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L’any 1999 la creació de la Càtedra
CEMEX-España Càtedra Blanca de
Barcelona va permetre iniciar el disseny
d’un marc idoni per a l’ensenyament de
l’arquitectura a la universitat pública.
Com va afirmar en el seu moment el
rector de la UPC, Jaume Pagès, la fórmu-
la càtedra d’empresa permet un triple
objectiu: acostar la universitat a la reali-
tat professional, dotar-la d’independèn-
cia enfront dels poders públics i aportar-
li un finançament que s’acosta al de les
universitats privades però amb els avan-
tatges de la pública.
Per contra, el món empresarial es retro-
alimenta de la universitat, tant de la
seva expertesa com dels seus profes-
sionals que la composen, molts dels
quals tenen un reconegut prestigi. Així
ha estat amb la Càtedra CEMEX-España.
El compromís de l’empresa CEMEX —
l’empresa espanyola més important en
la producció de ciment—  amb la forma-
ció ha permès que aquesta experiència
pionera s’hagi estès els últims anys a
altres universitats espanyoles i estran-
geres, i s’hagin creat càtedres CEMEX a
l’Amèrica Llatina i en altres punts de la
geografia espanyola.
En el transcurs d’aquests gairebé deu
anys d’existència de la Càtedra, hem
pogut desenvolupar un projecte docent
que, més enllà del coneixement d’un

producte o tecnologia determinats, per-
segueix l’aproximació de l’experiència
de la professió de l’arquitectura a la for-
mació intel·lectual de l’estudiantat.
La Càtedra ha organitzat cicles de con-
ferències d’arquitectura contemporà-
nia, concursos per a estudiantat per a la
construcció de petites instal·lacions,
quaderns d’obra d’edificis en construc-
ció, viatges de curs i xerrades tècniques
especialitzades. Aquest nombre d’activi-
tats ha permès que el taller de projectes
hagi adquirit una dimensió que trans-
cendeix les aules i que concebi el pro-
jecte arquitectònic com un territori múl-
tiple i permeable en el qual l’estudiantat
desenvolupa la seva llibertat creativa a
través d’un instrumental sòlid i assequi-
ble. L’objectiu últim és aconseguir l’ex-
cel·lència de l’ensenyament i la genera-
ció d’una cultura arquitectònica univer-
sitària específica, que sigui capaç d’in-
centivar la recerca.
Aquest model pot entendre’s com un
reflex de la proliferació d’escoles priva-
des que s’ha produït a Madrid i a
Barcelona en els últims anys, al mateix
temps que pot servir de base per a
futurs projectes lligats al nou Espai
Europeu d’Educació Superior i, molt
especialment, per a iniciatives emmar-
cades en el tercer cicle de la formació
universitària.

Docència que
transcendeix
les aules
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La Politècnica s’ha autoimposat cinc reptes vinculats al pla Sostenible 2015 que van més
enllà de les paraules per impregnar tota l’activitat de la institució.

El pla de sostenibilitat, anomenat
Sostenible 2015, és l’eina de la qual s’ha
dotat la Universitat per donar la raó a
frases com la que va pronunciar l’exvi-
cepresident dels EUA, Al Gore, quan afir-
mava que “la dicotomia entre desenvo-
lupament i sostenibilitat és falsa”. “De
fet —afirma contundentment el respon-
sable del Centre per a la Sostenibilitat
de la UPC, Dídac Ferrer—, ens hauríem
de preguntar si un desenvolupament no
sostenible es pot considerar realment
desenvolupament!”
Un desenvolupament sostenible és el
que es basa a satisfer les necessitats
humanes bàsiques sense fer malbé els
sistemes ecològics, tot considerant les
necessitats d’avui i de demà, és a dir, el
que necessitaran les generacions futu-
res en qualsevol racó del planeta.
Sostenible 2015 s’ha confeccionat a par-
tir de cinc reptes que abasten l’activitat
de la Universitat i prioritzen les accions
que s’han de desenvolupar i que són un
repte per a totes i cadascuna de les per-
sones que formen part de la institució.
El pla es concreta en accions d’excel-
lència sobre la docència i la recerca, en
exemples en la gestió dels campus i
també en aliances amb altres organitza-
cions.
L’edificació, l’energia i el canvi climàtic

centren el primer dels reptes del pla.
S’hi emmarquen accions que van des
del pla UPCO2, en què la Universitat
actua per reduir-ne les emissions, fins a
projectes de recerca. En aquesta línia hi
ha el projecte europeu EFROST, que lide-
ra David Pérez Segarra des del Centre
Tecnològic de Transferència de Calor i
que millorarà l’eficiència energètica de
les càmeres frigorífiques per incidir en la
protecció del medi i en aspectes de
seguretat i qualitat dels aliments.
La gestió del cicle integral de l’aigua és
el segon gran repte. Equival a fer pro-

postes per a la gestió i el tractament que
abastin tot el cicle natural de l’aigua, en
millorin la conservació, la gestió de la
demanda i la reutilització de les aigües
depurades.
A tall d’exemple, es pot esmentar el pro-
jecte europeu MARIE que coordina
Agustín Sánchez-Arcilla des del Labora-
tori d’Enginyeria Marítima, que tracta de
modelitzar i enfortir les capacitats pre-
dictives sobre el medi marí en les

regions amb influència de la descàrrega
d’aigua dolça procedent d’un riu.
El tercer repte té a veure amb la respon-
sabilitat de la tecnologia i proporciona
una perspectiva ètica i social del desen-
volupament tecnològic i de la formació
que reben els futurs professionals que
es formen a la Politècnica.
Territori, mobilitat i logística són els tres
elements clau del quart repte. La previ-
sió és analitzar la demanda territorial
per als diferents usos dels habitatges i
les xarxes d’infraestructures, així com la
mobilitat i el seu impacte ambiental,
social i econòmic. El repte implica
també proposar models de ciutats més
eficients i sostenibles.
El darrer repte fa referència als cicles
materials, a l’ecodisseny i als residus.
Aborda la qüestió dels materials des
d’una perspectiva ideal de cicles tan-
cats i treballa amb una visió integral del
cicle dels materials. Un altre aspecte és
l’ús de criteris d’eficiència durant l’ex-
tracció de les matèries primeres, la
manufactura, el consum i el rebuig.
Entre les activitats de recerca vincula-
des hi ha el projecte europeu ECOPHOS,
que lidera el professor Lluís Puigjaner
des del Centre d’Enginyeria de Proces-
sos i Medi Ambient (CEPIMA), del Depar-
tament d’Enginyeria Química, en el qual
es treballa sobre l’ús dels residus en la
indústria de l’àcid fosfòric mitjançant un
procés ambiental i sostenible per a una
àmplia gamma de productes que conte-
nen fòsfor.
Tot plegat una nova forma de fer cièn-
cia, de formar els professionals del futur,
de col·laborar en la construcció del
món. Això és el que creu el comissionat
per a la Sostenibilitat Miquel Barceló
quan explica que si, com en els contes,
hagués de decidir-se per un únic desig:
“el més rellevant seria fer cert el deside-
ràtum del pla quan diu que l’any 2015
tots els titulats i titulades de la UPC apli-
caran criteris de sostenibilitat en la seva
activitat professional i en el seu àmbit
d’influència”.

Proactivitat amb data 
de consum preferent
Proactivitat és la paraula clau en la política de sostenibilitat que la UPC
porta a terme des de ja fa 10 anys. El 2015 és l’any que ha fixat les
Nacions Unides per haver complert els objectius del mil·lenni. Malgrat
que molts opinen que assolir els objectius en una data tan propera serà
impossible, el comissionat per a la Sostenibilitat, Miquel Barceló, defen-
sa que les accions que preveu el pla es van duent a terme i en els ter-
minis marcats.
Una de les eines del pla es pot trobar a Internet:
www.upc.edu/sostenible2015. Tot el que es pot demanar sobre la sos-
tenibilitat i la Universitat és en aquest lloc web, que està obert a les
aportacions per fomentar la sostenibilitat a la UPC i el seu entorn.

Missió 2015, cinc camins
per a la sosteniblitat

CO
N

TA
CT

E
N

O
M

C
en

tr
e 

pe
r 

a 
la

 S
os

te
ni

bi
lit

at
 (C

IT
IE

S)
E

M
A

IL
 c

iti
es

@
up

c.
ed

u

W
E

B
 w

w
w

.u
pc

.e
du

/c
iti

es
TE

LÈ
FO

N
93

 4
05

 4
3 

72

Una nova forma de
fer ciència, de formar
els professionals 
del futur
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Introduir professionals, millorar la con-
nexió amb l’entorn social i econòmic i
donar suport a projectes d’R+D+I són
elements que han portat la UPC a
fomentar la creació de càtedres d’em-
presa, una interrelació regular i flexible
entre universitat i empresa. L’en-
ginyeria industrial, l’enginyeria de
camins, les TIC i l’arquitectura són els
àmbits en què s’ha concretat aquest
nou tipus de relació.
Per a l’empresa, la càtedra és una via
directa amb la universitat i, en molts
casos, una manera de potenciar els
punts d’unió que ja han originat equips
o investigadors específics. Pot, així, con-
tactar de manera més eficaç i propera
amb l’avantguarda del coneixement  i
fer una aposta comú per la innovació.
Alhora, la càtedra d’empresa és un ele-
ment enriquidor per a la universitat: fa
viables projectes estratègics i la con-
necta amb múltiples sectors empresa-
rials, que presenten un diferent grau de
maduresa i estructura.
Des de multinacionals com ara Seat,
Telefónica, Nissan, Hewlett-Packard o
Endesa fins a empreses de tradició
familiar han consolidat aquesta relació
amb la Politècnica. És el cas del Grupo
JG Ingenieros Consultores, que veu en
l’R+D+I un nucli estratègic per al seu
desenvolupament. “Establir una relació
amb la Universitat ens ha permès estar
en la primera línia tecnològica, ja que els
estudis que elabora la Càtedra Grup JG
en Sostenibilitat en l’Enginyeria de
Serveis als Edificis fan possible que l’e-
quip tècnic de l’empresa estigui format

amb les últimes novetats”, assegura el
president de l’empresa, Joan Gallostra.
A banda d’això, són una via d’introduc-
ció de persones titulades en el mercat
laboral. Aquesta és la raó per la qual la
Fundació Everis ha apostat per crear
una càtedra en innovació i promoció
dels estudis i professions TIC, que com-
parteixen l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria de Telecomunicació de
Barcelona i la Facultat d’Informàtica de
Barcelona. És la darrera d’una llarga llis-
ta de càtedres constituïdes a la UPC.
La manca d’enginyers i enginyeres
especialitzats en automoció també ha
portat SEAT i el seu centre tècnic a crear
la Càtedra SEAT-UPC d’Innovació i

Disseny Sostenible a l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria Industrial de
Barcelona (ETSEIB), que també organitza
activitats juntament amb l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeries Indus-
trial i Aeronàutica de Terrassa. “És un
contacte continu amb els problemes
industrials reals i un intercanvi de conei-
xements”, explica la seva directora
Margarita González. La Càtedra participa
en el projecte sobre mobilitat i automo-
ció per a xarxes de transport avançades
(MARTA), que s’emmarca en el progra-

ma de Consorcis Estratègics Nacionals
en Investigació Tècnica. L’equip col·la-
bora en la creació d’una centraleta elec-
trònica per al frontal dels vehicles, per
millorar la conducció i la seguretat dins
del cotxe.
La interrelació universitat-empresa afa-
voreix que la Càtedra respongui més
ràpidament a les necessitats del sector i
proporcioni una formació específica a
curt termini. També facilita que els pro-
fessionals del centre tècnic de SEAT
participin en la formació de l’estudian-
tat. La codirecció de tesis doctorals, els
cursos i la supervisió de treballs perme-
ten desenvolupar projectes que donen
solucions a problemes reals del sector.

L’escola blanca
Per a l’arquitecte i professor Carlos
Ferrater, impulsor de la primera càtedra
d’empresa creada a la UPC, aquestes
unitats “permeten disposar del poten-
cial d’una universitat privada en el si
d’una institució pública i apropar l’em-
presa al món intel·lectual universitari,
llunyà de les lleis del mercat, i al poten-
cial d’un planter d’arquitectes de prime-
ra línia”. Quan Ferrater va impulsar, l’any
1999, la Càtedra CEMEX-España no pen-
sava que la seva iniciativa esdevindria
una xarxa internacional de càtedres
blanques, l’anomenada escola blanca:
“una escola internacional que transfe-
reix professorat i estudiantat en l’àmbit
nacional i internacional”, afirma.
Amb seu a l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona, va néixer
per donar una visió pràctica del projec-

La UPC és una de les universitats espanyoles que disposa de més càtedres i aules d’empre-
sa. Des del 1999, se n’han creat 24 a partir de l’establiment d’acords de col·laboració amb
companyies líders en el seu sector. Són una fórmula perfecta per contribuir al progrés social
i econòmic del país.

FOTO Les càtedres
d’empresa tenen un
efecte multiplicador
dels vincles entre la
universitat i l’empresa.

La relació amb la
Universitat ens ha
permès assolir la
primera línia 
tecnològica

des de la
portada
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L’efecte multiplicador
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te arquitectònic i apropar l’ús del formi-
gó blanc a les obres. En aquests vuit
anys, ha disposat del suport d’arquitec-
tes de renom internacional i ha organit-
zat seminaris, cursos, postgraus i viat-
ges d’estudis per conèixer les obres
amb formigó blanc de València, Berlín,
Madrid o París.
Arran de la Càtedra, Carlos Ferrater ha
impulsat la creació d’altres cinc més
amb les escoles tècniques superiors
d’arquitectura de València, Madrid,
Sevilla i València, amb l’Institut Tecnolò-
gic d’Estudis Superiors de Monterrey i
amb la Universitat Iberoamericana de la
ciutat de Mèxic.

Efecte multiplicador
Endesa Red ha apostat per associar-se
al reconeixement social de la
Politècnica, a la qual ha fet còmplice de
la seva expertesa en el sector energè-
tic. “Gràcies a la confiança dipositada,
ara sabem quines són les necessitats
tecnològiques actuals i les que sorgiran
en els propers anys”, explica Antoni
Sudrià, director de la Càtedra Endesa
Red d’Innovació Energètica, amb seu a
l’ETSEIB. Això els ha posicionat en un
lloc privilegiat per crear un grup expert

en sistemes elèctrics d’energia que
desenvolupa recerca capdavantera.
L’equip dóna resposta a un sector que
viurà una revolució tecnològica amb la
introducció de les TIC i que necessita
d’especialistes formats en els nous sis-
temes elèctrics, sobretot en l’àrea de les

energies renovables. “Desenvolupem
recerca puntera al món per generar el
canvi tecnològic que les energies reno-
vables necessiten per arribar al punt de
consum, encara que no bufi el vent o no
faci sol”, concreta el professor Sudrià. A
més, participen a l’Observatori de la
Sostenibilitat Energètica, un espai refe-
rent sobre l’energia.
“El jovent sap que el sector està can-
viant i vol participar en aquesta transfor-
mació”, argumenta Antoni Sudrià, que
es mostra satisfet d’haver triplicat l’estu-
diantat de l’especialitat d’Enginyeria
Industrial Elèctrica aquest curs.
Amb la Càtedra, tant Endesa Red com la

UPC han “invertit” en complicitat i això
ha fet que l’efecte hagi estat multiplica-
dor. “Ens han encarregat importants
estudis, com ara esbrinar les causes que
van deixar a les fosques Barcelona al
mes de juliol”, diu Sudrià.

Dibuixar el futur
Contribuir a definir la futura societat del
coneixement i a incrementar l’impacte
de la UPC en el seu entorn va ser el
motiu pel qual va néixer la Càtedra
Telefónica d’Especialització Tecnològica
i Societat del Coneixement. Tot i que els
rànquings nacionals i europeus posen
en relleu que la Politècnica és una de
les universitats europees més impor-
tants en l’àrea de les TIC, segons el
director d’aquesta càtedra, Lluís Jofre,
“la UPC ha exportat molt a Europa i, en
canvi, ha contribuït menys a l’entorn
socioeconòmic local i a dibuixar com ha
de ser la societat del coneixement del
segle XXI”.
La Càtedra treballa, combinant l’exper-
tesa del professorat i l’estudiantat de
l’E. T. S. d’Enginyeria de Telecomunicació
de Barcelona, de la Facultat d’Informà-
tica de Barcelona i de l’E. P. S. de
Castelldefels, en estudis que aprofun-
deixen en la interrelació de les TIC i les
franges socials de població. Els informes
anuals i la informació prospectiva que
Telefónica comparteix amb la Universitat
permet a la Càtedra elaborar informes
sobre el sector de les TIC i la competiti-
vitat en el món empresarial. Aquests
projectes i molts altres posen en relleu
que a través de les càtedres d’empresa
es multipliquen els resultats de la
col·laboració entre el teixit industrial i la
universitat, es genera expertesa i, alho-
ra, es conrea el futur dels joves profes-
sionals.

Són una via 
d’introducció 
de persones titulades
al mercat laboral
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7 Programa UPC21

Posat en marxa ara fa tres anys, el programa canalitza la captació de
recursos per a activitats de patrocini, mecenatge i projecció social de
la Universitat, i detecta i difon noves oportunitats. En el darrer any,
les càtedres i aules d’empresa han aportat a la UPC uns ingressos
aproximats de dos milions d’euros.
En acabar el 2007, la UPC disposava de les càtedres i aules d’empre-
sa següents: Càtedra Abertis de Gestió d’Infraestructures del
Transport; Càtedra Agbar per a la Qualitat de Vida; Càtedra Applus+
en Seguretat de l’Automòbil; Càtedra CELSA en Acer i Construcció;
Càtedra CEMEX-España (Càtedra Blanca); Càtedra d’Innovació en
Tecnologia de Formigó; Càtedra Endesa Red d’Innovació Energètica;
Càtedra Enresa-Enviros en Sostenibilitat i Gestió de Residus; Càtedra
Everis en Innovació i Promoció dels Estudis i les Professions TIC,
Càtedra Grupo JG en Sostenibilitat en l’Enginyeria de Serveis als
Edificis; Càtedra Hewlett-Packard en Imatge i Edició Digital; Càtedra
Iberpotash en Mineria Sostenible; Càtedra Iter-Copisa, FCC,
Guinovart, Rubau; Càtedra Klockner Implants; Càtedra MC Mutual de
Prevenció de Riscos Laborals; Càtedra Nissan d’Innovació en
l’Automoció; Càtedra Red.es; Càtedra SEAT-UPC; Càtedra Sener en
Transport Sostenible; Càtedra Telefónica d’Especialització
Tecnològica i Societat del Coneixement i Càtedra Victoriano Muñoz
Oms-Fecsa-Endesa de Valors Humans a l’Enginyeria; Aula COMSA en
Ferrocarril; Aula Ineco en Carreteres, Convergència i Innovació amb
Europa i Aula PAYMA Cotas en Enginyeria de Túnels.

FOTO L’estudiantat 
de la Càtedra CEMEX-
España realitza viatges
d’estudis a ciutats com
València, Madrid,
Berlín o París.

mailto:programaupc.21@upc.edu
mailto:21@upc.edu
mailto:21@upc.edu
http://www.upc.edu/upc21
http://www.upc.edu/upc21
http://www.upc.edu/upc21
http://www.upc.edu/upc21
mailto:programaupc.21@upc.edu


La ciència i la tecnologia descriuen els
fenòmens reals mitjançant models mate-
màtics. L’estudi d’aquests models permet
un coneixement més profund dels fenò-
mens físics i de la seva evolució futura. La
matemàtica aplicada és la branca de les
matemàtiques que es dedica a buscar i
aplicar les eines adequades per resoldre
els problemes basats en aquests models.
Però no sempre es poden aplicar mèto-
des analítics clàssics i de vegades cal
recórrer a tècniques numèriques que
exigeixen un gran esforç de càlcul per
obtenir les solucions més aproximades
possibles als fenòmens reals que es
volen estudiar. I és aquí que entren els
denominats mètodes numèrics, que són
tots aquells procediments basats en la
combinació de les matemàtiques, el càl-
cul numèric i la informàtica que s’utilit-

zen per a la resolució de les equacions
diferencials dels problemes físics i que
s’apliquen en diferents solucions a pro-
blemes que es plantegen en l’enginyeria.
Els mètodes numèrics fan possible les
simulacions per ordinador, que consistei-
xen a fer proves a partir d’equacions
concretes i de suposar comportaments.
Si es donen les coordenades que corres-
ponen, per exemple, al fusellatge d’un
avió, l’ordinador les representa gràfica-
ment i es pot comprovar com reacciona
a la velocitat o diferents condicions de
temperatures o pressió atmosfèrica. Per
fer-ho, cal modificar unes certes condi-
cions en les equacions inicials i tenir la
capacitat informàtica de realitzar els
milers de càlculs necessaris, una tasca
que ara faciliten els superordinadors. Els
resultats que se n’obtenen ajuden a dis-
senyar l’aeronau de la forma més apro-
piada i segura.
Aquestes tècniques també es poden
aplicar en l’enginyeria de processos
industrials, l’anàlisi d’estructures, la
construcció i rehabilitació de ponts o edi-
ficis, l’estudi de problemes mediambien-
tals i geològics, o la medicina, com ara
per estudiar com reaccionaria l’organis-
me davant un fàrmac determinat.
Així, els avenços en els mètodes numè-
rics i la simulació informàtica ajuden a
estalviar temps i diners en el disseny, la
construcció i l’estudi de tot tipus de pro-
ductes, estructures i processos.
Actualment, són indispensables per a la
resolució de problemes complexos no
només en qualsevol sector de la ciència
tradicional i l’enginyeria, sinó també en
àrees clau com ara la seguretat nacional,
la salut pública i l’economia, segons l’in-
forme Computational science: ensuring
America’s competitiveness (informe
PITAC), publicat el 2005 pel Comitè
Assessor del President del Estats Units
sobre Tecnologies de la Informació.
Aquest informe proposa un full de ruta
per avançar, les properes dècades, en la
ciència computacional i les seves aplica-
cions en múltiples disciplines.

Un segon informe, Simulation-based
engineering science: revolutioning engi-
neering science through simulation,
publicat el 2006 per un grup d’experts
de la Fundació Nacional de Ciència dels
EUA, destaca que gràcies al desenvolu-
pament actual dels mètodes numèrics
es poden modelitzar i simular una varie-
tat gairebé il·limitada de fenòmens natu-
rals i de sistemes d’enginyeria, que aju-
den a estudiar des de microprocessos
fins a grans infraestructures, fabricar
productes amb cicles de disseny més
curts i millorar la predicció dels resul-
tats. Fins i tot el VII Programa marc de la
Comissió Europea, previst per als anys
2007-2013, preveu la utilització d’aques-
tes tècniques com a eines essencials
per avançar en les nou àrees de recerca
estratègiques per a Europa, que van des
de les ciències de la vida fins a les tec-
nologies de la informació i la comunica-
ció, nous materials i sistemes de pro-
ducció, energia, medi ambient, ciències
econòmiques, seguretat i espai.

Tecnologia d’avantguarda
En la majoria d’aquests àmbits, investi-
gadores i investigadors de diversos
departaments de la Universitat, d’em-
preses i d’institucions nacionals i inter-
nacionals apliquen als seus estudis la
tecnologia sorgida del Centre Internacio-
nal de Mètodes Numèrics en l’Enginyeria
(CIMNE) de la UPC, institució puntera en
la recerca i el desenvolupament de
models numèrics per a l’anàlisi per ordi-
nador de problemes en l’enginyeria.
El CIMNE va ser un dels primers organis-
mes autònoms de recerca i desenvolu-
pament creats per la Generalitat de
Catalunya i la UPC amb el suport de la
UNESCO, l’any 1987. Des d’aleshores ha
participat en més de 700 projectes
d’R+D+I. Avui compta amb un equip
d’unes 160 persones de diferents països
i treballa conjuntament amb la Càtedra
UNESCO de Mètodes Numèrics en engin-
yeria de la UPC, que des del 1989 promou
activitats de formació i la col·laboració

Com podem comprovar si el disseny d’un avió és el correcte? Com s’enfonsa un vaixell?
Com hauríem d’edificar sota terra? Gràcies als mètodes numèrics i a la velocitat de càlcul
dels superordinadors, avui en dia es pot simular i preveure el comportament de gairebé tot
allò que ens envolta: des de les obres que sorgeixen de la ment humana fins als fenòmens
de la Terra.cognos
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Mètodes numèrics:
simuladors de realitats

FOTO 1 La tecnologia
del CIMNE ha servit
per estudiar la hidro-
dinàmica de velers
que han participat 
a la Copa Amèrica 
de Vela.

FOTO 2 L’anàlisi de l’ae-
rodinàmica d’avions,
com ara l’Airbus 380,
és una de les aplica-
cions dels mètodes
numèrics i la simula-
ció per ordinador en
el camp de l’aeronàu-
tica.

Aquestes tècniques 
ajuden a estalviar temps
i diners en el disseny i 
la construcció 
de productes 
i processos



entre diversos grups de recerca de dins i
fora del país.
La tecnologia desenvolupada al CIMNE
s’ha aplicat en l’estudi d’estructures i
d’edificis, entre els quals hi ha la cate-
dral de Barcelona i altres construccions
històriques. En són altres exemples l’a-
nàlisi de l’aerodinàmica d’avions, com
ara l’Airbus 380, de vehicles espacials i
de trens d’alta velocitat, com ara l’AVE,
o la hidrodinàmica de vaixells, com ara
portaavions i embarcacions de vela d’al-
ta competició.

Com explica el director del CIMNE, el
professor Eugenio Oñate, els mètodes
numèrics també han ajudat a entendre
millor què succeeix quan xoca un auto-
mòbil, quan un avió entra en una zona
de turbulències o com s’enfonsa un vai-
xell. L’enfonsament del petrolier
Prestige davant les costes gallegues,
l’any 2002, és un dels casos analitzats.
Unes altres de les aplicacions més
recents han estat l’estudi de l’impacte
de les ones als dics dels ports i dels
efectes de les inundacions, tant pel que
fa a les infraestructures com al medi
ambient, o la modelització de processos
d’excavació d’obres subterrànies, que
està ajudant a projectar la construcció
d’una part d’una ciutat sota terra.
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Conquerir el subsòl
En el camp de les obres subterrànies, una de les iniciatives més
ambicioses, quasi visionàries, és la construcció de grans espais de
serveis en el subsòl de les ciutats. Es tracta del projecte Ciutats mul-
tidimensionals, finançat pel Ministeri d’Educació i Ciència i liderat
per l’empresa Dragados i que té com a finalitat alliberar espais de la
superfície, actualment molt congestionats, per crear ciutats molt
més agradables per viure.
Entre la trentena d’empreses i institucions que hi participen, el
CIMNE i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i
Ports de Barcelona ho fan amb 10 equips de recerca que treballen,
des de diverses àrees, en el desenvolupament de noves tècniques
de simulació numèrica adaptades específicament per a activitats de
construcció en el subsòl, com són la millora dels processos de dis-
seny d’eines d’excavació o la simulació de processos d’excavació.
Segons el professor Benjamín Suárez, un dels coordinadors del pro-
jecte, aquestes tècniques permeten conèixer millor el terreny i fer
un seguiment de la construcció i de l’explotació més eficient i segu-
ra. També analitzen la prevenció de riscos com inundacions, movi-
ments sísmics o incendis, i fan estudis tèrmics per veure com es pot
aprofitar la temperatura a sota terra, que és més estable que a la
superfície. El projecte es podria enllestir, en tots els seus objectius,
l’any 2030.

L’ús dels mètodes
numèrics i la simulació
per ordinador són
eines essencials 
en àrees de recerca
estratègiques per
a Europa

mailto:cimne@cimne.upc.edu
mailto:cimne@cimne.upc.edu
mailto:cimne@cimne.upc.edu
mailto:cimne@cimne.upc.edu
http://www.cimne.com
http://www.cimne.com
http://www.cimne.com
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L’ETSAB acull la mostra “Places d’Europa”

El vestíbul de l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB)
acull, fins al 10 de febrer, l’exposició itine-
rant “Places d’Europa”, resultat del tre-
ball que han dut a terme cinc equips

d’Espanya, Itàlia, França, Polònia i Grècia,
dins del programa Cultura 2000 de la
Comissió Europea. L’objectiu del projec-
te, en el qual ha participat un grup de
professorat i estudiantat d’arquitectura

de l’ETSAB, ha estat analitzar i entendre
el valor de les places com a  patrimoni de
la ciutat.
Des de l’àgora grega, el fòrum romà i les
places de l’edat mitjana fins a les dife-
rents tipologies de plaça de l’actualitat,
aquest espai és un element important
de la identitat europea. Els treballs que
s’exposen a la mostra “Places d’Europa”
reflecteixen la diversitat de funcions i de
formes d’aquest espai públic, catalitza-
dor de la vida social, política, econòmi-
ca, religiosa i  cultural. La plaça, segons
que es reflexiona en aquesta exposició,
apareix com un element viu i sensible
als canvis socials, com un reflex del de-
senvolupament de la història d’Europa.
Els autors que han participat en el pro-
jecte alerten que les places estan per-
dent el seu paper social central que
tenen dins la vida econòmica i fa
esment de la necessitat de pensar els
espais de convivència, davant dels pro-
blemes de densitat de població i d’edifi-
cació a les ciutats.

Una càtedra amb Fundació Everis 
promourà els estudis TIC
La nova Càtedra Everis en Innovació i Promoció dels estudis
i professions TIC, que impulsen la UPC i la Fundació Everis,
farà activitats de formació, innovació, transferència de
coneixement i divulgació a l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) i a la
Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB). La finalitat de la
Càtedra és promoure els estudis d’enginyeria de telecomu-
nicació i d’enginyeria informàtica a la UPC, entre l’estudian-
tat preuniversitari.
La Càtedra farà un estudi sobre la situació i les perspectives
dels professionals de les TIC, que inclourà enquestes a perso-
nes titulades a la UPC i a experts de prestigi dins del sector.
L’estudi millorarà el coneixement sobre les competències que
s’esperen dels professionals de les TIC i servirà com a guia
per ajustar els plans d’estudis a aquestes expectatives i al nou
marc europeu. El seu objectiu és, en definitiva, augmentar l’in-
terès social en aquests estudis per aconseguir satisfer les
demandes laborals de professionals en aquest sector.
La Càtedra donarà anualment quatre beques a l’estudiantat
del Màster en Tecnologies de la Informació de la FIB i a tres
projectes de fi de carrera i un projecte de fi de màster realit-
zats a l’ETSETB. Everis dotarà l’ETSETB amb un laboratori
mòbil format per ordinadors portàtils, per facilitar que es

puguin pràctiques a diferents espais del Campus Nord, apro-
fitant la tecnologia sense fil existent. Així mateix, a través d’a-
questa càtedra, Everis participarà en les aules d’empresa de
la FIB, on les empreses entren en contacte amb l’estudiantat
dels darrers cursos. L’acord per a la creació d’aquesta càtedra
es va signar el 18 de desembre de 2007.
www.upc.edu/noticies

http://www.upc.edu/noticies


L’Escola Universitària d’Enginyeria Tèc-
nica Industrial a Terrassa (EUETIT) ha
posat en marxa un nou projecte per
promocionar els estudis tècnics entre
els nens, nenes i joves mitjançant els
centres de formació de monitors d’es-
plai.
Una desena de monitors d’esplai han
conegut de prop elements tecnològics,
mentre que estudiantat de l’EUETIT, que
ja té aquests coneixements, s’ha format
com a monitors d’esplai.
http://euetit-ct.upc.edu
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Conèixer la tecnologia 
a través dels esplais 

La proposta “Buits d’aire, plens de conei-
xements”, de Cristina Bestratén i Aina
Bigorra, de l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona, ha estat
l’opció més votada per la comunitat uni-
versitària al 5è Concurs de la Carpeta de
la UPC. Aquest disseny ha estat el més
ben valorat entre els cinc finalistes i ha
rebut un 40,8% dels 8.122 vots emesos.
www.upc.edu/concurscarpeta/

Elegida la
carpeta de 
la UPC per 
al curs 2008-
2009

El museu de Geologia “Valentí Masachs”,
situat a l’Escola Politècnica Superior
d’Enginyeria de Manresa, ha inaugurat
dues noves vitrines: una que presenta
material amb memòria de forma, fosfats
de calci i biovidre, relacionats amb la
recerca que fa el Departament de Cièn-
cia dels Materials i Enginyeria Metal·lúr-
gica; i l’altra que mostra un microxip per
a l’autocontrol de marcapassos, ideat a
l’EPSEM.

Materials
d’última 
generació 
al museu 
Valentí
Masachs

El matemàtic Michael
Atiyah serà doctor
honoris causa per la UPC
Sir Michael Atiyah és considerat un dels
matemàtics més rellevants de les darre-
res dècades. Partint de la geometria, ha
creat teories que s'apliquen a la topolo-
gia i ha col·laborat amb eminents mate-
màtics, com ara Isadore Singer, amb qui
va elaborar el teorema de l'índex, que
ha obert nous camps en la teoria quàn-
tica, amb l'apropament de les matemà-
tiques i la física. El seu treball, desenvo-
lupat principalment a les universitats de
Cambridge i Oxford, li ha valgut els
reconeixements més prestigiosos que
pot rebre un matemàtic, equivalents al
premi Nobel: la Unió Matemàtica
Internacional li va atorgar, el 1966, la
Medalla Fields i l'any 2004 va rebre el
Premi Abel de l'Acadèmia de Ciències i
Lletres de Noruega.
El científic anglès, que ha estat un dels
principals impulsors de la Societat
Matemàtica Europea, va presidir el
Congrés Europeu de Matemàtiques que
va tenir lloc a Barcelona l'any 2000, en
el qual va establir vincles amb la comu-
nitat acadèmica de la Politècnica.
De fet, recentment va fer una conferèn-
cia a la Facultat de Matemàtiques i

Estadística sobre la influència de
Riemann a la geometria, l'anàlisi i la
teoria dels números. El 17 de desembre
de 2007 el Consell de Govern de la UPC
va aprovar el nomenament de Sir
Michael Atiyah com a doctor honoris
causa.
www.upc.edu/noticies

http://euetit-ct.upc.edu
http://www.upc.edu/concurscarpeta
http://www.upc.edu/noticies
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avatars
la vida a la UPC

Com comença la teva relació amb
aquesta malaltia?
Fa uns mesos a la meva dona li van diag-
nosticar fibromiàlgia. Havien estat unes
setmanes difícils intentant saber què li
passava. A partir d’aquí, em vaig plante-
jar què podia fer jo per ajudar-la.

I va començar la història...
Sí, quan vaig assumir que la meva dona
tenia fibromiàlgia vaig pensar que havia
de fer-hi alguna cosa. He anat amb ella
buscant associacions, afiliant-nos... Em
vaig bellugar i vaig entrar en contacte
amb els membres de la comissió promo-
tora que està duent a terme una iniciati-
va legislativa popular (ILP) per millorar
l’atenció mèdica i social d’aquestes
malalties. Necessitaven signatures per
poder-la presentar al Parlament de
Catalunya. Vaig veure com recollien fir-
mes a diverses fires i vaig pensar que jo
podia fer el mateix a la UPC.

Com va ajudar la Universitat?
Des de l’any 1992 treballo a la UPC,
actualment com a tècnic auxiliar a la
Biblioteca Gabriel Ferraté. Davant la
necessitat d’ajudar, vaig demanar a la
Universitat els seus espais per dur a
terme una recollida de signatures que
havien de donar suport a aquesta inicia-
tiva legislativa. Per aconseguir que una
iniciativa legislativa popular, aquí a
Catalunya, tiri endavant es necessiten,
com a mínim, 50.000 signatures. Vaig
pensar que la UPC era un espai adient
per fer-ne difusió i per dur a terme la
recollida. Crec que va ser una bona ma-
nera de donar a conèixer la malaltia a
tota la comunitat universitària i fer-los
partícips del que demanem. No seria just
deixar de reconèixer, d’una banda, el
gest de generositat a totes les persones
que han manifestat el seu suport signant
el text de la ILP i, de l’altra, el de les per-
sones que han donat el suport institucio-
nal des de la UPC.

Què es demana?
A Catalunya hi ha 250.000 persones
malaltes de fibromiàlgia i de síndrome
de fatiga crònica. Però la realitat és que
la malaltia continua sent desconeguda.
A través del text demanem que hi hagi
unitats hospitalàries especialitzades i
metges especialitzats. Són malalties
massa complexes perquè les puguin
diagnosticar i tractar els metges de famí-
lia. També demanem que les llistes d’es-
pera siguin de menys de 90 dies, ja que
durant aquest temps, la persona afecta-
da empitjora irreparablement. Ja es perd
prou temps anant de metge en metge
esperant a que, finalment, et vegi l’espe-
cialista adient. Avui en dia, un malalt de
fibromiàlgia no pot trobar solucions
anant al metge. És molt dur, però és així.
Fins ara, no s’havia posat nom a aques-
tes malalties, però hem de caminar
endavant encara que costi.

I en quina situació es troba aquesta
iniciativa?
Bé, primer es va redactar un document.
Sembla que darrere d’aquest text legal
hi hagi una organització, però no és així.
Tots són malalts de fibromiàlgia. Això
significa que hi ha unes limitacions molt
clares perquè són persones que no
saben quan estaran bé o malament. Ha
costat molt de tirar endavant. Després,
es va fer la recollida de signatures.
Aquestes signatures s’han presentat al
Parlament juntament amb la proposta
de llei i ara toca continuar i esperar, però
sobretot continuar.

I al Parlament?
S’han recollit més de 135.000 signatures
de suport i l’Institut d’Estadística de
Catalunya n’ha validat les 50.000 neces-
sàries perquè el procés continuï enda-
vant. Paral·lelament, s’està negociant i
parlant amb els grups parlamentaris
sobre aquest tema.

Quin és el següent pas...
Hem de buscar institucions que tinguin
pes i que vulguin manifestar el seu
suport. M’he anat posant en contacte
amb institucions de la vida civil catalana
que tenen reconeixement quan expres-
sen una opinió. Ens hem adreçat a altres
universitats, al Consell de Cambres de
Comerç de Catalunya, als ajuntaments...
i l’únic que demanem és que ens enviïn
un correu electrònic a la nostra pàgina
web per expressar el seu suport a
aquesta iniciativa legislativa.

I tu?
... (Somriu.) Jo no pateixo la malaltia i no
tinc aquestes limitacions, per tant, faré
tot el que pugui per ajudar a les perso-
nes afectades de fibromiàlgia. A la
Universitat tothom m’anima molt i em
diu que al final ho aconseguirem. Així ho
esperem!

La fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica són malalties greus que afecten molt significa-
tivament la salut i la qualitat de vida de les persones que les pateixen, i que tenen un gran
impacte social i econòmic. Ambdues malalties estan reconegudes per l’Organització Mundial
de la Salut, però encara són desconegudes. Jordi Calm, que treballa a la Biblioteca Gabriel
Ferraté, aporta el seu gra de sorra per donar a conèixer la malaltia i buscar-hi solucions.
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Buscant solucions
entre llibres 
i signatures

http://www.ilp-fm-sfc.info
http://www.ilp-fm-sfc.info
http://www.ilp-fm-sfc.info
http://www.ilp-fm-sfc.info
http://www.ilp-fm-sfc.info
mailto:jordi.calm@upc.edu
mailto:calm@upc.edu
mailto:calm@upc.edu


espaisEls llenguados i els llobarros ja neden a les aigües dels tancs
situats al Laboratori de Peixos del Departament d’Enginyeria
Agroalimentària i Biotecnologia, a l’Escola Superior d’Agricul-
tura de Barcelona. Està equipat amb una avançada unitat de
tractament d’aigües per reutilitzar l’aigua marina, ja que a
diferència de la majoria de vivàriums, no capta l’aigua directa-
ment del mar.
La recerca al Laboratori permet millorar les característiques
hidrodinàmiques dels tancs que s’usen en piscifactories, per
incrementar-ne la productivitat i alhora reduir-ne el consum
d’aigua i afavorir el benestar dels peixos.
Disposa d’un equip pioner a Espanya de captació d’imatges
dels animals per descriure’n objectivament el comportament i
les preferències, que properament es completarà amb un sis-
tema mòbil per a la subjecció i el desplaçament de les càmeres
i la il·luminació.
http://deab.upc.edu/

Com ajuda 
la química a l’art?

Laboratori de peixos: 
un vivari en primer pla 

CO
N

TA
CT

E
N

O
M

 S
al

va
do

r 
B

ut
í/

 N
at

i S
al

va
dó

E
M

A
IL

 s
al

va
do

r.b
ut

í@
up

c.
ed

u 
/ 

na
tiv

ita
t.s

al
va

do
@

up
c.

ed
u

W
E

B
 h

tt
p:

//
de

q.
up

c.
ed

u
TE

LÈ
FO

N
93

 8
96

 7
7 

17

respostes

informacions 11

El grup de recerca Anàlisi de Materials de Patrimoni Cultural de
la Politècnica ho sap prou bé. Treballen a l’Escola Politècnica
Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú i utilitzen les tècni-
ques més actuals per conèixer la composició química d’obres
de pintura antiga per “comprendre i valorar millor el patrimoni
cultural, conservar-lo i, si cal, restaurar-lo de la forma més ade-
quada i respectuosa”, explica Salvador Butí, membre del grup.
Per a l’execució d’una pintura, l’artista utilitza pigments, agluti-
nants i vernissos, entre altres materials, que tenen una compo-
sició química pròpia.
Aquests han canviat al llarg dels segles i actualment els pig-
ments que es poden comprar en una botiga de material artís-
tic són diferents dels que s’utilitzaven fa 500 anys, segons que
expliquen els investigadors. A més, les modes, la legislació i
sobretot la disponibilitat de matèries primeres i les tècniques
de producció dels pigments han fet que les pintures hagin can-
viat i evolucionat. “Determinar la diferent composició química
dels materials que formen l’obra d’art ens fa conèixer-la millor,
tant des del punt de vista dels pigments, com de les tècniques
d’aplicació. Això permet contextualitzar-les, relacionar-les amb

tallers i fins i tot veure les influències de diferents escoles”,
explica Nati Salvadó, investigadora del grup. Les tècniques que
utilitza el grup també l’ajuden a saber quins materials escollien
els artistes i com els preparaven, i quina ha estat l’evolució de
l’obra d’art al llarg dels anys, així com les restauracions que
s’han fet al quadre fins a arribar al seu aspecte actual.
El grup ha desenvolupat mètodes d’anàlisi que utilitzen diver-
ses tècniques complementàries, com ara la difracció de raigs
X, l’espectroscòpia i la microespectroscòpia FTIR, i la microscò-
pia electrònica de rastreig amb un detector EDS. Trinitat Pradell,
un altre membre del grup que treballa al Campus del Baix
Llobregat, diu que per poder tenir resultats de més qualitat i
poder arribar més enllà en la detecció, el grup aprofita els
avantatges d’utilitzar la llum de sincrotró com a font en les tèc-
niques d’FTIR i d’XRD. L’expertesa del grup fa que col·laborin
amb institucions relacionades amb el patrimoni cultural de
Catalunya, com són el Museu Nacional d’Art de Catalunya
(MNAC), el Centre de Restauració de Béns Mobles de la
Generalitat, l’ArqueoCat, el Museu Marítim de Barcelona o el
Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA).

http://deab.upc.edu
mailto:salvador.but�@upc.edu
mailto:but�@upc.edu
mailto:but�@upc.edu
mailto:nativitat.salvado@upc.edu
mailto:salvado@upc.edu
mailto:salvado@upc.edu
http://deq.upc.edu
http://deq.upc.edu
http://deq.upc.edu
http://deq.upc.edu
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de Desenvolupament, on ha
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Des de 2004 treballa al GCIAR,
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nacionals dedicats a la recerca
estratègica en àrees agrícoles,
pecuàries, forestals, de pesca,
de polítiques i de medi
ambient.
www.sciencecouncil.cgiar.org

Continuem depenent de l’agricultura?
Naturalment. Encara que molta gent no s’ho pensi, els ali-
ments no surten dels prestatges del supermercat. Per als
europeus, els americans o els japonesos, l’agricultura és
una cosa que es veu molt lluny. Però en els països en vies
de desenvolupament, l’agricultura és el motor de creixe-
ment de les economies, la base de la seguretat alimentà-
ria. A més, és un element clau per reduir la pobresa.

Llavors... s’ha de fer molta feina
Una de les tasques més importants és investigar en agri-
cultura. La terra productiva, d’on surten els aliments, es
va reduint. La terra es redueix perquè les ciutats creixen.
Sabem que vénen 2.500 milions d’habitants nous dels
països emergents. Com s’alimentaran? L’única manera
de fer-ho és que, mitjançant la recerca, la poca terra dis-
ponible cada cop sigui més productiva. Aquesta és la
història del desenvolupament agrícola. S’ha d’investigar
en recursos naturals, en la utilització de l’aigua, en els
animals, en els sòls i en política agrícola.

I el preu dels aliments?
Si aconseguim que en la mateixa superfície de terra es
produeixi més, lògicament n’aconseguim una disminu-
ció dels preus. A Europa la gent quasi no s’adona de
l’augment dels preus ja que solament gasten el 10 %
del sou en aliments. Als països de Llatinoamèrica, el
80 % d’un sou s’inverteix en menjar, el 20 % restant és
un luxe. Però ara ve un augment dramàtic dels preus
de l’agricultura ja que el nombre de persones continua
creixent, la terra es redueix i l’inversor en agricultura
s’adona que cada cop hi ha més gent a la taula i la font
del menjar és limitada!

...
Ah! I no tots els productes agrícoles s’utilitzen per a l’a-
limentació de les persones: també alimenten els cot-
xes! Els biocombustibles han fet que, per exemple, un
terç de tota la collita de blat de moro dels Estats Units
es destini a la producció d’etanol per mesclar-ho amb
petroli i alimentar cotxes. Som davant d’un gran con-
flicte ètic mundial: destinem la producció de blat de
moro a les persones o a les màquines? Els economis-
tes agrícoles ens plantegem el següent: utilitzem 240

quilos de blat per produir 100 litres d’etanol, amb els
quals omplim el dipòsit d’un tot terreny, un únic cop!
Potser estem desviant recursos agrícoles cap a alguna
cosa mundialment menys important? Hi ha un conflic-
te entre biocombustibles i seguretat alimentària.

Com veu l’agricultura en els països desenvolupats?
Molt diferent a l’actual. Si bé la política agrària comuna
va ser molt bona quan es va inventar després de la
guerra, ara hi ha alguna cosa que no funciona. Els
preus que els europeus paguen pels aliments són, com
a mínim, dos o tres cops més cars que els que haurien
de pagar. Potser la solució seria no enviar tants diners
a ajudes, reduir les polítiques agràries contraproduents
d’Europa i comprar la producció als països emergents.

A qui demanaria què?
La cooperació internacional per al desenvolupament
ha anat disminuint, en general. Sabem que la població
augmenta, que necessitem aliments, que molts ali-
ments aniran cap a biocombustible. Tot això ho sabem
i, en canvi, no hi ha cap ajuda financera per al desen-
volupament agrícola internacional. Les agències inter-
nacionals serien algunes de les institucions a les quals
adreçaria el meu missatge. Però, els països també hau-
rien de col·laborar més. Espanya ha anat augmentant
el seu producte interior brut dedicat a l’ajuda per al
desenvolupament en els últims anys, però no tots ho
estan fent. Aquest missatge l’enviaria als que prenen
decisions econòmiques. Els faria parar i pensar que
tots tenim els mateixos problemes.

I què es pot fer a petita escala?
Un lloc bàsic on es pot començar a dialogar i pensar
sobre aquesta situació és la universitat. D’una banda, la
universitat té el rol de formar capital humà i d’investi-
gar, però, de l’altra, en ser políticament neutra pot
generar diàleg sobre temes que no poden posar sobre
la taula els governs, els partits polítics... Per tant, capi-
tal humà, recerca i diàleg. Aquests són els tres aspec-
tes que treballa l’Escola Superior d’Agricultura de
Barcelona que, tot i que és petita, ha fet un esforç
important per portar especialistes estrangers i comen-
çar a treballar en aquests temes.

l’entrevista

“240 kilos de blat de moro
per al dipòsit d’un 4x4.
Alimentem les persones 
o les màquines?”
Quasi el 70 % de la producció agrícola es comercialitza en supermercats i aquests
són els que en determinen la producció que es necessita. Això també comença a
passar en països de l’Àfrica i Llatinoamèrica. Han canviat les regles del joc.
Antigament es produïa i es venia. Actualment, el procés s’ha globalitzat .
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