centres de
recerca: són la visió per ordinador, el
processament de la imatge i la incorpo-
ració del GPS als dispositius mòbils, jun-
tament amb la brúixola i els accelerò-
metres en 3D. Aquestes tecnologies han

contribuït al fet que la informació sigui
més fàcil de reconèixer i més ràpida
d’obtenir. Així mateix, per als consumi-
dors, la realitat augmentada va arribar
ara fa uns tres anys, amb l’aparició dels
telèfons intel·ligents, els anomenats
smartphones.

Aplicacions infinites i útils
Manuel García-Cervigón, director tècnic
de l’Equip de Seguretat per a la
Coordinació d’Emergències en Xarxes
Telemàtiques (esCERT) de la UPC, asse-
gura: “El nombre d’aplicacions de la rea-
litat augmentada és infinit. Pot aplicar-se
pràcticament a qualsevol àmbit de la
vida. Serveix per buscar parella o per
comprar roba i pot ajudar-nos a pujar un
cim o a trobar un refugi de muntanya.
Això és possible per a mòbils que tenen
un hardware amb una gran capacitat de
processament, als quals es poden intro-
duir moltes tecnologies, com ara bases
de dades o dispositius que permeten la
geolocalització. Així, per exemple,
podem buscar des de samarretes a una
tipologia concreta de persones.” Segons
el mateix García-Cervigón: “La realitat
augmentada mostra si persones
d’aquest perfil es troben en un radi pro-
per. Hi ha una aplicació, anomenada
Augmented ID (reconeixedor de The

Astonishing Tribe), que permet accedir a
la informació pública d’una persona
només apuntant-li a la cara amb un
mòbil. Es podria buscar una imatge
entre un repositori d’usuaris que han
donat l’autorització i consultar els seus
gustos i característiques, la qual cosa
podria ajudar a trencar el gel”, explica a
tall d’exemple García-Cervigon.
La realitat augmentada també permet
intercanviar informació. Per exemple, si
busquem un restaurant, podem conèi-
xer què n’opinen els clients només
enfocant el mòbil a la imatge del local. “I
no només aporta informació textual,
sinó informació gràfica molt útil”, afir-
ma. “Amb la realitat augmentada seria
possible que, anant en cotxe per un lloc
on no es veiessin bé els revolts, el dibuix
d’aquests se superposés al vidre del
vehicle, de manera que el conductor
pogués rebre la informació prèviament
a fer el revolt.”
En entorns professionals també es
detecten força aplicacions de la realitat
augmentada, que pot donar suport als
serveis d’emergència en les grans
catàstrofes, alertant sobre els materials
perillosos que hi ha en aquella zona. “En
l’entorn de l’aviació, en què es fa servir
des de fa anys, ajuda a accedir més
fàcilment a la informació per reparar un

La realitat
ja no és el que era
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equip”, apunta Manel Medina. I és espe-
cialment útil en qualsevol camp en què
s’hagin de fer reparacions i manteni-
ment, “ja que permet consultar informa-
ció abundant i facilitar-ne la interpreta-
ció simplement superposant text a la
imatge del dispositiu”, afegeix Duque.
El Departament d’Enginyeria de
Sistemes, Automàtica i Informàtica
Industrial de la UPC ha desenvolupat
una aplicació mèdica amb un sistema de
reconeixement d’imatges per a les ope-
racions quirúrgiques que activa una alar-
ma si detecta alguna anomalia.
La realitat augmentada també servirà
per representar fenòmens complexos
en 3D i millorar la comprensió de les for-
mes, des de qualsevol angle, per a les
persones. De fet, el CITM va crear una
aplicació per al Saló de l’Ensenyament
d’enguany —una fira en la qual les uni-
versitats presenten la seva oferta acadè-
mica als futurs estudiants— en què es
mostraven models en 3D creats pels
mateixos alumnes sobre unes targetes
publicitàries que es repartien entre els
assistents al Saló. Un cop a casa, amb un
ordinador, es podia recuperar la informa-
ció de les targetes.

Sens dubte, la realitat augmentada apor-
ta avantatges, però aquesta nova mane-
ra de percebre el món també planteja
grans incògnites com ara les tractades al
W3C Workshop: Augmented Reality on
the Web, que va tenir lloc a la UPC el
mes de juny. La gratuïtat o no dels ser-
veis que se’n deriven és una de les
qüestions sobre les quals es va reflexio-
nar a la trobada. “Caldrà permetre que
els usuaris tinguin accés lliure a certa
informació, independentment que
aquesta sigui publicitària o que estigui
patrocinada; és a dir, si volguessin obte-
nir informació turística haurien de tenir-
hi accés gratuït, però si fos una informa-
ció més especialitzada com ara la valo-
ració d’un crític d’un restaurant a la Guia

Michelin, potser sí que l’haurien de
pagar”, reflexiona Manuel Medina.
Pel que fa a la implantació de la tecnolo-
gia, els dos experts de la UPC creuen
que el sector de la realitat augmentada
esclatarà amb moltes aplicacions a
començaments del 2011 als Estats
Units, mentre que al Japó és un fet quo-
tidià. A Espanya creuen que trigarà més
a popularitzar-se perquè els mòbils amb
pantalla tàctil que permeten apropar-se
a algun lloc encara no estan a l’abast de
tothom. I és que García-Cervigón està

convençut que “la realitat augmentada
passarà a ser tan habitual a les nostres
vides com ho van ser la televisió o la
ràdio en el seu moment.
“De fet, per als joves ja és habitual a tra-
vés dels videojocs i dels mòbils —apun-
ta Josep Maria Duque—, però en combi-
nar-ho amb altres tècniques com són la
visió estereoscòpica o la realimentació
tàctil, i amb la millora dels sistemes de
visualització, s’incrementaran les possi-
bilitats fins al límit de no poder discernir
el que és real del que és virtual.”

“La realitat 
augmentada permet
mostrar informació
textual i gràfica
sobre la imatge 
real ”

Productes 
a la recerca de consumidor
La UPC està desenvolupant una aplicació de realitat augmentada, que
probablement es dirà Geobuyme, per apropar els productes i els ser-
veis de les empreses als usuaris. La idea és que una persona interes-
sada en un producte l’inclogui a la seva llista de preferències i que,
quan s’apropi a un establiment que el té, rebi un avís al mòbil. Per
aconseguir-ho, s’ha de construir una base de dades amb les botigues
que tenen el producte, saber on és respecte a l’usuari i on es troba
aquest; per a això, els investigadors de la UPC treballen per integrar
la localització i un sistema per escollir productes basat en marcadors.
“Imaginem que ens agrada una impressora i l’enfoquem amb el mòbil.
Ens sortirà un petit marcador amb realitat augmentada que ajudarà el
nostre mòbil a distingir la marca d’aquesta impressora, que passarà a
formar part de les nostres preferències. Tradicionalment, s’han fet
servir els codis de barres i, ara, els marcadors QR, Quick Response”,
explica García-Cervigón. La primera versió de Geobuyme podria estar
enllestida a l’octubre i la idea és que, arran d’aquest, es configuri una
spin-off per comercialitzar-lo.
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El disseny que il·lustra la carpeta del nou curs acadèmic de la
UPC és obra de Sílvia Martínez, de l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona. Aquesta proposta, titulada ‘UPC,
on neixen les idees’, ha guanyat el concurs per al disseny de
la carpeta, amb 2.583 vots (un 24,7% del total) i il·lustra una
fecundació amb elements tècnics com són les bombetes.
www.upc.edu/concurscarpeta

‘UPC, on neixen les idees’, la nova carpeta
per al curs 2010-2011

El president de la Generalitat de Catalunya, José
Montilla, i la ministra de Ciència i Innovació, Cristina
Garmendia, van presidir la inauguració del nou parc
científic i tecnològic Orbital 40, promogut per la UPC i
pel centre tecnològic Leitat i liderat per l’Ajuntament de
Terrassa.
La creació de noves empreses i l’impuls a la recerca, la
innovació i la transferència del coneixement són els
pilars fonamentals d’Orbital 40, ubicat a la zona nord de
Terrassa, on actualment se situen el Parc Audiovisual
de Catalunya i l’antic Hospital del Tòrax. En el parc hi
tindran un paper destacat les activitats de docència,
recerca i transferència que es desenvolupen al Campus
de Terrassa, on treballen 37 grups de recerca i que en
el darrer any va ingressar 10 milions d’euros per activi-
tats vinculades a l’R+D+I.
www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noti-
cies/orbital40

José Montilla inaugura Orbital 40 
a Terrassa

Un projecte que permet augmentar en
10 km/h la velocitat punta dels cotxes
de Renault a la fórmula 1 ha fet que
Albert Illera, estudiant de l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeries
Industrial i Aeronàutica de Terrassa
(ETSEIAT), obtingués la prestigiosa beca
Altran Engineering Academy 2010.
Aquesta beca li permetrà treballar
durant sis mesos a la seu de Renault a
Viry-Châtillon (França).
El disseny d’Illera  proposa la modifica-
ció de l’aleró posterior dels F1, amb la
creació d’un dispositiu amb efectes
similars a l’F-duct, però sense que s’ha-
gi d’implementar cap canalització d’aire

i, el més important, fent servir sistemes
automàtics d’activació. I és que l’F-duct,
que és un sistema aerodinàmic amb el
qual s’injecta un doll d’aire extra a l’ale-
ró posterior del cotxe, s’ha prohibit per
a la temporada 2011, ja que el sistema
manual d’activació compromet la segu-
retat del vehicle i és excessivament car.
Illera ha estat seleccionat entre un total
de 176 estudiants, que s’han presentat
per optar a una de les dues beques que
convoca cada any la consultora Altran,
juntament amb Renault F1 Team, i ha
estat l’únic a Espanya a aconseguir-ho.
www.upc.edu/saladepremsa/al-
dia/mes-noticies/altran

Un estudiant de l’ETSEIAT 
guanya la beca Altran

www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/orbital40
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Un nou impuls al tèxtil
L’Escola d’Enginyeria de Terrassa (EET) de la UPC ha sig-
nat el 8 de setembre un conveni de col·laboració amb
cinc entitats tèxtils catalanes amb l’objectiu de crear,
durant aquest nou curs, un programa de beques per a
l’estudiantat del Grau en Enginyeria de Tecnologia i
Disseny Tèxtil que s’imparteix en aquest centre.
El programa l’organitzaran l’EET junt amb la Fundación
Textil Algodonera, el Col·legi de l’Art Major de la Seda, el
Gremi Tèxtil de Terrassa, la fundació privada Gremi de
Fabricants de Sabadell i la Federación Textil Sedera.
La quantia de cada beca correspondrà a l’import de la
matrícula d’un curs complet (60 ECTS) del grau. La
col·laboració, adreçada a fomentar les vocacions en el
sector tèxtil, també preveu altres accions, com ara les
pràctiques dels estudiants i la inserció laboral dels titu-
lats i titulades de la UPC a les entitats signants.
www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noti-
cies/textil

El caminador i-Walker present 
a l'Expo de Xangai

El caminador intel·ligent i-Walker, dissenyat per un equip d’investigadors
de la UPC i de la Fondazione Santa Lucia (FSL), s’ha presentat a
l’Exposició Universal de Xangai 2010, dins del pavelló d’Itàlia.
El principal avenç d’aquest caminador és que  té la capacitat de comu-
nicar-se amb l’usuari, pensar per si mateix i reaccionar davant de l’en-
torn. L’aparell entén un conjunt de comandes orals i es pot activar amb
les instruccions verbals simples de l’usuari. Alhora, l’i-Walker té la virtut
d’adaptar-se a les necessitats d’assistència específiques de qui el fa ser-
vir i permet complementar la seva autonomia, per ajudar-lo a prendre
decisions allà on ja no arriba per impediments físics, de mobilitat o cog-
nitius, propis de l’envelliment o d’una malaltia.
El projecte l’ha desenvolupat un equip d’investigadors dels departa-
ments de Llenguatges i Sistemes Informàtics; Enginyeria de Sistemes,
Automàtica i Informàtica Industrial; Resistència de Materials i
Estructures a l'Enginyeria, i Enginyeria Mecànica de la UPC, liderats per
Ulises Cortés i Antonio B. Martínez.
www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/iwalker

L’article “DnaSP, DNA polymorphism analyses by the coales-
cent and other methods”, de Xavier Messeguer, investigador
del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la
UPC, és l’article espanyol més citat de la dècada segons el
portal ScienceWatch.
El treball, que presenta un potent programari bioinformàtic
per analitzar els polimorfismes de l'ADN, s'ha citat un total de
1.815 vegades, entre els anys 1999 i 2009. Es va publicar l’any

2003 a la revista Bioinformatics, de l’Oxford University Press, i
en són coautors  Juan C. Sánchez del Barrio i Julio i Ricardo
Rozas, de la Universitat de Barcelona.
Per elaborar aquest rànquing, ScienceWatch té en compte els
articles signats per autors d’un mateix país. A escala mundial,
el més citat de la dècada és “Mechanisms of disease: atheros-
clerosis in autoimmune diseases”, del nord-americà Russell
Ross, de la Universitat de Washington.

L’article espanyol més citat de la dècada,
de la UPC

www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/textil
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El professorat i el personal d’administració i serveis de l’EU d’Òptica i Optometria de Terrassa
(EUOOT) gaudeix de la Societat Autogestionada d’Intercanvis de Llibres, SAIL (‘navegar’ en
anglès). Núria Tomás, professora del Departament d’Òptica i Optometria, és una de les fun-
dadores d’aquesta iniciativa, que des de fa poc convida a navegar per un mar de bones his-
tòries, de literatura, i a propiciar l’intercanvi de llibres.

Com se us va ocórrer la idea de
muntar la SAIL?
Mireia Pacheco, Esther Guaus, Genís
Cardona i jo mateixa érem en un con-
grés a Copenhaguen. Durant un dels
descansos, passejàvem per la ciutat i en
el jardí d’una biblioteca vam veure l’està-
tua de Sören Kierkegaard. Algú va dir
que es recordava de la novel·la Therapy,
de l’escriptor anglès David Lodge, per-
què s’hi fa referència al filòsof. Va resul-
tar que tots l’havíem llegida i, a partir

d’aquí, vam estar una bona estona par-
lant dels llibres que havíem llegit recent-
ment. Ens ho vam passar tan bé que
vam pensar a muntar algun sistema a
l’EUOOT perquè tothom a qui li vingués
de gust pogués compartir la passió per
la lectura i els llibres. I una manera molt
pràctica era organitzar un sistema més o
menys controlat d’intercanvi de llibres.

Com un bookcroosing?
La idea ve a ser la mateixa, però, com
deia, amb una mica de control, perquè
en el bookcroosing és difícil que hi hagi
un intercanvi real. Volem que tothom
que hi participi en tregui profit i també
que hi hagi un benefici col·lectiu. I
volem, igualment, una cosa que per a
nosaltres és molt important, que la SAIL
serveixi com a espai de relació envers la
literatura i els llibres, que vagi més enllà
del pur intercanvi material i que aporti
un valor a la comunicació interpersonal
entre la comunitat de l’EUOOT.

Com funciona la SAIL i qui hi pot
participar?
La SAIL és oberta a tot el personal
docent i investigador i al personal d’ad-
ministració i serveis de l’EUOOT. La
manera com funciona és molt senzilla.
La persona que hi vulgui participar ha de
fer una aportació inicial de dos llibres i
amb aquesta aportació es pot endur un
llibre. Les properes vegades són equiva-
lents, és a dir, deixes dos llibres i te n’en-
dus dos; en deixes tres i te n’endus tres.
D’aquesta manera, sempre hi haurà lli-
bres per triar i remenar.

I on es deixen els llibres?
El fons que tenim ara per ara, que és a la
sala de professors, és d’uns 25 llibres. Al
mateix prestatge hi ha unes fitxes i la
gent que hi participa les omple o n’obre
de noves a mesura que es fan aporta-
cions noves. Si la SAIL creix, segurament

haurem de crear algun sistema a través
d’Internet. Ja ho veurem. De moment,
així funciona molt bé perquè no dóna
feina extra a ningú i tothom en gaudeix.

Ja hi participa molta gent?
Portem només un mes amb el servei en
marxa i ja s’hi associat 22 persones. La
veritat és que ens hem quedat sorpresos
perquè la iniciativa ha tingut una acollida
molt bona. Fins i tot s’ha apropat gent
que ens ha dit que mai llegeix i que ara,
amb la SAIL, espera enganxar-s’hi. La
mateixa directora de l’EUOOT en forma
part i hi ha donat tot el seu suport. Fins
i tot vam organitzar una petita festa
d’inauguració.

Establiu alguna limitació en relació
amb el tipus de llibres que s’inter-
canvien?
L’única limitació és que siguin llibres que
ens hagin agradat o que pensem que a
algú li poden agradar: no volem que això
sigui un calaix de sastre on van a parar
els llibres que facin nosa a casa. Sí que
volem aportar quelcom pràctic a la ini-
ciativa: que un llibre el pugui llegir més
d’una persona amb una sola compra.
Se’ns ha acudit que en un futur podríem
muntar un apartat d’intercanvi de llibres
de contes per a petits, perquè la majoria
som pares i mares.
Sigui com sigui, confiem que els partici-
pants en l'intercanvi captin la filosofia de
la SAIL, que és compartir les lectures
que ens han emocionat o divertit, que
ens han fet passar una bona estona i,
alhora, comentar, dialogar, establir rela-
cions noves a través d’una afició que
s’assaboreix més si es comparteix. A
més, que això es pugui fer en l’àmbit
laboral a mi em sembla molt positiu per
a l’ambient de treball. Ara, a la sala de
professors ja no es parla només del pla
d’estudis, d’exàmens i d’assignatures;
ara parlem també de literatura.CO
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“Volem compartir les
lectures que ens han
emocionat o divertit”



Des de calculadores mecàniques fins a portàtils per a
nens, passant per ordinadors gegants o els primers PC.
El museu de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB),
obert des del juny, repassa l’evolució d’aquesta discipli-
na al llarg dels seus 65 anys d’existència i el paper de la
FIB en aquestes dècades. Ubicat a l’edifici B6 del
Campus Nord, consta de quatre seccions —els antece-
dents de la informàtica, l’evolució de la tecnologia,
els ordinadors a les empreses i els ordinadors perso-
nals—, a més d’un espai per a projeccions audiovisuals
i multimèdia. La col·lecció permanent es completa amb
peces que, per les seves característiques, només poden
ser mostrades a través del web del museu. Obert a tots
els públics, el museu està especialitzat en visites guia-
des per a escoles de secundària.
www.fib.upc.edu/retroinformatica

espais

L’evolució de la informàtica,
de prop

respostes
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Què són 
les partícules alfa?
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64Les partícules alfa (α) o radiació alfa són nuclis d’heli (4He),

constituïts per dos protons i dos neutrons, que es produeixen
amb la desintegració d’alguns elements.
La radiació alfa s’empra habitualment en estudis de física
nuclear, com ara la caracterització dels processos nuclears que
tenen lloc a l’interior de les estrelles. També es fa servir en
algunes aplicacions tecnològiques —com en certs detectors
de fum, que empren americi-241, un isòtop radioactiu que
emet partícules alfa—, en radioteràpia o com a font d’alimen-
tació per a sondes espacials del sistema solar exterior.
Les partícules alfa, en ser nuclis d’heli sense electrons, tenen
una càrrega elèctrica positiva, exclusivament determinada pels
dos protons. Són partícules molt pesants, amb una massa de
6,64 10-27 kg (quasi quatre vegades la massa d’un protó i 8.000
vegades la d’un electró), i solen ser emeses a una velocitat de
de 15.000 km/s. No obstant això, perden ràpidament l’energia
cinètica en entrar en contacte amb l’atmosfera, on interaccio-
nen amb altres molècules.
A diferència de radiacions molt més penetrants —com ara els
neutrons, els protons o les radiacions beta i gamma—, la de les
partícules alfa, a causa d’una massa i una càrrega elèctrica ele-
vades, és fàcilment absorbida per altres materials. És un dels
tipus de radiació amb una eficiència biològica relativa (EBR)

més gran, magnitud que serveix per establir una escala com-
parativa dels efectes de les diferents radiacions. “La combina-
ció del seu grau de penetració i la seva eficiència biològica rela-
tiva fa que les partícules alfa no suposin una amenaça seriosa
per a la vida terrestre, excepte en casos d’ingesta o inhalació
directa, a causa del seu important caràcter ionitzador a nivell
cel·lular”, assegura Jordi José, sotsdirector del Departament de
Física i Enginyeria Nuclear.

Presència a la Terra i a l’univers
Enteses com a nuclis d’heli, les partícules alfa són molt abun-
dants a l’univers. “El procés de síntesi més important de partí-
cules alfa té lloc entre 200 i 1.000 segons després del Big Bang,
quan la ‘sopa’ de partícules presents a l’univers primitiu
cristal·litza en forma de nuclis d’hidrogen (H) i d’heli (He). De
fet, en aquest univers primitiu i químicament pobre, les partícu-
les alfa representaven el 25 % de la massa existent”, explica
Jordi José.
Avui dia, també trobem partícules alfa en les estrelles, com a
resultat de processos de fusió termonuclear d’hidrogen. A la
Terra es poden produir de forma natural, en la desintegració de
dipòsits minerals d’urani o de tori, o de manera artificial, en la
recerca que es du a terme amb els acceleradors de partícules.
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Lourdes Reig
Departament d’Enginyeria
Agroalimentària i Biotecnologia

El sector pesquer haurà de reflexionar
sobre la sostenibilitat dels mètodes
emprats i el nivell d’activitat. Però les pis-
cifactories ja tenen un paper clau en
el consum de peix. A escala mundial, el
50 % del producte pesquer que es con-
sumeix actualment procedeix de l’aqüi-
cultura. D’acord amb aquesta tendència,
creixent i irreversible, pesca i aqüicultura
acabaran sent complementàries.
L’aqüicultura pot produir espècies pes-
queres de gran demanda i en perill d’ex-
tinció, com ara el bacallà o el lluç, i apor-
tar un producte amb un bon grau de qua-
litat i traçable.
És un sector amb reptes per superar,
però molt jove i dinàmic, cosa que pro-
met un futur ben interessant.
lourdes.reig@upc.edu

Joan Oca 
Director de l’Escola Superior
d’Agricultura de Barcelona

La producció mundial aqüícola ha passat
d’un 6 % la dècada de 1970 al 50 %
actual, mentre que la producció resultant
de la pesca es manté pràcticament esta-
bilitzada. A Europa, però, del total de peix
consumit només el 20 % procedeix de
l’aqüicultura. L’alt nivell d’ocupació del
litoral per a usos residencials, turístics i
industrials, afegit a les restriccions de
tipus mediambiental i paisatgístic, dificul-
ten la implantació de noves instal·la-
cions. Si volem mantenir els nivells de
consum de peix fresc actuals és indis-
pensable desenvolupar tecnologies de
cultiu intensiu amb sistemes de recircu-
lació d’aigua que permetin augmentar la
producció per metre quadrat de sòl ocu-
pat, reduir la captació d’aigua necessària
i minimitzar l’impacte ambiental de les
explotacions.
joan.oca@upc.edu
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El futur
de la pesca són 
les piscifactories?

Evitar el col·lapse total de les xarxes de telefonia sense fil, previst per a d’aquí
tres anys, és la raó principal del projecte europeu Freedom, un projecte que
coordina el Grup de Recerca de Processament del Senyal i Comunicacions de
la UPC i que busca solucions tecnològiques per augmentar la capacitat de les
xarxes de telecomunicacions, ampliar la cobertura de la telefonia mòbil a l’in-
terior dels edificis i oferir serveis d’alta velocitat de transmissió de dades a un
cost econòmic, alhora que s’estalvia consum energètic.
Una de les aportacions més avançades són les anomenades femtocel·les,
cel·les a les quals donen serveis estacions base de curt abast (amb una cober-
tura de 30-50 metres) i de baix cost. Aquestes miniestacions s’instal·len en
entorns domèstics o d’oficines i connecten els telèfons mòbils estàndard a la
xarxa d’un operador mòbil a través d’un enllaç IP (aprofiten la connexió de la
xarxa ADSL o de fibra òptica), i tenen una potència baixa (uns 20 mW, és a dir,
cinc cops menys que un encaminador WiFi d’ADSL).

Desplegament massiu el 2012
Les miniestacions base, que amb les femtocel·les tindran un desplegament
massiu els anys 2012 o 2013, són dispositius que comparteixen l’espectre amb
llicència d’ús de la telefonia mòbil convencional. Un dels reptes del projecte
Freedom “és donar resposta a la manera com s’ha d’organitzar la transmissió
de dades de les miniestacions base interiors i les estacions base exteriors (con-
vencionals) dins de l’espectre radioelèctric comú, i quina part de l’espectre
infrautilitzat es reaprofitarà”, explica Josep Vidal, coordinador de Freedom.
També s’estudia el model de negoci que es pot generar al voltant de la nova
tecnologia.
Finançat pel VII Programa marc d’R+D de la Unió Europea i amb un pressupost
de 3,45 milions d’euros, en el projecte hi participa un consorci de vuit socis,
entre universitats i empreses, format, a més de la UPC, per la Universitat de
Roma La Sapienza, l’Escola Tècnica Txeca de Praga, el Comissariat de l’Energia
Atòmica de França i les empreses Dune SRL (Itàlia), Telkom (Indonèsia),
Sequans i Siradel (França).

CONTACTE
NOM Josep Vidal  

E-MAIL josep.vidal@upc.edu

WEB www.ict-freedom.eu  TEL. 93 401 64 57

FOTO Espanya és el tercer país europeu amb més usuaris (9,9 milions) de telèfons mòbils
intel·ligents.

Per una xarxa 
sense fil segura
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Un sistema per controlar la posició dels
objectes a través de senyals d’ultrasons
és l’aportació que han fet al món dels
GPS Alexis López i Aleix Solé, estudiants
d’Enginyeria Tècnica de Telecomu-
nicació de l’Escola Politècnica Superior
d’Enginyeria de Manresa (EPSEM). El tre-
ball que han presentat com a projecte
de fi de carrera aquests estudiants per-
met determinar la situació d’un robot de
Lego a través d’un sistema de posicio-
nament interior basat en ultrasons, ano-
menat iGPS, que es pot moure des d’un
ordinador mitjançant Bluetooth.
El sistema és força semblant als GPS
convencionals, perquè utilitza la matei-
xa metodologia que aquests per al posi-
cionament, tot i que amb diferències
importants. Mentre que el GPS calcula la
posició a partir del retard relatiu amb
què es reben les ones de radiofreqüèn-
cia dels satèl·lits, el sistema iGPS calcu-
la la posició usant impulsos d’ultrasons
procedents de transmissors situats dins
d’una sala.
Aquests senyals d’ultrasons de 32,8
kHz, imperceptibles per a l’oïda huma-
na, arriben al receptor, que els processa
per tal d’obtenir un senyal digital, amb el
qual un microcontrolador calcula la dis-
tància a què es troba cada transmissor
mesurant el retard que hi ha entre els

diversos impulsos. Un cop calculades,
les coordenades es transmeten al robot
Lego, cosa que permet saber-ne la posi-
ció, la qual s’envia mitjançant Bluetooth
a l’ordinador, des del qual l’usuari pot
donar les ordres perquè es mogui cap
allà on vol.

Sense problemes de cobertura
Una altra de les particularitats del siste-
ma és que mentre que els GPS tenen
una cobertura mundial quan s’està a
l’exterior, l’iGPS té una cobertura limita-
da a la sala on hi ha els transmissors.
“D’aquesta manera podem delimitar l’à-
rea d’actuació del nostre sistema i cen-
trar-nos només en la zona en la qual
volem saber la posició del robot”, expli-
ca Alexis López. “Tot i que —matisa—
en tenir aquesta limitació s’ha de prepa-
rar la zona prèviament.” A més, entre els
diversos avantatges que té, l’iGPS
podria esdevenir un primer pas per
resoldre la manca de cobertura dels
GPS a l’interior d’edificis, pàrquings,
zones comercials o naus industrials, on
els sistemes de posicionament actuals
perden la seva funció.
El projecte d’aquests dos joves engin-
yers no ha estat exempt de problemes,
sobretot a l’hora de posar en funciona-
ment el sistema de l’iGPS. “L’algorisme

per calcular la posició del robot era molt
complex i no podíem implementar-lo al
microcontrolador del receptor per falta
de memòria”, explica Aleix Solé. Per
reduir l'algorisme es van simplificar els
càlculs mantenint un marge d’error de 5
cm quant a la posició del robot. D’altra
banda, el treball amb ultrasons implica
que es produeixin rebots, tant a terra
com a les parets, i que si hi ha obstacles
entre els transmissors i el receptor, es
perdi la cobertura. Perquè la maqueta
funcioni cal trobar-se en un espai petit i
que no hi hagi obstacles davant dels
transmissors.
El sistema és útil per a aplicacions tec-
nològiques com ara el posicionament
d’objectes en espais amb poca visibilitat
o de difícil accés. També és una bona
eina docent per ensenyar de manera
senzilla el funcionament de sistemes de
comunicació més sofisticats, com ara
els que treballen amb radiofreqüències.
L’iGPS és el resultat d’un projecte multi-
disciplinari que combina l’electrònica, la
informàtica i les telecomunicacions,
mostra evident de la importància que
tindran les TIC en els graus universitaris.

Alexis López i Aleix Solé, estudiants d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació de la UPC, han
desenvolupat un sistema que permet determinar la posició d’un robot  en un recinte delimi-
tat per mitjà d’ones d’ultrasons i moure’l via Bluetooth des d’un ordinador.

Un GPS amb ultrasons

llavors
de ciència
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FOTO El sistema iGPS
calcula la posició 
usant impulsos 
d’ultrasons procedents
de transmissors situats
dins d’una sala.
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Autors
Alexis López i Aleix Solé.

Director
Pere Palà.

Títol del projecte
Sistema de posicionament interior basat en ultrasons.

Per què veu fer aquest projecte?
Perquè era una bona oportunitat per posar en pràctica tots els 
coneixements adquirits durant la carrera i crear un dispositiu 
final des de zero.

Àrees d’aplicació
Posicionament d’objectes en àrees delimitades i sense objectes,
i en la docència per il·lustrar el funcionament de dispositius més 
sofisticats d’una manera senzilla.

Projecte fi de carrera



Treballa a la NASA des de princi-
pis de la dècada dels vuitanta. La
seva tasca s’ha centrat principal-
ment en els sistemes de teleob-
servació per a la recerca d’eco-
sistemes i ha estat estretament
vinculat al camp de la utilització
de sensors en UAV. Ambrosia
lidera els esforços de la NASA en
el disseny d’eines per millorar el
monitoratge d’incendis des de
l’aire i en els sistemes d’imatges
tèrmiques infraroges.
Precisament en aquest camp, el
2009 va rebre la medalla d’honor
de la NASA pel seu servei públic
durant els incendis que es van
produir a Califòrnia els anys
2007 i 2008. És autor i coautor de
més d’un centenar d’articles
publicats en diferents revistes i
llibres en aquest àmbit.

És professor adjunt de la
Universitat Estatal de
Califòrnia i investigador del
centre de recerca Ames de
la NASA. Va participar a l’a-
bril passat, a l’EPS de
Castelldefels, en el Master
in Aerospace Science and
Technology, per parlar sobre
les noves tecnologies per
millorar la detecció d’incen-
dis des de l’aire.

Quan va començar la NASA a treballar amb UAV?
El projecte de la NASA amb UAV va començar a finals
de la dècada dels noranta. En un principi ens vam cen-
trar a investigar les capacitats dels sensors i el 2001
vam fer algunes demostracions amb petites aeronaus.
Volíem saber el tipus d’informació que es podia acon-
seguir. A partir d’aleshores vam treballar més intensa-
ment. Vam fer vols més difícils i en condicions més
extremes. L’any 2006 es va fer el primer vol sobre un
incendi. Finalment, es van adquirir els Ikhana, avions no
tripulats que són a la NASA des de 2007.

Què és un Ikhana?
És un UAV utilitzat per l’exèrcit dels Estats Units i que
ha modificat la NASA per dur a terme tasques de vigi-
lància i recerca. Ara l’estem emprant en el monitoratge
d’incendis. El nom d’aquestes aeronaus robots és un
terme que prové de la llengua dels indis nord-ameri-
cans Choctaw que significa ser ’conscient‘,
’intel·ligent‘.

Què fa, l’Ikhana?
Bàsicament sobrevola els incendis i envia informació
en temps real als equips de bombers que treballen en
l’extinció dels focs. Amb les imatges que els proporcio-
nem en temps real, que també es poden consultar al
Google Earth, per exemple, posem al seu abast infor-
mació precisa del desenvolupament de les flames.

Es pot dir que l’Ikhana ha salvat vides?
Sí, si més no potencialment. Hem dut a terme un parell
de missions que han estat molt importants en aquest
aspecte. Per exemple, el 2008, al sud de Califòrnia, es
va produir la situació següent: el comandament central
dels bombers no tenia una idea gaire clara d’on era el
foc o cap on es movia. Amb la informació que els vam
proporcionar en temps real van saber com havien d’ac-
tuar i van arribar a temps per poder evacuar 50.000
persones d’una població que estava amenaçada per
les flames. Com he dit, es van salvar moltes vides. Un
altre exemple d’un altre incendi: en aquella ocasió el

comandament no sabia amb quina velocitat s’estenia
el foc, la zona era complicada i hi havia poca visibilitat.
Amb l’Ikhana els vam informar amb precisió i no es van
haver d’usar recursos humans, fet que també ens fa
pensar que es van salvar vides.

Pel que tinc entès, l’Ikhana va poder volar al cos-
tat de l’Air Force One en una decisió sense pre-
cedents?
És cert. En aquella ocasió donàvem suport a les tas-
ques d’extinció que es duien a terme al sud de
Califòrnia, el 2007. El Govern federal va declarar l’estat
d’emergència i aleshores l’UAV de la NASA va poder
operar al costat de l’avió que transportava el president
George Bush, que viatjava a un dels camps on eren els
bombers per donar-los suport. Normalment, l’espai aeri
al voltant de l’Air Force One està altament restringit,
però en aquella ocasió l’UAV hi va poder volar sense
cap problema. La introducció dels UAV dins de l’espai
aeri nord-americà és força nova. Encara s’està treba-
llant en la manera com s’han de regular perquè es
puguin efectuar vols segurs en l’espai aeri per sota dels
18.000 peus, on opera l’aviació general. Actualment,
perquè voli un UAV és obligatori que ho faci amb un
altre aparell que l’observi, que el segueixi. No és una
gran solució, perquè aleshores en tens dos volant.

Què és el Global Hawk?
És un UAV ideat pel Departament de Defensa dels
Estats Units com una aeronau de vigilància per a grans
alçades. La NASA l’ha reconfigurat per fer missions
científiques. La seva primera missió es va dur a terme
a principis del mes d’abril d’enguany i va sobrevolar el
Pacífic per aconseguir informació sobre l’atmosfera. El
Global Hawk, per exemple, s’utilitza en missions al pol
Nord per conèixer el desenvolupament del desglaç i
per mesurar l’estat de la capa d’ozó; també es fa servir
per saber com es generen els huracans o com evolu-
cionen els focs en diferents ecosistemes, per exemple
a Centreamèrica o al Canadà. Principalment, són tas-
ques relacionades amb la recerca del canvi climàtic.

l’entrevista

“L’aeronau no tripulada
Ikhana ha salvat 
moltes vides”

Vincent G. Ambrosia és investigador de la NASA a Califòrnia i tota una veu autorit-
zada en vehicles aeris no tripulats (UAV, en les seves sigles en anglès, unmanned
aerial vehicle) aplicats a operacions d’extinció d’incendis. Ikhana i Global Hawk són
els dos principals projectes en què treballa.
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