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Les revolucions tecnològiques canvien
la vida de la gent. La revolució agrícola
del Neolític va fer néixer primer els
pobles i, després, les ciutats. Molt més
endavant, la revolució industrial de la
màquina de vapor a final del segle XVIII
ens va portar la nova infraestructura
dels ferrocarrils i, cent anys més tard,
l'anomenada segona revolució indus-
trial, la de l'electricitat, ens va portar una
nova infraestructura bàsica en les xar-
xes de les línies d'alta tensió.
Ara, la revolució de les infotecnologies,
té una nova infraestructura: Internet. No
és altra cosa que la divulgació arreu i a
tothom del que era un projecte militar,
un projecte fracassat com a tal en pas-
sar a l'ús obert i públic. Internet és ja la
gran infraestructura sobre la qual s'ha
de bastir la societat de la informació.
Els milions de persones que fan servir
Internet obren, per primera vegada en la
història de la humanitat, la possibilitat
de novetats del tot insospitades. Hi ha
molta matèria gris pensant noves
opcions i possibilitats a Internet.
Penso ara en Napster i els programes
P2P (la vella logical unit 6.2 de l'arqui-
tectura de comunicacions SNA d'IBM...),
que, un bon dia de 1999, un xicot de 19
anys, Shawn Fanning, va decidir utilitzar
per poder "deixar" la música dels seus
CD no tan sols al veí del pis de dalt, sinó
també als seus veïns de la xarxa. Ningú
no esperava quelcom com Napster (una

novetat sorgida, sense precedents ni
planificació prèvia, a Internet), que, en
menys de 10 anys!, ha ferit de mort el
vell sistema dels drets de propietat
intel·lectual creat al Conveni de Berna
de 1886. Davant d'això, com podem
imaginar quin és el futur que ens espe-
ra amb Internet i la digitalització de con-
tinguts? Resulta francament difícil: hi ha
massa humans pensant-hi.
Per això, sovint recomano una mirada
crítica a la ciència-ficció. De fet, fou en
un conte de ciència-ficció (Un lógic ano-
menat Joe, de Murray Leinster, publicat
el març de 1946 a la revista Astounding)
que es va descriure Internet per prime-
ra vegada.
Ara, per exemple, Vernor Vinge (que ha
estat professor del Departament de
Software de la Universitat de Califòrnia a
San Diego) ha "inventat", a la novel·la
Rainbows end, una nova interfície per
substituir l'actual. Es diu Epifania i usa
elements d'informàtica “vestible” (wea-
rable), amb què entra de ple en el que
es coneix ja com a "realitat augmenta-
da", ajudada de la retroalimentació
"hàptica”, que fa possible la participació
directa de l'individu en aquesta nova
realitat.
Segurament "aquesta" Epifania no exis-
tirà, però alguna altra serà possible. La
creativitat humana és gran i Internet la
concentra de manera fins avui del tot
inimaginable.

Els molts
futurs 
d’Internet

tribuna

su
m

ar
i

02 informacions 

Edició i redacció 
Oficina de Mitjans de Comunicació 
Tel. 93 401 61 43
oficina.mitjans.comunicacio@upc.edu 
www.upc.edu/revistainformacions
Disseny i maquetació
Lacuina
Fotografia
Jordi Pareto

Foto de Portada
La tecnologia permet oferir nous
serveis, reduir la mida dels terminals 
i que n'augmentin les prestacions 

MIQUEL BARCELÓ
Professor 
de la Facultat
d’Informàtica 
de Barcelona

02 tribuna

03 reportatge
La recerca jove, en imatges

04 des de la portada
L’oficina a la butxaca

07 el viver
Baolab s’anticipa a les 
necessitats tecnològiques 
del mòbil

08 cognos
La riquesa de la geometria 
fractal

10 panorama 

12 avatars, la vida a la UPC
Entrevista a Manel Moreno,
professor i divulgador 
científic

13 respostes
Per què el temps deteriora 
el paper?

espais
El planetari de la Facultat 
de Nàutica de Barcelona

14 micro obert
Com pot ajudar l’educació 
superior al desenvolupament
humà i social?

projectes amb empreses
Avions més nets

15 llavors de ciència
Combatre la pobresa des 
d’una visió multidimensional

16 l’entrevista
María Jesús Prieto-Laffargue,
presidenta electa de la 
Federació Mundial 
d’Organitzacions 
d’Enginyeria (WFEO)

CO
N

TA
CT

E
N

O
M

 M
iq

ue
l B

ar
ce

ló
E

M
A

IL
 b

lo
@

ls
i.u

pc
.e

du

TE
LÈ

FO
N

93
 4

13
 7

8 
16



reportatge

informacions 03

CO
N

TA
CT

E
N

O
M

Se
rv

ei
 d

e 
C

om
un

ic
ac

ió
 i 

Pr
om

oc
ió

E
M

A
IL

 in
fo

@
up

c.
ed

u

W
E

B
 w

w
w

.u
pc

.e
du

/c
an

al
up

c
TE

LÈ
FO

N
93

 4
01

 6
2 

00

FOTO Els joves investi-
gadors i investigadores
són els protagonistes
d'aquest projecte de la
UPC.

La Universitat ha produït UPC Recerca Jove, una sèrie de 31 curtmetratges, en els quals
joves investigadores i investigadors expliquen davant la càmera què i com investiguen,
i per què han decidit dedicar-se a la recerca.

Explorar i descobrir nous territoris de la
ciència que ningú no ha trepitjat abans
és allò que motiva Cristian Cantón,
doctorand del Grup de Processament
d’Imatge i Vídeo del Departament de
Teoria del Senyal i Comunicacions de la
UPC, a dedicar-se a la recerca.
Per a la biòloga del Departament de
Ciència dels Materials i Enginyeria
Metal·lúrgica Elisabeth Engel, que va
decidir dedicar-se a la ciència la prime-
ra vegada que va veure una cèl·lula en
un microscopi, el que la impulsa és
percebre la recerca com un repte cons-
tant i diari, en el qual les recompenses
són gratificants quan s’avança en un
nou experiment i s’hi troben solucions.
Aquesta també és la raó per fer recer-
ca de l’enginyera industrial Elsa Pastor,

per a qui treballar en un problema real,
com ara predir el comportament del
foc al Centre d’Estudis del Risc
Tecnològic de la UPC, dóna sentit a la
feina.

L’aprenentatge continu, la millora de la
qualitat de vida de les persones, la sen-
sació de llibertat que dóna treballar en
allò que t’agrada i la contribució a l’a-
vantguarda de la recerca i la ciència

són altres de les motivacions dels joves
investigadors i investigadores que pro-
tagonitzen el projecte UPC Recerca
Jove.
Les seves il·lusions i expectatives
quant a la recerca i la ciència han estat
recollides en una  sèrie de 31 curtme-
tratges produïts per la Universitat per
donar a conèixer, a través de la feina
d’aquests joves, quina és la recerca
que es duu a terme a la Politècnica i, de
retruc, despertar noves vocacions cien-
tífiques.
Els investigadors i investigadores han
explicat, en primera persona, què els
apassiona de la recerca, què i com
investiguen, perquè han decidit dedi-
car-se a la recerca, i com la fan compa-
tible amb la seva vida quotidiana. Són
una mostra del jove planter que s’està
formant a la Politècnica en una àmplia
diversitat d’àrees que, en un futur, serà
el relleu generacional dels actuals

experts de la Politècnica que han estat,
alhora, els seus mestres i tutors.
Dissenyar ciutats accessibles per a
tothom, aconseguir produir tomàquets
més saborosos, construir avions no tri-
pulats o identificar les persones a tra-
vés de la retina són alguns dels títols
dels projectes en els quals treballen
aquests joves.
Per introduir el tema del videoclip, es
formula una pregunta com a punt de
partida, i, durant tres minuts, els joves
investigadors i investigadores expli-
quen, d’una manera entenedora i divul-
gativa, el treball de recerca. Els projec-
tes, alguns dels quals es fan en
col·laboració amb empreses i institu-
cions de recerca, expliquen si és possi-
ble detectar, a l’instant, el rebuig d’un

ronyó trasplantat, o preveure les inun-
dacions, els incendis forestals o l’excés
d’ozó en l’aire que respirem.
“En un context actual, en el qual falta
vocació pels estudis científics i tecno-
lògics, creiem que aquests videoclips
apropen la feina que fan els científics a

la Universitat, a través d’un llenguatge,
que els és proper, com ara la imatge”,
explica Xavier Gil, vicerector de
Recerca. “S’ha d’explicar que els cientí-
fics són persones que fan coses inte-
ressants, moltes de les quals milloren
la vida de les persones, i que ho fan
amb molta il·lusió, creativitat i imagina-
ció”, afegeix Gil. Els vídeos es poden
veure a www.upc.edu/canalupc

La recerca jove, en imatges

Els creadors
Els curtmetratges són fruit
del treball d’un equip de pro-
fessionals que han seleccio-
nat els protagonistes, han ela-
borat els guions i han plasmat
en imatges la passió d’aquest
grup de joves. L’equip està
format pels periodistes i
experts en comunicació cien-
tífica Vicent Partal i Lluís
Reales, un grup d’estudiantat
del Centre de la Imatge i la
Tecnologia Multimèdia de la
UPC, dirigits per la professora
d’aquest centre Anna de
Quadras i tècnics i tècniques
de comunicació i imatge del
Servei de Comunicació i
Promoció.

Els videoclips 
expliquen, de 
manera entenedo-
ra, què investiguen
i que els apassiona
de la recerca

Es poden 
visualitzar a www.
upc.edu/canalupc



Quan faltaven 10 minuts per seure a
taula i començar a dinar amb tota la
família, va sonar el mòbil de la Joana.
L’extensió que apareixia a la pantalla li
va fer sospitar que tindria  problemes:
era la de la delegació a Madrid. Aquell
dia festiu a Barcelona però laborable a
la capital li demanaven el balanç de ven-
des de l’any 2006. Així que la Joana va
haver d’agafar el cotxe, deixar el plat a
taula i anar cap a l’oficina, des d’on, des-
prés de buscar el document a la carpe-
ta corresponent del servidor, el va enviar
a la delegació madrilenya.
Per sort, aquesta situació, que era habi-
tual fa dos o tres anys —i que, malaura-
dament, encara ho és a moltes petites i
mitjanes empreses—, cada vegada és

menys freqüent gràcies als avenços en
els dispositius d’Internet, i és molt pro-
bable que la Joana avui hauria pogut
començar el primer plat amb la família.
Segurament, la nostra protagonista hau-
ria pogut accedir a través del seu mòbil
de darrera generació amb connexió WiFi
a la intranet de la seva empresa, desca-
rregar-ne el balanç i enviar-lo a través
del servei de correu electrònic. Avui,

quan la Joana hauria començat el segon
plat, hauria rebut un missatge que li
hauria confirmat que el balanç de 2006
havia arribat correctament i en què li
haurien desitjat bon profit.

La Internet mòbil,
més enllà de l’UMTS
Així doncs, la confluència entre Internet
i el desenvolupament de les xarxes de
telefonia i sense fils i dels dispositius
d’accés, entre altres elements, afavoreix
el naixement d’una nova cultura que
podríem anomenar Internet mòbil. En
aquest procés ha tingut una gran impor-
tància l’impuls dels accessos a través de
les xarxes de telefonia mòbil i, especial-

ment, del sistema de telecomunicacions
mòbils universals (UMTS, universal
mobile telecommunications system),
una de les principals tecnologies que
usen els mòbils de tercera generació i
que permet una capacitat més gran de
transmetre dades.

Però l’UMTS ja és el penúltim capítol
d’aquesta història. Ferran Casadevall,
coordinador, juntament amb Ramon
Agustí, del Grup de Recerca en
Comunicacions Mòbils del Departament
de Teoria del Senyal i Comunicacions de

Últims avenços a la UPC
Diferents grups de recerca de la UPC porten anys treballant en pro-
jectes que aporten solucions importants a la Internet mòbil en dife-
rents aspectes. Una d’aquestes aportacions és la compatibilitat
entre les diferents plataformes existents: GSM, GPRS, UMTS,
WIMAX... Justament, aquest és un dels camps en què l’equip de
Ferran Casadevall, del Grup de Recerca de Comunicacions Mòbils,
està investigant a través de projectes com són EVEREST i AROMA,
que han desenvolupat tècniques de gestió intel·ligents de recursos
a través d’aquestes diferents xarxes, o l’E3, la iniciativa en què par-
ticipen actualment i que busca fer servir de manera oportunista ban-
des de freqüència assignades a un servei però que no s’utilitzen en
un moment determinat, òbviament sense pertorbar el funcionament
als usuaris del servei assignat.
En l’aspecte de la seguretat, també s’hi han fet avenços importants.
Manel Medina, de l’esCERT-UPC, destaca “la formació dels adminis-
tradors de sistemes de la UPC, que ha permès posar al dia i cons-
cienciar la majoria dels administradors de sistemes informàtics de
les bones pràctiques a l’hora de protegir els ordinadors i mantenir-
los actualitzats”, una tasca que ha dut a terme l’esCERT-UPC junta-
ment amb l’Oficina de Formació de la Politècnica.

FOTO 1 La nova gene-
ració de telefonia
mòbil ha estat un dels
elements principals
per portar Internet a
la butxaca.

FOTO 2 Dispositiu per
fer xarxes de sensors
inalàmbrics, desenvo-
lupat pel grup de
Xarxes sense Fils del
Departament
d’Enginyeria
Telemàtica de la UPC.

Neix una nova 
cultura de la
'Internet mòbil'

L'UMTS ja és el
penúltim capítol

des de la
portada
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L’oficina 
a la butxaca
Avenços en la tecnologia d’accés, en les xarxes i en els receptors
“deslocalitzen” Internet i acosten la utopia que una empresa tingui
tantes seus com treballadores i treballadors



la UPC, explica que aquesta tecnologia
es va plantejar des de l’inici com un
estàndard obert i que ha anat evolucio-
nant al llarg del temps i ja està a punt
per al proper pas. “Fruit d’aquesta evolu-
ció fa poc que ha aparegut l’HSDPA (high
speed data packet acces), que permet

treballar des de la xarxa amb el mòbil a
unes velocitats màximes d’uns quants
Mbps. Ara s’està treballant per augmen-
tar la velocitat de transferència de dades
fins a 100 Mbps per usuari en l’enllaç
descendent de la xarxa al mòbil i 30
Mbps per usuari en sentit contrari en
una primera fase d’aquesta evolució a
llarg termini”, explica Casadevall, que
assegura que aquest procés permetrà

arribar a capacitats de fins a 500 Mbps
entre xarxa i mòbil i fins a 100 Mbps
entre mòbil i xarxa.

Aplicació assassina
Si reprenguéssim el relat de la nostra
protagonista imaginària, podríem asse-
gurar que la Joana tampoc no necessita-
va tanta capacitat per enviar un simple
document d’Excel de poc més de 100
Kb. “La tecnologia associada a les comu-
nicacions està molt més desenvolupada
que l’ús que en fem”, indica Francesc
Vallverdú, coordinador de Recursos TIC a
la Docència i coorganitzador fa poques
setmanes d’una jornada a la Fundació
UPC que portava per títol “Internet a la
butxaca”. Aquesta opinió també la com-
parteixen Josep Pegueroles, professor
del Departament d’Enginyeria Telemà-
tica, i Juanvi Vera, doctorand del grup de
recerca de Serveis Telemàtics de la UPC:
“Actualment, la tecnologia 3G permet
velocitats de fins a 3 Mbps, que és real-

Quin serà el 
dispositiu estrella?
Des de ja fa uns quants anys, els mòbils estan lliu-
rant una batalla amb altres cosins germans per
saber quin serà el dispositiu que monopolitzarà la
Internet mòbil. Els PDA o els ordinadors ultralleu-
gers són uns altres contendents.
Sembla, però, que finalment la solució serà tant la
coexistència com la confluència de tecnologies.
“Ara ja hi ha terminals que són una agenda PDA,
inclouen una connexió UMTS o GSM/GPRS i, a més,
fan funcions de GPS”, explica Ferran Casadevall.
L’aposta de Josep Pegueroles i Juanvi Vera segueix
la mateixa línia: “La diferència entre dispositius serà
poca cosa més que la grandària i tots compartiran
les mateixes funcionalitats. Navegador i lector de
fitxers amb GPS en un mòbil per al dia a dia, sens
dubte. Ordinadors ultralleugers (UMPC) quan neces-
sitem més pantalla o comoditat, també.

"La tecnologia està
molt més desen-
volupada que l'ús
que en fem" 

FOTO 1 Els mòbils, les
PDA i els ordinadors
ultralleugers lliuren
una batalla per mono-
politzar el nou mercat
tecnològic.

FOTO 2 Tot i que s'ofe-
reixen molts serveis,
cal una aplicació que
esperoni als usuaris a
navegar amb disposi-
tius mòbils.
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FOTO 1 Els nous dispo-
sitius promouen
noves formes de
relació i de treball.

ment alta, sobretot perquè no tenim cap
servei que l’ompli: jocs i MP3 desaprofi-
ten les xarxes actuals.”
Tenim prou tecnologia, però encara no
se’n treu el màxim profit. Segons
Pegueroles i Vera, cal una killer applica-
tion (aplicació assassina o intensiva), un
servei, una funcionalitat que sigui tan
indispensable que esperoni els usuaris
a navegar amb els dispositius mòbils:
“Les xarxes 3G tenen prou amplada de
banda per oferir serveis multimèdia
avançats, però encara no tenim els ser-
veis per omplir-la perquè els usuaris no
els demanen.”

Els mateixos especialistes miren més
enllà del nostre continent per buscar-
hi nous horitzons: “Al Japó i Corea és
possible veure la televisió des del
mòbil amb tarifa plana i l’SMS mai no
ha tingut èxit perquè utilitzen el correu
electrònic des del mòbil.” Cal afegir, a
més, l’alt cost que suposa al nostre
país accedir als serveis de telefonia
mòbil.

Aturar-se és condemnar-se
De totes maneres, la Internet mòbil ja
s’ha introduït en el món empresarial i,
igual que ara ja és impensable un model
de negoci sense correu electrònic, és
possible que en poc temps les intranets
d’accés remot, les videoreunions, etc.
siguin un requisit bàsic i habitual entre
les empreses.
Xavier Orduña, director tècnic de
Dexma Sensors, una empresa que creen
enginyers de la FIB i que s’especialitza
en solucions basades en xarxes sense
fils, apunta: “Cada cop les empreses
requereixen més flexibilitat i mobilitat a
l’hora de desenvolupar el seu negoci;
per tant, la demanda d’aplicacions i dis-
positius que tinguin la mobilitat com a
requisit augmentarà sensiblement.
Nosaltres creiem que ha de ser la uni-
versitat, que hi doni l’empenta”.

L’oficina descentralitzada
Per descomptat, la implantació de la
Internet mòbil, amb tots els seus entre-
bancs i limitacions, ja està provocant
canvis en l’organització d’empreses,
universitats, administracions públi-
ques... “Aquesta capacitat d’estar con-
nectat en banda ampla des de qualsevol
lloc i a tota hora promourà noves for-
mes d’interrelacionar-se i treballar, i les
videoreunions o els accessos a intranets
poden ser alguns exemples que ara ens
imaginem, però segur que n’apareixe-
ran molts més que ara desconeixem”,
explica Ferran Casadevall.
Xavier Orduña, de Dexma Sensors, con-
creta, però, que aquesta descentralitza-
ció afectarà especialment la “indústria”
dels serveis, ja que serà possible gene-
rar i consumir serveis allà on siguem,
però que la indústria manufacturera difí-
cilment s’allunyarà dels llocs òptims per
a la producció i la distribució. És a dir, la
realitat física encara lligarà una part de
la indústria més tradicional.

De tota manera, aquest accés remot de
les treballadores i els treballadors a les
empreses també demana un reforç de
la seguretat. Manel Medina, cap de
l’esCERT-UPC —Equip de Seguretat per
a la Coordinació d’Emergències en
Xarxes Telemàtiques— i professor del
Departament d’Arquitectura de
Computadors de la UPC, ho explica així:
“El fet que els usuaris puguin gaudir
d’una connexió a Internet de velocitat
mitjana a través de les xarxes de telefo-
nia (GPRS, 3G, HDPA...) fa que sigui fre-
qüent que els departaments d’una
empresa o administració tinguin punts
d’accés a la xarxa incontrolats.” Segons
Medina, la solució és “connectar-los for-
çadament a la xarxa corporativa a tra-
vés d’una VPN (xarxa privada virtual),
que solament usen les grans corpora-
cions”.

L'accés remot a les
empreses demana
un reforç de la
seguretat

Estar connectat 
en banda ampla des
de qualsevol lloc
promourà noves
formes de treball 

Internet en
els objectes,
un pas més
enllà
Les diferents línies de comuni-
cació que s’estan impulsant
des de la UPC en el camp de les
comunicacions sense fils i
Internet també han servit per
desenvolupar la connectivitat
dels objectes. En aquest camp
treballen Xavier Orduña, de
Dexma Sensors, i el grup liderat
per Josep Paradells, responsa-
ble del Grup de Xarxes sense
Fils del Departament d’Engi-
nyeria Telemàtica.
Aquest equip de recerca treba-
lla en la creació de xarxes de
dispositius que es connecten
entre si sense fils, que poden
incorporar diferents tipus de
sensors i que poden crear “xar-
xes d’intel·ligència ambiental”.
Així, aquestes xarxes es poden
usar, per exemple, en una ciu-
tat per controlar-ne el reg de
jardins o conreus en funció de
la humitat, oferir informació en
temps real del trànsit i ajudar a
regular o facilitar l’accés als
transports públics a persones
amb alguna discapacitat. Algu-
nes de les virtuts d’aquests dis-
positius són un baix cost rela-
tiu, el fet que es configuren
automàticament en connexió
amb els altres dispositius i
també la capacitat d’adaptar-se
al medi ambient en cada
moment.
Connectats a Internet perme-
trien, per exemple, que un
pagès de Lleida pogués contro-
lar amb exactitud i comoditat
el reg d’un conreu al Maresme
o, en aplicacions domèstiques,
ajudar persones invidents a
orientar-se perfectament dins
de casa seva.



Dit i fet, Josep Montanyà, enginyer de
telecomunicacions per la UPC, especia-
litzat en electrònica, no només va fer
seus la  teoria i el consell del professor
Luis Castañer, del Departament
d’Enginyeria Electònica, sinó que es va
posar a treballar per aconseguir desen-
volupar aquesta tecnologia, patentar-la i
comercialitzar-la. Avui Baolab es troba
en aquesta etapa de desenvolupament
d’una idea que podria ser una realitat al
mercat entre 2010 i 2011.
Amb un equip de set persones ubicades
al Campus de la UPC a Terrassa, Baolab
ha dissenyat i patentat un micro-relé
electrostàtic de baixa tensió, pensat per
resoldre les necessitats de sectors pun-
ters que mouen centenars de milers de
milions d’euros al món, com ara el camp
de la telefonia mòbil. Segons Montanyà,
“la utilització del micro-relé pels fabri-
cants de mòbils serà clau en els propers
tres anys per poder mantenir el ritme
d’innovacions al qual ens té acostumats
aquesta indústria: cada dia mòbils més
petits i més complexos”.
La reducció de les dimensions combinada
amb la introducció de més bandes fre-
qüencials, fins a una desena, i de noves
aplicacions faran indispensable tenir un
xip molt més petit però capaç de dirigir
una tecnologia molt més complicada.
“Tanta capacitat no tindria espai dins un
mòbil dels d’ara”, comenta l’impulsor de
Baolab. Si no s’hi apliqués aquest micro-
relé, s’hauria de recórrer a centenars de
xips i el preu del producte seria molt car
per al fabricant i, per tant, al producte final.
Baolab, amb visió de negoci, ja treballa en
un prototipus. Els models els produeixen a
foundries (fabricants de xips) associats
dels Estats Units i de França, mentre que
el laboratori de Terrassa concentra tota
l’activitat de recerca i desenvolupament.
“Som una empresa sense fàbrica”,
comenta Montanyà. A més, el micro-relé
de baixa tensió de Baolab també és una

eina aplicable als radars, de defensa o per
al sector de l’automoció, i a la telefonia
fixa.

Visió de futur
Quan el producte ja sigui al mercat, l’ob-
jectiu de Baolab serà treballar en la mil-
lora del micro-relé i trobar-hi noves apli-
cacions per continuar innovant i fer
créixer l’empresa. Quant a mercats,
l’avenç d’aquesta spin-off es comercia-
litzarà als principals països europeus, on
ja ha tramitat la patent, la Xina, els
Estats Units i el Japó.
L’esforç de l’equip de Baolab
Microsystems li ha valgut el suport de la
UPC i d’un grup de socis privats des que
es va crear el 2003. “Al principi, quan vas
a buscar recursos financers et trobes una
mica perdut”, reconeix el fundador de
Baolab. No obstant això, Montanyà va
rebre el suport del Programa Innova de la
UPC, que considera, al seu parer, “clau i
decisiu”. D’una banda, li va servir de
trampolí per posar fil a l’agulla a una idea
de negoci i, de l’altra, li va permetre tenir
un referent que fes confiança a la resta
d’inversors que es van incorporar en el
projecte en qualitat de socis financers.
Actualment, Baolab està participada per la
UPC, a través d’Innova, pel mateix Josep
Montanyà, per un grup d’inversors privats
—entre els quals hi ha l’empresari cali-
fornià John Tu, president de Kingston, líder
mundial en la fabricació de memòries— i
pel fons de capital risc Highgrowth
Partners, que ha vehiculat aquesta parti-
cipació a través de FonsInnocat. Aquest
fons, en què també està present la
Generalitat de Catalunya mitjançant
l’Institut Català de Finances, s’ha convertit
en una eina de suport per a molts
emprenedors i empreses de sectors
emergents. Baolab Microsystems ha estat
guardonada amb el premi Enisa a l’empre-
sa jove més innovadora a Espanya en tec-
nologies de la informació.

el viver
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Una classe a la universitat sobre microsistemes va ser el punt de partida d’una aventura
empresarial que avui ja té cinc anys de vida. El fundador de Baolab Microsystems, Josep
Montanyà, va seguir al peu de la lletra els suggeriments del seu professor de doctorat,
quan els va explicar què eren els micro-relés, els usos d’aquests xips i la projecció comer-
cial que tenien aquests dispositius si algú aconseguia fer-los més petits.

Baolab
Mycrosystems
respon
Qui
Josep Montanyà i Silvestre

Quan
2003

Què
Disseny d’un micro-relé elec-
trostàtic de baixa tensió

On
Dissenyat a Baolab, a Terrassa, i
fabricat als Estats Units i França.

Per a qui
Integradors de mòduls i sistemes
de telefonia mòbil

Per a què
Dimensions i tensió d’actuació
més petites. Última tecnologia
que permet fer realitat la nova
generació de telefonia mòbil
d’aquí a 2 o 3 anys.
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FOTO Micro-relé elec-
trostàctic creat per
Baobab Microsystems.

Baolab s’anticipa 
a les necessitats 
tecnològiques del mòbil



Un bròquil és un objecte que té una
estructura fractal. Un exemple emble-
màtic i quotidià, però prou il·lustratiu per
tractar de definir aquest concepte. Un
fractal està constituït per una infinitat de
formes geomètriques iguals que el
mateix objecte a diferents escales, és a
dir que, de més a prop o de més lluny,
sempre veiem el mateix dibuix. “És una
repetició indefinida i les parts són una
còpia a escala més petita de tot el con-
junt del fractal”, explica el professor
José Luis Andrés Yebra, del
Departament de Matemàtica Aplicada
IV, que recorda que a la naturalesa
podem trobar-hi molts exemples com el
del bròquil.
Més enllà de la geometria, la riquesa
dels fractals és el seu ventall d’aplica-
cions i el suc que n’han tret investiga-
dors pioners, com ara l’equip del
Departament de Teoria del Senyal i
Comunicacions de la UPC. “Les formes
fractals ens serveixen per definir estruc-
tures complexes, però matemàticament
simples“, afegeix el professor Jordi

Romeu, que fa més d’una dècada que
treballa en aquest camp.
La tecnologia fractal s’ha aplicat per a
simulacions d’objectes per ordinador,
per modelitzar sorolls en sistemes elec-
trònics, per descriure fenòmens físics o
per dissenyar antenes multifreqüència
per a les telecomunicacions. “A més a
més de la bellesa formal i del potencial

artístic que tenen, les estructures frac-
tals serveixen per a la compressió d’i-
matges, que gairebé tenen la mateixa
qualitat en menys espai. L’enciclopèdia
Encarta utilitza aquesta tecnologia”,
apunta José Luis Andrés Yebra.
Precisament, el disseny d’antenes a par-
tir de tècniques fractals va servir de
trampolí per a una empresa catalana,
Fractus, que va néixer dins l’entorn de la

cognos
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Modelitzar mar i muntanya
La geometria fractal també s'accepta com una eina eficient per des-
criure superfícies naturals, com per exemple zones muntanyoses o la
superfície del mar. Aquesta és la tasca que dirigeix el professor Jordi
Mallorquí, membre del grup de recerca en Teledetecció del
Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions de la UPC.
Recentment, els fractals també s'han utilitzat per desenvolupar teo-
ries de dispersió electromagnètica de superfícies naturals.
Fruit d'una col·laboració amb científics de la Universitat de Nàpols
Federico II, s'ha construït i mesurat una superfície que representa un
procés fractal de Weierstrass-Mandelbrot. Les mesures en la cabina
anecoica d’aquest departament de la UPC dels camps dispersats en
geometria monostàtica i biestàtica s'han comparat amb resultats
analítics obtinguts a la Universitat de Nàpols. Els fractals també s'han
utilitzat per reproduir el mar que envolta els vaixells en el simulador
d'imatges SAR (radar d'obertura sintètica) anomenat GRECOSAR.
Aquest simulador permet obtenir imatges SAR molt semblants a les
que obtindria un sensor orbital.

FOTOS Formes pròpies
de la geometria 
fractal.

A la natura hi ha
molts exemples
d’estructures 
i formes fractals

La riquesa 
de la geometria 
fractal



recerca de la UPC. Un dels fundadors, el
professor Carles Puente, és avui un
referent en l’estudi i l'aplicació dels frac-
tals i va ser ell que va patentar la prime-
ra antena fractal el maig de 1995.
Puente, que formava equip amb els pro-
fessors Rafael Pous i Jordi Romeu, va
comprovar com la fabricació d’antenes
amb tecnologia fractal permetia utilitzar
diferents freqüències multibanda, sense
perdre qualitat de senyal i minimitzant
el cost i l’impacte visual sobre el paisat-
ge urbà. Una revolució que demanaven
molts sectors.

La primera patent va donar pas, uns
anys després, el 1999, a la fundació de
Fractus, avui amb seu corporativa a
Sant Cugat del Vallès, el 65 % de la plan-
tilla de la qual es dedica a tasques de
recerca.
Fractus s’ha convertit en una empresa
capdavantera al món gràcies a l'aplica-
ció de la tecnologia fractal al disseny
d'antenes en miniatura i multibanda per
a aplicacions sense fils, fàcils d’integrar
i rendibles.
Les antenes de Fractus són emprades
per fabricants de telèfons mòbils, ope-
radors de comunicacions i xarxes de
comunicacions mòbils, en dispositius
sense fils (mans lliures, sistemes WiFi,
ZigBee, UWB), fabricants de xips sense
fils, automoció, sistemes de defensa i
fabricants d’equipament i instrumental
mèdic, entre altres.

De la teoria a la pràctica 
L’empresa disposa d'una important car-
tera intel·lectual de 49 invents protegits
per 137 patents i sol·licituds de patents.
Aquesta tecnologia s’aplica globalment
a dispositius de diverses multinacionals.
Segons Carles Puente, “des que es va
fundar, Fractus ha venut més de 20
milions d’antenes a tot el món.
La fabricació, externalitzada, es fa a la
Xina, Corea, la República Txeca, el Regne
Unit i Espanya”. Ara, l’equip de Carles
Puente està immers en el desenvolupa-
ment d’antenes integrades en xips de
comunicacions (antenna in package).

Fractus, per la naturalesa innovadora
del seu negoci, va ser una de les empre-
ses catalanes que va despertar l’interès
dels fons de capital de risc estrangers,
com ara 3i i Apax, que a principis de
2000 van aterrar amb força a Espanya.
L’ampli ventall d’aplicacions va fer que
el 2002 Fractus firmés una aliança
—Advanced Automotive Antennas—
amb una multinacional catalana, Ficosa,
fabricant de sistemes i components per
a l’automoció.
En aquesta ocasió, els fractals i la tecno-
logia de Fractus s’obrien pas dins una
indústria que pretenia optimitzar les
antenes dels vehicles perquè una sola
antena incorporés més prestacions i
serveis.
Actualment, gegants de l’automoció
com són Peugeot i Fiat han tret profit
dels avantatges d’aquestes antenes,
que tenen més capacitat i són més peti-
tes.
Per la seva banda, Ficosa manté estrets
lligams de col·laboració amb enginyers i
enginyeres de la Universitat Politècnica

de Catalunya, que continuen investigant
en nous sistemes d’antenes.
Recentment, la companyia ha firmat un
conveni de col·laboració amb el grup
de recerca Antenna Lab per dur a
terme un projecte de recerca en el
camp dels sistemes d’antenes i la seva
aplicació en nous materials tecnolò-
gics. Aquest grup de la UPC desenvolu-
pa una intensa tasca de recerca en
l’àmbit de l’anàlisi i el disseny d’ante-
nes, amb èmfasi en el disseny d’ante-
nes compactes per a sistemes de
comunicacions, mitjançant sistemes
propis de simulació, disseny i mesura
que cobreixen les bandes VHF, UHF i
EHF.
L’acord amb Ficosa, que té dos anys de
vigència, busca combinar d’una manera
òptima formes i materials per traslladar-
los a un sector de pes, el camp de l’ae-
ronàutica, dins el qual Catalunya s’es-
força per ser un referent per substituir
sectors productius que han anat per-
dent importància dins el teixit industrial
tradicional.
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El pare dels fractals
A Benoît Mandelbrot, matemàtic d’origen polonès, li agrada matisar
que no es considera el pare dels fractals, sinó que per ser fidels a la
realitat és el pare de la geometria fractal. En qualsevol cas, va ser ell
que el 1975, després de rumiar molt quina paraula podria utilitzar
perquè s’assemblés en diferents llengües, va apostar pel concepte
fractal per descriure una estructura fragmentada o irregular que es
repeteix a diferents escales. El terme prové del llatí fractus, sinònim
de romput o fracturat.
Mandelbrot ha sorprès la comunitat d’estudiosos i investigadors per-
què no ha limitat el concepte fractal a l’esfera de les matemàtiques.
En diverses conferències i llibres que ha publicat, aquest investigador
defensa que l’estudi dels fractals o de les superfícies rugoses és fona-
mental per entendre aspectes del món de les finances, la física o l’art.
Mandelbrot interpreta la fractalitat com un cercle que va començar
amb l’art, va continuar amb les matemàtiques i després va tornar a
convertir-se en art, de manera que se'n va produir una mena de fusió.
Com a professor d’Economia a la Universitat de Harvard (Estats
Units), Mandelbrot també ha estat innovador com a partidari de la
geometria fractal per estudiar les variacions dels preus dels mercats
financers, els seus alts i baixos, les discontinuïtats i les variacions. En
un dels darrers llibres que ha publicat, Fractals and finances,
Mandelbrot fa una aproximació matemàtica als mercats, on s’arrisca
i es guanya o es perd.

Les antenes de
Fractus s’utilitzen
en telèfons mòbils 
i productes 
electrònics sense fils



panorama

10 informacions

L’AIDIT 
s’incorpora 
al Parc
Científic 
i Tecnològic
de la
Universitat 
de Girona

Unes 10.000 persones visiten l’estand 
de la UPC a Estudia 2008
Un any més, la Universitat va presentar l’oferta dels seus
estudis al saló Estudia. En total, a l’estand de la UPC es van
atendre unes 10.000 persones, entre els dies 2 i 6 d’abril, que
demanaven informació o volien conèixer de més a prop l’o-
ferta acadèmica i les característiques de la Universitat.
Enguany, a més, la Universitat hi va instal·lar una sala de rea-
litat virtual que presentava aquesta tecnologia i la disciplina
que la fa possible. Els visitants van poder interactuar amb
entorns de realitat virtual en els àmbits de l’arquitectura, l’en-

ginyeria industrial i biomèdica, i la simulació social. Així, van
poder explorar el cos humà, recórrer un cotxe de Fórmula 1,
caminar pel terrat de la Casa Batlló de Barcelona o analitzar la
seva reacció davant del foc en un escenari que es fa servir
per tractar la fòbia a aquest element.
El projecte es va desenvolupar en col·laboració amb el grup
de recerca MOVING —Modelització, Visualització Interacció i
Realitat Virtual—, que lidera el professor Pere Brunet.
www.lsi.upc.edu/~moving

La Universitat de Girona (UdG) i la UPC han signat aquest mes de març un acord per-
què l’Agència d’Acreditació en Investigació, Desenvolupament i Innovació Tecnològica
(AIDIT) disposi d’una delegació al Parc Científic i Tecnològic de la UdG amb la finalitat
de donar suport a les empreses que hi ha ubicades. L’acord el van formalitzar la recto-
ra de la UdG, Anna M. Geli, i el rector de la UPC, Antoni Giró.
L’AIDIT la van crear l’any 2000 la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la
Universitat Politècnica de Madrid (UPM). La principal activitat de l’Agència és la certifi-
cació de les anomenades 3P de l’excel·lència en innovació: projectes, personal inves-
tigador i processos de gestió d’R+D+I.
Amb més de 1.700 projectes avaluats en unes 450 empreses, l’AIDIT disposa d’una gran
experiència en el camp de la ciència i de la tecnologia i és ara mateix l’entitat certificado-
ra de projectes líder, amb un 50 % de la quota total de mercat.
L’AIDIT va ser la primera entitat acreditada per l’Entitat Nacional d’Acreditació, ENAC,
per dur a terme la certificació de projectes d’R+D+I, l’any 2003, i la certificació del per-
sonal investigador, l’any 2007. L’AIDIT és l’única entitat certificadora que pot oferir
aquest darrer servei.
www.e-aidit.com
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La UPC i
Alstom creen
una càtedra
d’innovació
en tecnologia
ferroviària 
i energies
netes
La Càtedra Alstom d’Innovació en
Tecnologia Ferroviària i Energies Netes,
amb seu a l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria Industrial de Barcelona
(ETSEIB), serà el canal pel qual Alstom
col·laborarà en diferents programes de
formació de la Universitat, com ara màs-
ters, postgraus, assignatures de lliure
elecció i projectes de fi de carrera.
La creació de nous convenis de coopera-
ció educativa i l’organització d’un premi
d’innovació, que reconeixerà els millors
projectes de fi de carrera d’aquesta
temàtica, són unes altres de les accions
que es promouran des de la Càtedra.
La unitat impulsarà també recerca rela-
cionada amb el disseny sostenible, la
innovació, la gestió del coneixement i
l’eficiència energètica. M. Antònia de los
Santos, del Departament d’Enginyeria
Mecànica, i Xavier Badia, director
d’R+D+I d’Alstom, n’assumeixen la
direcció.
www.es.alstom.com
www.em.upc.edu

El repte 
del desenvolupament
humà i social
Del 31 de març al 2 d’abril va tenir lloc a la Politècnica la IV
Conferència Internacional de Barcelona sobre Educació
Superior, organitzada per la Global University Network for
Innovation, GUNI, amb el títol “Educació superior: nous rep-
tes i rols emergents per al desenvolupament humà i
social”. La conferència va analitzar les noves vies per a l’in-
tercanvi de valor amb la societat.
També s’hi van presentar els continguts del tercer informe de
la GUNI, L’educació superior al món: nous reptes i rols emer-
gents per al desenvolupament humà i social, que ofereix una
àmplia reflexió sobre el rol de l’educació superior i les institu-
cions d’educació superior en relació amb la seva contribució
al desenvolupament humà i social, en el context actual mar-
cat per la globalització.
Aquest estudi vol enriquir la visió del rellevant paper social
que ha de tenir l’educació superior oferint un espai de
debat i propostes sobre les funcions que ha de tenir el
coneixement en la societat.
La conferència va ser inaugurada pel rector, Antoni Giró, en
un acte al qual van assistir el secretari d’Estat d’Universitats
Recerca, Miguel Ángel Quintanilla; la comissionada per a
Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya,
Blanca Palmada; el rector de la Universitat de les Nacions
Unides, Konrad Osterwalder, i el director de la Divisió
d’Ensenyament Superior de la UNESCO, Georges Haddad.
www.guni-rmies.net
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avatars
la vida a la UPC
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El professor Manel Moreno, del Departament de Física i Enginyeria Nuclear a l’E.P.S. d’Enginyeria de
Vilanova i la Geltrú, va quedar fascinat de petit per la ciència-ficció amb les sèries de televisió. Després
ja no va poder parar. Jules Verne, Isaac Asimov i Arthur C. Clarke van acabar d’enganxar-lo a l’imaginari
de la ficció i, de la mà de Superman, King Kong i ‘Star Trek’, va apostar per comunicar la ciència d’una
forma més entenedora i per provocar la reflexió sobre el món en què vivim.

“La divulgació 
de la ciència sempre
ha estat mal vista”

Com va començar tot? 
A les classes de la universitat. Vam intro-
duir la ciència-ficció per explicar la física
d’una manera més entenedora. Si exem-
plifiques les lleis de Newton amb la força
que ha de fer Superman per volar per les
costes del Garraf, és molt més fàcil d’enten-
dre per als estudiants. Després aquest dis-
curs el vam traslladar als instituts, als cen-
tres cívics i fins i tot vam escriure el llibre
De King Kong a Einstein. La física en la
ciència-ficció, d’Edicions UPC.

Els superherois els coneix tothom? 
Sí, perquè són personatges que formen
part de la iconografia popular, l’audièn-
cia els identifica ràpidament i això t’aju-
da a captar a l’instant l’atenció. Amb els
més petits, és molt divertit explicar com
Tintín va arribar a la Lluna. Queden
bocabadats.

I aquí aprofites per explicar allò que
t’interessa?
Exacte, perquè la ciència-ficció és el pre-

text per explicar la ciència que hi ha al dar-
rere i convidar que la gent reflexioni sobre
els importants canvis tecnicocientífics que
s’estan produint. Si els fas pensar, els  des-
pertes la curiositat per la ciència.

Manca cultura científica?
La gent té un coneixement científic més
alt del que pensem. Per això, no se’ls ha
de parlar com a infants, sinó de forma
entenedora però amb el rigor i el llen-
guatge tècnic que calgui. Si no ens hi
esforcem, la gent no arribarà mai a tenir
la cultura científica que creiem que és
necessària. Com més expliquem, més
autònomes seran les persones per pen-
sar i decidir per si mateixes, sense la
tutela de ningú.

Som immadurs?
Sí, molt. I falta crítica cap al món que ens
envolta. Estem poc preparats per pensar
de forma intel·ligent i adulta. I aquesta és
una tasca en què els científics tenen un
paper molt important.

Quin?
No sols hem de formar professionals
preparats per al món laboral, sinó per-
sones culturalment vàlides i crítiques,
amb l’esperit de pensar i de dir coses. A
més, hem d’explicar què fem i com ho
fem perquè la societat també tingui les
eines i la capacitat per entendre de
forma objectiva i racional el món en què
vivim i perquè estigui preparada per
afrontar els canvis i els reptes del futur.

Hauríeu de ser més presents en
l’opinió pública?
No hauríem de tenir por de donar la nos-
tra opinió sobre els temes d’actualitat,
perquè tenim un coneixement al darrere
que ens avala. Les nostres explicacions
ajuden la ciutadania a formar-se una
opinió sobre les problemàtiques que l’a-
fecten. Si sempre deixem les opinions en
mans dels polítics, el ciutadà mai no tin-
drà un criteri propi per decidir per si
mateix.

Tota la comunitat científica hi tre-
balla en aquest sentit? 
La divulgació de la ciència en aquest
país sempre ha estat mal vista perquè és
temps que deixes de dedicar a fer recer-
ca. Però això està canviant. Les genera-
cions joves tenen molt clara la necessi-
tat de transmetre i compartir el coneixe-
ment científic. També les sèries, el cine-
ma i els programes de televisió ajuden a
mostrar que la ciència és entretinguda i
gens avorrida.

Sense banalitzar-la.
Sí, perquè molts programes de televisió
estan caient en l’extrem de mostrar-la
com un espectacle, quan la ciència ben
feta és espectacular per si mateixa i pot
enganxar els més joves. És igual que un
bon llibre de ciència-ficció, que hauria
de ser la porta d’entrada al fantàstic
món de la literatura. Si els més joves se’l
perden, aniran coixos tota la vida.



El planetari de la Facultat de Nàutica de Barcelona, creat el 1969, és el
més antic de Catalunya i el segon d’Espanya. Amb una capacitat per a
30 persones, principalment l’utilitza l’estudiantat que assisteix a les
classes d’Astronomia, però també s’hi fan sessions per al públic en
general, com ara durant la Setmana de la Ciència.
El planetari disposa d’una cúpula semiesfèrica de sis metres de diàme-
tre amb 31 projectors, que permeten contemplar prop de 5.000 estels.
L’observador es pot situar en diferents posicions i veure les
constel·lacions, el Sol, la Lluna i la Via Làctia, entre altres. D'altra
banda, s'hi projecta el moviment aparent del cel i s’hi mostra el temps
sideral, el zenit i el zodíac.
El visitant pot experimentar la regulació del moviment de precessió de
la Terra mentre contempla la projecció del meridià, l’equador celeste,
l'eclíptica, el cercle vertical, el cercle horari i el cercle de l’horitzó.
www.fnb.upc.edu

espais

Per què el temps
deteriora el paper?

Les estrelles 
també són a la Terra
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El paper es defineix com un material que es presenta en
forma de fulls formats per fibres enllaçades entre si.
Actualment, la font de les fibres són els vegetals, en general
d’arbres, però també es poden extreure d’altres matèries com
ara la palla, el lli i el cànem. La invenció del paper s’ha atribuït
a la Xina, l’any 105 de la nostra era. Durant molts d’anys es va
fer amb deixalles tèxtils que ja no es podien utilitzar més. Però
el consum de paper es va anar fent cada cop més important i
va ser necessari emprar altres matèries. A mitjan segle XIX es
va aprendre a extreure les fibres dels arbres i va començar la
fabricació de paper a partir de la fusta.
El material comú de les fibres papereres vegetals és la
cel·lulosa, que té una gran afinitat amb l’aigua. La cel·lulosa
és, per tant, hidrofílica, és a dir, que, si sobre un paper sense
cap mena de tractament hi tirem una gota d’aigua, aquesta
el mulla, s’hi estén i penetra pels porus del paper.
“Per evitar que, a causa de la hidrofilitat, l’aigua o la tinta
s’estengués de manera incontrolada en el paper, s’hi va
haver d’aplicar un tractament anomenat encolatge. Durant
molts anys, aquest procés es va fer amb cola animal que
s’extreia dels ossos. Es tractava d’una operació enutjosa i
que es realitzava quan el paper ja tenia el format de fulls,
submergint-los en un bany de cola,” expliquen Josep F.
Colom i José A. García Hortal, del Departament d’Enginyeria
Tèxtil i Paperera. A principis del segle XIX, l’alemany Moritz

Illig va inventar un nou mètode. La pasta es tractava, abans
de fer-ne paper, amb cola de colofònia procedent de pins i
avets i sulfat d’alumini. “Aquest productes produïen un
compost que es dipositava sobre les fibres i que les feia
hidrofòbiques. Amb aquest procediment l’encolatge del
paper es va simplificar i va permetre augmentar-ne la pro-
ducció, que cada cop tenia més demanda”, aclareixen els
experts. Una característica d’aquest mètode és que el sulfat
d’alumini produeix solucions àcides.
Però al cap dels anys, es va detectar que el paper envellia i
es trencava. “La causa és l’encolatge àcid que debilita la
cel·lulosa. Per aconseguir que el paper sigui permanent, cal
elaborar-lo en condicions d’encolatge alcalines i, a més,
dotar-lo d’una reserva alcalina que s’obté amb el carbonat
de calci.”
El Fons Històric de Ciència i Tecnologia de la Biblioteca de
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de
Barcelona s’ha sotmès al tractament de desacidificació per
preservar de la degradació el seu patrimoni documental. La
desacidificació significa neutralitzar el pH del paper i apor-
tar una reserva alcalina de carbonat de magnesi als docu-
ments tractats. Aquest procés químic de conservació de
paper anomenat CSC BookSaver®, va ser creat, ideat i
patentat el 1999 pel professor Rogelio Areal, del
Departament d’Enginyeria Química.

mailto:garcia.hortal@etp.upc.edu
mailto:colom@etp.upc.edu


Cristina Escrigas
Directora executiva de la Global
University Network for Innovation (GUNI)
L’educació superior forma les persones
que assoliran les posicions de més gran
responsabilitat en la societat. Les seves
decisions en totes les àrees d’activitat
poden portar-se a terme des d’una mira-
da centrada en el bé col·lectiu. No som
encara suficientment conscients de la
implicació col·lectiva de les nostres con-
ductes i decisions individuals; però, sens
dubte, l’educació superior té un paper
fonamental en els continguts curriculars
i l’ètica i els valors que incorporaran els
ciutadans de demà. Per això, és necessa-
ri preguntar-se, des de la universitat, quin
és el coneixement que cal produir i difon-
dre per construir la societat.
cristina.escrigas@upc.edu

Antonio Aguado
Departament de Resistència de Materials
i Estructures a l’Enginyeria
Al llarg de la història, cada model econò-
mic s’ha caracteritzat per un nivell de
formació. En les societats agrícoles o
ramaderes, el coneixement es transme-
tia mitjançant l’experiència i en períodes
posteriors, com ara l’industrial, es va
necessitar una formació més tècnica per
desenvolupar cadascun dels oficis. En
l’actualitat, davant d’una societat més
complexa, els paradigmes anteriors no
serveixen i es necessita avançar cap a
una formació superior d’adequada res-
posta. Aquesta formació permet a la per-
sona tenir una visió de la realitat més
àmplia, que repercutirà en una incidèn-
cia més gran en el desenvolupament
humà i social. En definitiva, el nivell de
formació s'associa a les circumstàncies
socials i aquestes retroalimenten el nivell
de formació que es requereix.
antonio.aguado@upc.edu
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El projecte europeu More Open Electrical Technologies for Aircrafts (MOET),
liderat per la multinacional Airbus, aconseguirà millorar l’arquitectura interna
dels avions, perquè perdin pes, estalviïn combustible, siguin més segurs i, en
definitiva, contaminin menys. En el projecte, que té un pressupost de 35 milions
d’euros, hi participa el Centre MCIA, del Departament d’Enginyeria Electrònica
al Campus de Terrassa.
Aquest centre de la UPC i la Universitat Pública de Navarra són els dos únics
equips espanyols del projecte, juntament amb 13 equips científics europeus
més i 46 empreses d’alta tecnologia, entre les quals hi ha SAAB, Siemens, Roll
Royce, CRISA i Goodrich.

Sistema electromecànic
El funcionament precís de cadascuna de les accions que du a terme una aero-
nau depèn de la interrelació de sistemes de gran complexitat (hidràulics, mecà-
nics, electrònics i elèctrics). Aquesta complexitat encareix molt el preu de
construcció dels avions i influeix de manera determinant en el pes i en la quan-
titat de combustible que consumeixen.
En el disseny del nou model d’avió que prepara Airbus dins el projecte MOET,
el Centre MCIA —dirigit per Juan Antonio Ortega i José Luis Romeral— s’encar-
rega de diagnosticar el funcionament del motor que fa moure els alerons de
l’aparell. La novetat és que aquest motor, que habitualment funciona amb un
sistema hidràulic, es basarà en un sistema electromecànic. De fet, és la peça
que fa que els alerons es moguin amb una gran precisió i que l’aeronau modi-
fiqui la trajectòria aèria sota el comandament del pilot. Per tant, la diagnosi del
seu funcionament ha de ser escrupolosament precisa.
Amb el nou model de motor electromecànic, s’estalviarà bona part dels siste-
mes pont que serveixen per coordinar el conjunt d’elements interns; amb això,
“l’avió perdrà pes i guanyarà seguretat, ja que consumirà menys energia”,
assegura Romeral. És el que s’anomena alimentació per cable (power by wire).
Els dos primers macroprototips del projecte es presentaran a Toulouse (França)
l’any 2010 i obriran el camí cap a un nou concepte d’avió més segur i sostenible.

Avions més netsCom pot ajudar
l’educació superior
al desenvolupament
humà i social?

CONTACTE
NOM Centre MCIA

EMAIL info@mcia.upc.edu WEB www.mcia.upc.edu 

TEL 93 739 86 99



Fer operatius i útils els informes de desenvolupament humà de l’ONU per combatre la
pobresa al món és l’objectiu de la tesi doctoral d’Ivonne Cruz, de la Càtedra UNESCO de
Sostenibilitat de la UPC. La seva metodologia multidimensional ja s’ha fet servir a l’Informe
de desenvolupament humà del Nepal.

Combatre la pobresa 
des d’una visió 
multidimensional

Analitzar les causes de la pobresa i pro-
posar-hi noves solucions era el repte
d’Ivonne Cruz, doctora de la Càtedra
UNESCO de Sostenibilitat de la UPC. Per
això es va proposar identificar els buits i
les noves possibilitats de les polítiques
encaminades a aquest fi. Després de
mesos de recerca, el resultat del seu tre-
ball i de la seva tesi doctoral, dirigida pel
professor Andri Stahel, és una nova
metodologia d’anàlisi, que anomena des-
envolupament humà a escala humana,
per avaluar les estratègies que cal
emprendre sorgides dels informes anuals
de desenvolupament humà de l’ONU.

Aquest mètode podria haver començat
a canviar de manera notable el sistema
amb què els governs i les institucions
internacionals avaluen els informes del
Programa de les Nacions Unides per al
Desenvolupament Humà (PNUD) per
canviar i millorar la qualitat de vida de
les persones. Així ho posa en relleu el

premi que ha merescut a la millor tesi
doctoral de ciències socials i jurídi-
ques, atorgat per la Universitat
Complutense de Madrid, que ha reco-
negut el valor científic i l’impacte del
treball d’Ivonne Cruz. El sistema ja s’ha
fet servir en l’avaluació de l’Informe de
desenvolupament humà del Nepal de
l’any 2005.
L’autora del treball aposta per una nova
visió per abordar la integració social,
ambiental, econòmica, institucional, cul-
tural i fins i tot espiritual de les persones
en el seu entorn. El sistema de desenvo-
lupament humà a escala humana per-
met valorar aspectes determinats per-
sona a persona amb autoavaluacions,
en les quals prevalen les apreciacions
subjectives. Al mateix temps, recull les
apreciacions més objectives relaciona-
des amb els mecanismes, les lleis i les
normatives que imposen els governs.
Amb la publicació del primer informe
sobre desenvolupament humà l’any
1990, l’ONU va fixar una eina per mesu-
rar el desenvolupament i el benestar
social al món. Però aquest tipus d’infor-
mes aviat han estat criticats perquè no
tenen en compte la complexitat dels
aspectes socials, històrics, culturals i
polítics que caracteritzen les societats.
Les publicacions d’àmbit nacional dels
informes de les Nacions Unides han

estat un intent de pal·liar aquestes
carències.
Tot i això, per a Ivonne Cruz “aquest
plantejament no abasta la problemàtica
d’una manera completa i multidimen-
sional”, tal com ho permet, en canvi, el
seu sistema de desenvolupament a
escala humana, que el PNUD ha qualifi-
cat d’instrument innovador per al com-
pliment dels objectius de desenvolupa-
ment del mil·lenni. Es preveu que el sis-
tema s’apliqui per estudiar el canvi cli-
màtic al Vietnam, així com a petites illes
de la Polinèsia com ara les de Samoa, al
sud del Pacífic.

llavors
de ciència
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FOTO La tesi que
sosté Ivonne Cruz
aposta perquè l’anà-
lisi del desenvolupa-
ment humà es faci a
escala humana.

Es preveu que el
sistema s’apliqui
per estudiar el
canvi climàtic al
Vietnam i a petites
illes de la Polinèsia
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Títol de tesi
Desenvolupament humà a escala humana.

Per què vas triar aquesta recerca?
Em vaig adonar que la manera en què s’estan analit-
zant els nivells de desenvolupament humà als països
té mancances, no té en compte les diferents dimen-
sions del problema.

Àrees d’aplicació?
Per avaluar els informes de desenvolupament humà
del PNUD i vetllar pel compliment de les accions que
se’n deriven.

Tesi doctoral



És la presidenta electa
de la Federació Mundial
d'Organitzacions d'Engi-
nyeria (WFEO), entitat
que, juntament amb 
la Càtedra Victoriano
Muñoz Oms de Valors
Humans a l’Enginyeria de
la UPC, va organitzar la
Conferència Internacional
sobre Ètica i Valors
Humans a l’Enginyeria 
a la Politècnica.

María
Jesús
Prieto-
Laffargue

Va néixer a Salamanca i va ser la
segona enginyera de telecomu-
nicacions que es va llicenciar a
Espanya, a la Universitat Politè-
cnica de Madrid. També és
diplomada en direcció d’empre-
ses per l’IESE de la Universitat
de Navarra. L’any 1985 va posar
en marxa Telefónica Sistemas i
ha participat en la consolidació
de la presència internacional de
Telefónica a l’Amèrica Central i
del Sud. Ha estat directora
general de Sistelcom i directora
general de l’Institut de Meteoro-
logia. A més, ha presidit l’Institut
d’Enginyeria d’Espanya i ha
estat adjunta a la presidència
d’Unión Fenosa Inversiones.

Quin és aquest repte?
L’enginyeria, que és la disciplina de fer bé coses útils,
ha d’ajudar a resoldre les tres qüestions més impor-
tants del món actual: la demografia, l’increment d'és-
sers humans al planeta; la sostenibilitat, el dret de tots
a viure més i millor, i la desigualtat en la distribució dels
recursos i les riqueses. Els atemptats de Nova York van
posar de manifest que ningú no pot ser indiferent al fet
que algú altre es mori de fam o no pugui accedir al
coneixement. El menyspreu cap als altres actualment
ja no té sentit. Perquè ningú no podrà viure tranquil
mentre hi hagi algú altre que no pugui viure de la
mateixa manera que ell.

I l’enginyera o l'enginyer, què hi poden fer?
Són els qui han d’enfrontar-se a aquests nous proble-
mes. Són els professionals que saben gestionar les
eines i el coneixement científic i tecnològic actual i
adaptar-lo a les necessitats i els problemes locals. I
com que aquests nous reptes són molt més complexos
que fa 50 anys, han de tenir en compte molts paràme-
tres que a principis de segle no eren importants. Per
això, la formació d’ara ha de ser diferent.

Com ha de ser?  
Ha de tenir una base tècnica molt forta, que s’ha de
complementar amb una formació econòmica, interna-
cional, ètica i social. I el més important és que s’ha
d’ensenyar als enginyers les conseqüències socials i
tecnològiques de les seves decisions. Han de saber
que la manca de rigor en el disseny d’un producte o en
el tractament de les dades pot tenir conseqüències
molt greus. S’ha d’apostar per una bona formació per-
què és vital per eradicar el model econòmic actual, que
està totalment endarrerit, i sortir de l’estrangulació
econòmica que s’està palpant, sobretot a Catalunya.

Per què, aquesta situació?
A Espanya s’havia aconseguit un bon producte interior
brut i s’havia millorat la qualitat de vida dels espanyols.
Però, en lloc de millorar les universitats i avançar en
moltes àrees de coneixement, l’economia s’ha basat
en el sector de la construcció i s’està fomentant una

societat en què el més important és el consumisme i
en la qual la gent jove inverteix els diners en una casa
i no en el creixement personal i professional. Aquest alt
consumisme s’ha de frenar si es vol mirar a llarg termi-
ni i pensar en les generacions futures.

Com s’ha de fer?
Jo tinc l’esperança que la societat civil liderarà el canvi,
perquè els partits polítics actuals no estan preparats
per fer-ho.

I si no es canvia?
Doncs com a país desapareixerem del mapa. Perquè
actualment el globus terraqüi ja no es divideix sobre la
base dels mapes cartogràfics tradicionals, de conti-
nents i oceans, sinó que la diferència entre els països
està basada en qui produeix o no produeix tecnologia.
Davant aquest nou món, Espanya i altres països des-
apareixeran del mapa i altres hi emergiran.

Quins?
L'Índia, que comença a tenir una rellevància molt
important, igual que la Xina o Corea del Sud. Altres paï-
sos de l’Àfrica i Àsia, com ara els Emirats Àrabs, patiran
en un futur si no comencen a invertir el petroli en
coses útils.

Els valors i l’ètica, quin paper han de tenir?
Un paper primordial. Perquè malgrat les màscares de
les responsabilitats socials corporatives, les genera-
cions més joves estan més conscienciades i existeix,
en general, una sensibilització més gran. Això ajuda a
reduir més la corrupció civil, que costa anualment tres
bilions de dòlars.

Un missatge per a les noves generacions
Que s’esforcin, perquè tot allò que mereix la pena com-
porta un sacrifici personal, i que impregnin la seva acti-
vitat diària dels valors de l’enginyeria. L’orgull de ser
enginyera i el treball diari són els estímuls que m’han
fet sentir segura per seure en un consell d’administra-
ció ple d’homes o per mirar als ulls el meu cap. L’esforç
els farà ser amos d’ells mateixos.

l’entrevista

“L’enginyeria ha 
de resoldre els problemes
del segle XXI”
En un món d’homes, l’enginyera María Jesús Prieto-Laffargue ha lluitat fort per
ocupar els primers llocs de les empreses i les institucions més importants del sector
de les telecomunicacions. El seu últim repte és presidir la Federació Mundial
d'Organitzacions d'Enginyeria. L’orgull de ser enginyera i l’esforç personal són alguns
dels ingredients del seu èxit, que acompanya amb una clara visió de cap a on ha d’a-
nar la professió i el paper que ha de desenvolupar l’enginyeria en el segle XXI.
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