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Ales volants, emissions zero, vol hiper-
sònic, avions gegants silenciosos i altres
que caben dins d’un didal... Aquestes
són algunes de les idees que s’estan
estudiant en aquesta dècada. Com a
concepte poden ser fascinants i motivar
molt jovent a convertir-se en enginyers i
enginyeres aeronàutics. En el seu de-
senvolupament, des de la idea fins al
vol, de ben segur es descobriran multi-
tud de tecnologies que es podran apli-
car a l’aeronàutica i a molts altres
àmbits. Davant l’important progrés que
l’ésser humà ha dut a terme al llarg d’a-
quests més de cent anys d’aeronàutica,
ens podem fer aquesta pregunta: què fa
falta perquè es facin realitat nous siste-
mes que avancin l’estat de l’art?
L’estudi de la història ens mostra que els
avenços aeronàutics més significatius
provenen de programes finançats pels
estats. Si fem una llista dels països que
hi han participat —Alemanya, l’antiga
Unió Soviètica, els Estats Units
d’Amèrica— i dels moments en què
s’han fet grans avenços en aeronàutica,
comprovem que la visió i la inversió a
llarg termini necessàries sempre han
estat decidides pels governs. Un exem-
ple d’avui dia: als Estats Units d’Amèrica
Lockheed Martin dóna un contracte al
Massachusetts Institute of Technology
(MIT) per optimitzar la producció de
l‘F22. Tot i que ni la universitat ni l’em-

presa són propietat de l’Estat, l’origen
dels diners del projecte prové completa-
ment del govern federal nord-americà.
A través de la inversió en R+D i de les
compres públiques de sistemes innova-
dors, l’estat és capaç de convertir en
realitat algunes de les fascinants idees
que es plantegen. El procés dura dèca-
des i només dóna fruit quan s’hi dedica
la inversió pública amb criteri i de mane-
ra sostinguda; quan es paga tot el de-
senvolupament i, si el sistema resulta
útil, quan l’estat compra unitats sufi-
cients, normalment per ser utilitzades
per a la defensa.
El capital privat té un paper per desen-
volupar, tot i que, en aquesta fase, histò-
ricament ha estat molt minoritari.
Només quan un concepte ja ha estat
provat en l’àmbit de la defensa, té sentit
entrar en el finançament. I és que, en
projectes de tant alt risc tecnològic, no
es pot exigir que les empreses compe-
teixin amb els terminis i la capacitat
d’inversió dels estats.
A Catalunya encara ens trobem en una
fase incipient en l’aeronàutica. Som
joves i això és un avantatge per adaptar-
nos millor a una realitat nova. Catalunya
pot entrar i ha d’entrar en aquest siste-
ma d’innovació. Per tal que sigui així, cal
entendre aquesta realitat des de la his-
tòria i treballar dur perquè els avions no
siguin només de paper.

Més enllà 
dels avions 
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Janus, que funciona des de fa dos anys,
es va vincular des de l’inici a l’oportuni-
tat de canvi que representava l’Espai
Europeu d’Educació Superior (EEES),
però va molt més enllà. Segons
Mariangels Puigví, subdirectora d’Inno-
vació Docent de l’Escola Tècnica Supe-
rior d'Enginyeria de Camins, Canals i
Ports de Barcelona (ETSECCPB), el pro-
jecte s’hauria portat a terme tot i que
l’EEES no s’hagués creat mai a la ciutat
italiana de Bolonya l’any 1989.
Per a la subdirectora Puigví, Janus es
podria definir com una enginyeria de
processos sobre la docència del centre
que posa l’èmfasi en el control de quali-
tat. I potser és així si s’analitza freda-
ment, però Janus és, sobretot, fer aten-
ció a les persones, “escoltar-les”, diu la
subdirectora, “i dir-los: t’ajudaré”.
Escoltant, així és com l’Escola de Camins
va donar a llum el déu Janus. En primer
lloc, van fer una diagnosi de la situació
tant des de la perspectiva de l’estudian-
tat, com del personal investigador i de
l’entorn de centre. Després van definir
els objectius que s’havien d’assolir, per a
la qual cosa es van centrar en l’eficiència
de la docència i van apostar per metodo-
logies docents noves, pel suport TIC, per
la tutoria ben entesa i per obrir al món el
coneixement que atresora l’Escola a tra-
vés d’un web a Internet, el CaminsOpen-
CourseWare.
Janus es recolza en un pla d’acció tuto-
rial: el professorat responsable de les
assignatures, els coordinadors de curs,
els coordinadors de línia, l’equip directiu
del centre i una comissió d’avaluació
acadèmica. El pla abasta tot l’estudiantat
de nou ingrés immers en la fase selecti-
va. Un tutor o tutora es reuneix amb l’es-
tudiant mensualment i canalitza a través
d’un sistema informàtic el que podríem
anomenar “l’estat de la qüestió”, és a dir,

si l’estudiant o estudianta té una sobre-
càrrega de treball en alguna matèria o si
tot funciona com, en termes generals, ha
de funcionar. Segons les persones res-
ponsables del centre, les tutories són
estratègiques per conèixer la realitat i
funcionen amb la premissa de la quali-
tat, per la qual cosa al professorat se li
reconeix cada tutoria com a una hora de
classe convencional.
Una altra manera d’“escoltar” va consis-
tir a viatjar al Massachusetts Institute of
Technology —una institució referent en
la formació en carreres tècniques—. Allà
es van apropar a algunes innovacions
docents que, adaptades, s’han  traslladat
a l’Escola. Així, s’han dibuixat les fun-
cions del teaching assistant, una perso-
na que cursa el doctorat, fa recerca a
l’Escola i, a més, dóna suport de qualitat

a la docència. Després, s’ha inclòs una
plantilla d’estudiants i estudiantes de
segon cicle que, a través d’una beca,
proporciona ajut al professorat, per
exemple en l’elaboració de nous mate-
rials.
Janus es va posar en marxa el curs 2007-
2008 en un grup de segon de la titulació
d’Obres Públiques de manera pilot.
“L’experiment” es va comparar amb els
resultats d’un altre grup de característi-
ques similars que cursaven la mateixa
titulació i el mateix curs. El resultat va ser
que, al final del curs, els i les Janus van
manifestar una percepció de la qualitat
superior al de l’altre grup.
Amb aquella experiència, els responsa-
bles de l’Escola van esbrinar que la inno-

vació docent i la millora de la qualitat en
la formació té un cost i que en una uni-
versitat pública cal aplicar-se a fons per
buscar més inversions. També van com-
provar que la  imaginació i la creativitat
del mateix professorat, així com l’as-
sumpció de riscos raonables, són clau
per millorar l’eficiència en la docència.

Exàmens sorpresa, un estrès
Una altra troballa interessant va ser que
el control del procés s’ha de fer quasi en
temps real per assegurar-se  que tot rut-
lla en una organització força complexa
com és l’Escola de Camins. També van
descobrir que els exàmens sorpresa
estressen massa els estudiants, però
que una gran via d’aprenentatge és
demanar-los que treballin els temes
ABANS que s’expliquin a classe: que
PENSIN en tot allò que els agradaria acla-
rir i que ho escriguin (en català, castellà
o anglès).
El més important ja no és acabar el pro-
grama docent en el curs. En un món
hiperinformat, la clau és proporcionar a
l’estudiantat allò que només el professo-
rat pot aportar-li.
La implicació i la il·lusió de les persones
involucrades per l’èxit d’un projecte
comú són altres trets diferencials de
Janus que han despertat les ganes de
tornar a gaudir formant d’alguns mem-
bres del professorat, que quasi estaven
adormides.
Aquest curs 2008-2009 “fan Janus” quasi
un miler d’estudiants i estudiantes de
l’Escola de Camins, entre ells tot l’estu-
diantat que cursa la fase selectiva i, per al
curs vinent... Bé, el curs vinent, Janus s’a-
plicarà en funció dels recursos i d’estric-
tes valoracions i d’anàlisis que l’equip de
l’ETSECCPB encara està fent: “Imparteixo
Àlgebra —confessa rient Mariangels
Puigví— i sóc una mica prussiana...”.

Janus és un déu amb dues cares de la mitologia
romana, que es relaciona amb el passat i el futur i,
sobretot, amb els camins. Des de la direcció de
l’Escola de Camins de la UPC, el van triar com a nom
i símbol d’un projecte que ha de repercutir sobre
l’eficiència de la docència. “Fas Janus?”, es pregunten
estudiants i estudiantes en els passadissos del cen-
tre: són paraules per a iniciats en el món de la inno-
vació docent.

La innovació
docent té
dues cares

Uns 1.000 estudiants
i estudiantes de
l’ETSECCPB fan
Janus aquest curs

reportatge
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FOTO Un 21 % del pres-
supost de l’Escola de
Camins s’ha invertit a
millorar la docència
amb Janus.

http://www-camins.upc.edu


Quan Ícar va escapar amb el seu pare,
Dèdal, de l’illa de Minos, ambdós van fer
bategar les ales elaborades amb cera i
plomes per marxar ben lluny de la presó
on eren. Malauradament, l’aeronàutica
era més aviat rudimentària en aquella
època i Ícar es va apropar massa al Sol,
les ales es van fondre, es va precipitar al
mar i va morir ofegat.
S’ha volat molt, des d’aleshores. Ícar ha
quedat enrere, l’aviació comercial s’ha
democratitzat i viatjar entre els núvols
s’ha convertit en un fet quotidià. Com
seran els avions del futur? “Exterior-
ment seran molts semblants als actuals,
els canvis de veritat seran interns”,
explica el professor Dagoberto Salazar,
de l’Escola Politècnica Superior de
Castelldefels. Xavier Prats, professor del
Departament d’Enginyeria Mecànica,
afegeix: “La indústria és lenta: els avions
que es pensen ara volaran d’aquí 20 o
30 anys.”

El medi ambient, clau
I en què es treballa actualment? Els
experts apunten diverses línies de
recerca. El factor mediambiental és un
dels punts clau. Hi ha programes en
l’àmbit europeu, com ara el Clean Sky,
que investiga per dissenyar avions més
verds, o el Single European Sky ATM

Research (SESAR), que busca optimitzar
la navegació aèria. No obstant això, tal
com assegura Salazar, “es continuaran
usant combustibles fòssils o parcial-
ment biocombustibles per als motors, ja
que ara per ara és l’única tecnologia
que coneixem que proporciona el rendi-
ment que l’avió necessita”. S’ha experi-
mentat amb energies alternatives, com
ara l’hidrogen —Boeing ja ho ha fet—,
però, segons els experts, encara no és
una opció realista ni a curt ni a mitjà ter-
minis. Això sí, l’eficiència dels motors

millorarà i es consumirà menys com-
bustible que en l’actualitat.
El canvi més visible els anys vinents
serà en el disseny d’alguns avions. El
que, per ara, sembla que té més força és
el disseny de les ales volants (flying
wings). Seran màquines amb una única
ala gegant, sense cua ni fusellatge, pura
aerodinàmica. “Amb tot, encara hi ha
importants problemes tècnics per resol-
dre, així que no crec que les veiem fins
d’aquí a diverses dècades”, puntualitza
Salazar.

FOTO 1 Es treballa per
millorar l'eficiència
dels motors i que es
consumeixi menys
combustible.

FOTO 2 Els flying wings
són el disseny més
vistós que es podrà
veure en un futur.

FOTO 3 Jordi Romeu 
fa recerca per reduir
el soroll dels avions.

FOTO 4 L'equip del
Centre MCIA, del
Campus de la UPC 
a Terrassa, participa
en el projecte 
europeu MOET.

des de la
portada
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Avions, 
recerca d’alta volada
Avions sense tripulació, aeronaus que únicament volen amb una ala, motors que pràctica-
ment no emeten cap soroll i que consumeixen molt eficientment el combustible, materials
superlleugers i molt resistents o sistemes de navegació per satèl·lit amb un marge d’error
mínim. Així seran els avions del futur, però trigarem a veure’ls volar sobre els nostres caps.



La indústria de l’aeronàutica també tre-
balla en l’ús de nous materials compos-
tos, més resistents que els tradicionals,
com ara l’alumini. Estaran basats princi-
palment en fibres de vidre i carboni, que
proporcionaran una resistència més
gran i un pes inferior als avions.
Actualment, ja es fan servir en algunes
parts dels aparells i es preveu que en la
propera dècada apareguin els primers
avions construïts només amb aquests
materials.

Avenços en l'aviònica
On es preveuen els canvis més impor-
tants és en el que s’ha anomenat aviòni-
ca. Es tracta de l’electrònica adaptada
als avions. És el camp en què, en les
dècades passades, s’han produït més
avenços i, per tant, una de les opcions
més realistes quan es parla d’avions del
futur. “Una de les possibilitats més inte-
ressants és que les aeronaus tinguin
alguna cosa semblant a un sistema ner-
viós que avisi els ordinadors de vol del
que passa a cada part de la màquina en
cada moment. Permetria un autodiag-
nòstic, fet que aportaria una millora molt
important del manteniment i de la segu-
retat del vol”, explica el professor
Salazar.

El Global Navigation Satellite Systems
(GNSS), com el GPS, per exemple, ha
revolucionat el sector de l’aeronàutica.
Si els sistemes de navegació clàssics
permetien un marge d’error de mig qui-
lòmetre o potser més, amb els actuals
aquesta diferència s’ha reduït fins a 20
metres. Amb la futura aparició del pro-
grama Galileu i altres GNSS, la desviació
no superarà els cinc metres, afirmen els
experts, una millora que pot suposar
molts canvis en la manera de desplaçar-
nos en el futur.
En aquest sentit, Xavier Prats apunta
certs avenços en la mobilitat aèria de
masses. “Així com ara tenim una bicicle-
ta o un cotxe, d’aquí a un temps tothom
tindrà un petit avió aparcat a casa per
desplaçar-se”, explica. “Això comportarà
una sèrie de problemes, el principal serà
com s’haurà de controlar el trànsit aeri.”

Però, quin és l’estat de salut de la indús-
tria aeronàutica a Catalunya? Segons
l’associació Barcelona Aeronàutica i
Espai (BaiE), la major part de la indústria
espanyola treballa per a l’Agència
Espacial Europea. Catalunya, en concret,
aporta un 9 % a aquestes tasques i és
present, entre altres, en àmbits com ara
el desenvolupament del software per a
missions orbitals, l’astronomia, els sen-
sors per a satèl·lits, els telescopis i els
radars o el hardware i els sistemes inte-
grats per a l’interior dels avions. Segons

BaiE, un 76 % de la indústria catalana es
dedica a l’aeronàutica, i un 24 %, al sec-
tor espacial.
Quant a la cooperació científica entre
països, un grup de 50 científics i tècnics
liderats pel Centre Internacional de
Mètodes Numèrics en l’Enginyeria
(CIMNE) de la UPC treballen en el projec-
te Aerochina 2 per promoure projectes
conjunts entre Europa i la Xina.
Aerochina 2 és el segon projecte euroa-
siàtic de cooperació en aeronàutica i hi
participen les principals empreses del

informacions 05

Adéu sorolls
Ja es treballa en la reducció de l’emissió sonora dels avions. “Tant per
reduir l’impacte acústic del sobrevol de les aeronaus, com per millo-
rar el confort a l’interior de cabina, i reduir el cansament de la tripu-
lació i dels passatgers”, explica Jordi Romeu, professor de l'ETS
d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa. “Treballem en el
disseny de motors perquè siguin més silenciosos, deu decibels per
sota del que emeten actualment”, afirma, una millora que suposaria
reduir a la meitat la percepció del soroll.
A més, el creixement urbanístic porta els habitatges cada cop més a
prop del aeroports. A Barcelona en tenim un exemple. “Des de la
Universitat s’investiga com es pot millorar la qualitat de vida de les
persones que viuen prop de les pistes del Prat de Llobregat”, explica.
Es tracta de millorar els aïllaments de les cases i d’avançar en siste-
mes de discriminació de sorolls.

“Trigarem 30 o 40
anys a veure 
els avenços de 
l’aeronàutica”

CO
N

TA
CT

ES
N

O
M

 C
en

tr
e 

M
C

IA

E
M

A
IL

 in
fo

@
m

ci
a.

up
c.

ed
u 

W
E

B
 w

w
w

.m
ci

a.
up

c.
ed

u

TE
L 

93
 7

39
 8

6 
99

N
O

M
 D

ep
ar

ta
m

en
t 

d’
En

gi
ny

er
ia

 M
ec

àn
ic

a

E
M

A
IL

 x
av

ie
r.p

ra
ts

@
up

c.
ed

u 
 

jo
rd

i.r
om

eu
@

up
c.

ed
u

TE
L 

93
 4

13
 4

1 
25

 /
 9

3 
73

9 
81

 4
6

N
O

M
 D

ag
ob

er
to

 S
al

az
ar

E
M

A
IL

 d
ag

ob
er

to
.jo

se
.s

al
az

ar
@

up
c.

ed
u

TE
L 

93
 4

03
 4

1 
24

N
O

M
 ÍC

A
RU

S

W
E

B
 h

tt
p:

//
ic

ar
us

.u
pc

.e
s

N
O

M
 C

IM
N

E

W
E

B
 w

w
w

.c
im

ne
.u

pc
.e

s

TE
L 

93
 2

05
 7

0 
16



sector a Europa, centres de recerca,
l’agrupació d’empreses espanyoles
INGENIA i un grup de centres de recerca
de prestigi del gegant asiàtic.
Segons Marco Scamuzzi, investigador del
CIMNE, “Aerochina 2 vol generar futurs
projectes en àrees d’R+D d’interès
comunes dins del VII Programa marc de
la Unió Europea i constitueix una sòlida
aposta de Catalunya en el procés d’ex-
pansió de la indústria aeronàutica”.
S’estan creant les bases per iniciar pro-
jectes que resolguin problemes de dis-
seny i estructura dels avions, la fabricació
de peces i components de titani de grans
dimensions, l’aerodinàmica, la vibroacús-
tica, la combustió i la contaminació, tots
relacionats amb els mètodes numèrics o
les simulacions per ordinador.
A escala global, els principals actors en
la cursa aeronàutica són els Estats
Units, Europa (França, Alemanya, Itàlia i
Espanya, principalment) i Rússia. Els
segueixen el Canadà, Brasil, l’Índia i l’e-
mergent Xina. Dues companyies regnen
per damunt de totes: Boeing i Airbus.
Ningú no els fa ombra. Precisament
Airbus és la multinacional que lidera el
projecte europeu More Open Electrical
Technologies for Aircrafts (MOET), cen-
trat a millorar l’arquitectura interna dels

avions perquè perdin pes, estalviïn com-
bustible, siguin més segurs i, en definiti-
va, 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. El
Centre, dirigit per Juan Antonio Ortega i
José Luis Romeral, se centra a diagnosti-
car el funcionament del motor que fa
moure el alerons de l’aparell. La novetat
és que el funcionament del motor es
basarà en un sistema electromagnètic,
en lloc de l’habitual sistema hidràulic, fet
que estalvia una bona part dels siste-
mes pont que serveixen per coordinar el
conjunt dels sistemes interns. Els dos
primers macroprototips es presentaran
a Tolosa (França) l’any 2010 i obriran el
camí cap a un nou concepte d’avió més
segur i sostenible.

06 informacions

L’absència del pilot
L’evolució de l’electrònica i dels sistemes de navegació ens brindaran
els avions capaços de volar sense pilot, el que en anglès s’anomena
unmanned aerial vehicles (UAV). ÍCARUS, grup de recerca multidiscipli-
nari, investiga en els sistemes aviònics dels UAV. Aquests sistemes
estan formats per sensors d’altes prestacions, amb molta autonomia
i poc pes, per tècniques de posicionament (GPS o Galileu) i de comuni-
cació, servomecanismes i sistemes de pilotatge automàtic.
L’ús dels UAV en l’àmbit civil té un gran potencial per a operacions de
vol que comportin un risc a causa de situacions ambientals extremes.
Com diu Enric Pastor, del mateix grup, “els UAV es podran emprar en
treballs aeris perillosos, com ara incendis forestals, accidents mediam-
bientals o rescats, amb la finalitat de millorar l’operació i reduir riscos
personals”.
De la mateixa manera que Internet, “els UAV van néixer per a un ús
militar, però ara passaran a l’àmbit civil i significaran una gran revolu-
ció. La integració d’aquests avions a l’espai aeri i les noves formes de
gestió són un altre dels nostres eixos de recerca”, conclou Cristina
Barrado, investigadora del grup.

FOTO 1 D'esquerra a
dreta: Xavier Prats,
Cristina Barrado i Enric
Pastor, davant d'una
maqueta d'avió amb
pilotatge automàtic.

FOTO 2 El professor
Dagoberto Salazar,
de l'Escola Politècnica
Superior de
Castelldefels, opina
que els avions conti-
nuaran fent  servir
combustibles fòssils o
parcialment biocom-
bustibles.

FOTO 3 Un equip del
CIMNE treballa en el
projecte Aerochina 2,
per promoure projec-
tes conjunts en l'àmbit
de l'aeronàutica entre
Europa i la Xina.

Actualment, es 
dissenyen avions
més lleugers,
més segurs i que
contaminin menys



Imagineu que creeu una empresa d’in-
formació meteorològica que ofereix
aquest servei a través d’Internet. Com
comercialitzaríeu aquest producte per
aconseguir clients? Un mètode possible
és el que proposa 3scale networks, bus-
car una altra pàgina web que integri el
producte en els seus continguts. En
aquest cas, fer que “una empresa de
viatges en línia compri la informació
meteorològica perquè els seus clients
puguin consultar quin temps els farà en
la destinació contractada”, exemplifica
Carlos Mérida, un dels socis de 3scale
networks.
3scale networks, amb seu al viver de
Barcelona Activa, gestiona fluxos d’in-
formació entre webs, o el que és el
mateix, facilita que les persones que
generen continguts i les que els neces-
siten es trobin d’una forma ràpida i sen-
zilla mitjançant la tecnologia coneguda
com a “serveis web” (web services).
“La nostra pàgina inclou un catàleg de
serveis, obert a tothom i de consulta
gratuïta. De moment, tenim 14 serveis
però el que volem és tenir un catàleg el
més ampli i divers possible, per això
també oferim serveis web gratuïts.
L’objectiu és ser un web de referència
per a qualsevol empresa que vulgui inte-
grar un servei”, afegeix Mérida.
Els productes que ofereixen van des

dels serveis d’una empresa de traduc-
cions per Internet, fins als d’una empre-
sa que indexa qualsevol tipus d’esdeve-
niments, passant pels d’una que actua
com a disc dur remot o una altra que
elabora rànquings a partir dels comen-
taris dels internautes.

Valor afegit
Si quan es consulta el catàleg, interessa
algun dels serveis d’aquestes empreses,
aquest servei es contracta directament
des de la mateixa pàgina web.
El valor afegit, però, és que 3scale
també s’encarrega del sistema de paga-
ment i del sistema de monitoratge i con-
trol d’accés, com detalla Mérida: “En el
moment en què el proveïdor ha creat el
seu compte, nosaltres li donem una clau
per comunicar el seu servei amb el nos-
tre. Quan el proveïdor rep la petició del
client, comprovem si el client ha con-
tractat la versió gratuïta o la de paga-
ment, quines limitacions d’espai té, si
encara disposa de crèdit, el nombre de
visites que ha fet, etc.”.
A més, registren aquests accessos per
facturar els serveis als clients i facilitar
dades estadístiques que poden usar de
moltes maneres: “Per exemple, per
veure quin contracte els rendeix més,
per veure a quines hores concretes es
connecten i, per tant, a quina hora els

interessa tenir assistència tècnica al ser-
vidor per garantir l’estabilitat del servei”,
entre altres possibilitats.
Mérida assegura que tota aquesta
infraestructura, en conjunt, és pionera
al món i que els seus dos competidors
nord-americans no donen les mateixes
prestacions. A diferència d’aquestes
dues empreses, els proveïdors de
3scale poden definir el tipus, les condi-
cions i els preus del contractes des de
la mateixa pàgina web, és a dir, que ho
poden fer sense necessitat que hi inter-
vingui 3scale, perquè tot està automa-
titzat.
L’enginyer afegeix que la tecnologia de
serveis web està creixent ràpidament,
sobretot als Estats Units, on ja han obert
una oficina a San Francisco, concreta-
ment a Silicon Valley.
Aquesta empresa jove compta amb un
equip format bàsicament per enginyers
informàtics. Mérida és enginyer per la
Facultat d’Informàtica de Barcelona
(FIB), on va conèixer un dels cofunda-
dors de la companyia, Steven Willmott.
Tots dos treballaven en el Grup de
Recerca d’Enginyeria del Coneixement i
Aprenentatge Automàtic (KEMLG) de la
UPC. Willmott, doctor en aquesta matè-
ria per l’Escola Politècnica Federal de
Lausana, dirigia llavors la part de recer-
ca del grup i feia el doctorat.
Un dels molts reptes que té l'equip
d'emprenedors és aconseguir nous
inversors i expandir més el negoci.

el viver
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D’una idea, a una empresa. 3scale networks és una nova empresa (start-up), una iniciativa
empresarial de creació recent, que té grans expectatives de creixement gràcies a les noves
oportunitats tecnològiques que ofereix Internet. La clau del negoci: fer de mitjancers entre
qui genera continguts, o serveis en línia, i qui els necessita.
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3scale networks, la gestió
intel·ligent de serveis web

FOTO D’esquerra a
dreta, Carlos Mérida,
Adam Cigánek i Steven
Willmot, integrants de
3scale networks, que ja
ha obert una oficina a
Silicon Valley, als Estats
Units.3scale networks respon

Qui
Els cofundadors, Martin Tantow i Steven Willmott, i els socis, Carlos
Mérida i Josep Maria Pujol

Quan
Maig de 2007

Què
Infraestructura de comercialització i distribució de serveis web

On
Barcelona

Per a qui
Empreses que necessiten proveir-se de serveis web o que n’ofereixen

Per a què
Per explotar o promocionar el negoci de les empreses i per centralit-
zar la gestió de serveis web a usuaris individuals



La utilització del radar —aquesta eina que
respon a l’acrònim anglès de RAdio
Detection And Raging (detecció i mesura-
ment de distàncies per ràdio)— va co-
mençar durant la Segona Guerra Mundial
per prevenir l’atac enemic. Avui en dia, les
aplicacions en l’àmbit militar continuen,
però el futur de la tecnologia cal buscar-lo
en aspectes més civils i quotidians.
Actualment, hi ha 800 radars, entre els
fixos i els mòbils, a les carreteres de l’Es-
tat espanyol. A Catalunya se’n poden tro-
bar un centenar de fixos i una trentena
de mòbils a la xarxa viària, segons el
Servei Català del Trànsit. D’altra banda,
2.300 controladors aeris, repartits en sis
centres de control, vigilen l’espai aeri
sobre els nostres caps amb 38 radars
que regulen el trànsit de 5.400 vols diaris.
Aquestes són només algunes dades que
posen en evidència que la utilització dels
radars és a l’ordre del dia.
L’any 1904 l’alemany Christian Hülsme-
yer va inventar aquesta eina de detecció
d’objectes a distància i en va fer una
demostració per primer cop. El primer
desenvolupament industrial del radar tal
com es coneix avui en dia es va produir
durant la Segona Guerra Mundial i tenia
finalitats específicament de defensa del
territori. El desenvolupament actual, tant
per part de la indústria com de la
Universitat, ha anat traslladant-se a
altres aplicacions més civils.

L’investigador Antoni Broquetas, del
Departament de Teoria del Senyal i Co-
municacions, explica quin és el moment
que travessa actualment el radar a
Espanya: “La vinculació usual dels radars
amb els ministeris de defensa i els orga-
nismes de gestió del trànsit aeri ha fet
que les empreses d’electrònica que tre-
ballen amb radars s’hagin instal·lat a la
capital espanyola o bé s’hi hagin traslla-
dat des d’altres indrets. L’activitat en
l’àmbit del radar a Catalunya està rela-
cionada sobretot amb l’observació de la
Terra.”

Dos pols de recerca
Els grups espanyols més potents en
matèria de radar són a la mateixa UPC,
on duen a terme tasques que estan rela-
cionades amb la formació d’imatges del
nostre planeta amb radars d’obertura
sintètica. També n’hi ha a la Universitat
Politècnica de Madrid, on la recerca se
centra en aspectes tecnològics i aplica-
cions de seguretat i defensa. Són els dos
pols de la recerca en radars.
Des de la UPC, diversos grups s’esforcen
per donar un valor afegit a les observa-
cions des de l’espai. Les línies de treball
actual se centren en cadenes de proces-

sament per fer mapes molt precisos de
deformació del terreny, per a la qual
cosa es fan servir dades de radar de
l’Agència Espacial Europea (ESA) i d’al-
tres administracions. Grups d’estudian-
tat de la UPC treballen amb satèl·lits
radar d’obertura sintètica (SAR) de l’or-
ganisme espacial europeu i en el desen-
volupament de nous radars de dimen-
sions reduïdes que s’ubiquen sobre el
terreny i que detecten qualsevol petit

moviment superficial que s’hi pugui pro-
duir. “La detecció i mesura de petits
moviments del terreny causats per sub-
sidència, activitat minera, explotació
d’aqüífers o excavació de túnels ha
estat demostrada amb la tecnologia que
tenim actualment”, afirma el professor
Broquetas.
El futur s’anomena teledetecció i, en
aquest sentit, els radars actuals poden
detectar moviments mil·limètrics des de

cognos
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FOTO 1 Els professors
Jordi Mallorquí 
i Antoni Broquetas 
analitzen, des de
l'Escola Tècnica
Superior d'Enginyeria
de Telecomunicació
de Barcelona,
la informació sobre 
la Terra que aporten
els radars.

Des de l'espai es
fan mapes i es
poden detectar
moviments del
terreny

Què és un radar?
Es tracta d’un sistema que permet detectar la presència i la posició en
l’espai d’un objecte llunyà mitjançant l’emissió d’ones radioelèctri-
ques, les quals, en reflectir-se amb aquest objecte, tornen al punt
d’observació, on són detectades. La definició de diccionari l’expliquen
els experts: “És com llençar una pilota de tennis contra una paret; si
retorna és que hi ha alguna cosa al davant”, diu Jordi Mallorquí. “La
mesura del retard, el temps que ha tardat la radiació electromagnèti-
ca en anar del radar a l’objecte i tornar, permet determinar la distàn-
cia de l’objecte”, assenyala.
D’altra banda, també hi ha l’efecte Doppler. “És el mateix efecte que
produeix el to d’una sirena d’ambulància: a mesura que s’apropa a
nosaltres el sentim més agut i a mesura que s’allunya, el sentim més
greu”, afirma l’investigador. “Aquesta variació de la freqüència en fun-
ció de la velocitat del blanc permet al radar mesurar velocitats”, expli-
ca. “I si a la carretera sobrepassem el límit de velocitat, ens posen una
multa”, afegeix.

A la carretera, a l’espai, entre els núvols o fins i tot quan es consulta un mapa, les aplica-
cions dels radars són nombroses, però el futur d’aquesta tecnologia de detecció a distàn-
cia és en l’àmbit civil.

Radars, 
el futur és a l’espai



l’espai o bé poden fer mapes topogràfics
a escala planetària. L’Institut Cartogràfic
de Catalunya ha estat capdavanter en la
utilització del radar per obtenir imatges
d’alta resolució, que han permès carto-
grafiar zones amb una transparència
atmosfèrica escassa, com ara les selves
amazòniques, o mesurar moviments
superficials en zones que tenen un inte-
rès especial a Catalunya.
Aquesta informació la utilitzen les admi-
nistracions encarregades de la gestió de
les obres públiques per planificar
infraestructures. “Tasques tan impor-
tants com ara la construcció del túnel
de l’AVE pel centre de Barcelona es
poden controlar, de manera molt preci-
sa i amb la tecnologia que hi ha actual-
ment, des de l’espai”, explica el profes-
sor Jordi Mallorquí, també del
Departament de Teoria del Senyal i
Comunicacions.

Teledetecció
En paral·lel, el teixit empresarial en
matèria de radar a Catalunya se centra
en la teledetecció des de l’espai.
Algunes empreses catalanes d’electrò-
nica professional com ara Mier
Comunicaciones han apostat pel sector
de la teledetecció i han aconseguit un
reconeixement internacional.
En l’àmbit de la prestació de serveis i la
realització d’estudis, companyies com
ara Altamira Information fan observa-
cions de la Terra per a sectors indus-
trials com els del petroli, el gas, les
infraestructures o el medi ambient,
entre altres. Starlab, que ofereix infor-
mació sobre pous petrolífers i qualitat
de l’aigua amb dades extretes dels
radars espacials, o Isard Sat, que es
dedica a l’observació dels gels de la
Terra per controlar el canvi climàtic, en
són altres exemples. “En els últims deu
anys aquestes empreses s’han obert
molt al mercat internacional”, explica
Broquetas. “Són petites en facturació,
però potents en recerca”, puntualitza
Mallorquí. Ambdós investigadors coinci-
deixen a dir que es tracta d’un sector
que creix a poc a poc i que es va situant
en una posició millor.
Els radars tenen moltes aplicacions i
molt variades. En un vessant més quoti-
dià i urbà, una de les novetats que més
crida l’atenció és el sistema automàtic
d’aparcament de vehicles que comer-
cialitzen algunes marques automobilís-
tiques. “El principi de funcionament és

el mateix que el dels radars, tot i que fan
servir ultrasons”, diu Mallorquí.
Mitjançant la informació que s’emet i es
rep en contacte amb altres vehicles, el
cotxe es mou en un sentit o un altre fins
que aparca.
Els usos d’aquests sistemes també es
poden trobar en la gestió de catàstrofes
mediambientals, com ara el vessament
de petroli ocasionat per un vaixell en
alta mar. “El seguiment de la taca d’oli
es fa de manera molt precisa des de
l’espai”, puntualitza.

Des d’un punt de vista més orwellià, els
radars també s’utilitzen per al control
del creixement urbà, és a dir, per localit-
zar assentaments il·legals, entre altres.
De fet, i en aquesta línia, la Guàrdia Civil
ha estat instal·lant des del 2002 un com-
plex sistema de detecció de pateres al
sud d’Espanya i a les illes Canàries que
utilitza radars per controlar de manera
més eficient el tràfic il·legal de persones
a la frontera espanyola. Aquest sistema
es coneix amb el nom de Sistema
Integrat de Vigilància Exterior (SIVE).
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Radars contra asteroides
El radiotelescopi d’Arecibo, a Puerto Rico, està considerat, juntament
amb el Ratan-600 rus, que també és mòbil, el més gran del món. Té
una antena circular de 576 metres de diàmetre i està construït en una
vall amb forma parabòlica que amplifica les emissions. “Mitjançant
l’ús de radars amb aquesta antena s’han pogut cartografiar planetes i
petits astres del sistema solar com ara els asteroides”, explica el pro-
fessor Antoni Broquetas.
Una altra de les aplicacions és la detecció de possibles impactes de
grans meteorits o altres cossos estel·lars contra la Terra. “Com passa-
va a la pel·lícula Armageddon”, ironitza Broquetas. Un exemple: el 29
de gener, els radiosatèl·lits van detectar el TEU 24, un asteroide de 250
metres de diàmetre, que va passar tot just a mig milió de quilòmetres
de la Terra, a una velocitat de deu quilòmetres per segon.

FOTO 2 Els satèl·lits
incorporen la tecnolo-
gia radar per obtenir
informació molt 
precisa de la Terra.

FOTO 3 El radar
d’Arecibo, a Puerto
Rico, és un dels més
grans del món i té 
una de les capacitats
de detecció més
importants.
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El Premi UPC de Ciència-ficció 2008, que es va lliurar el
26 de novembre, es va concedir a La cosecha del cen-
tauro, d’Eduardo Gallego Arjona i Guillem Sánchez
Gómez, una aventura de grans batalles en la qual els
protagonistes busquen el perquè de la seva existència
i de la seva aniquilació. La menció especial del Premi
va ser per a la novel·la Les fleurs de Vlau, del belga
Alain Le Bussy. Ambdues obres es publicaran a la
col·lecció Nova d’Ediciones B. La menció especial a
una novel·la presentada per un membre de la comuni-
tat universitària va ser per a l’obra Los ángeles de la
inmovilidad, de Gerardo Benicio Da Fonseca (Brasil).
En aquesta divuitena edició del Premi, en què s’han
presentat un centenar d’obres, l’escriptora nord-ame-
ricana Lois Bujold va oferir una conferència sobre cièn-
cia-ficció i fantasia durant l’acte de lliurament dels
guardons.
www.upc.edu/saladepremsa

La UPC, referent a Europa en tecnologia
per a la inclusió social
L’equip dels departaments de Llenguatges i Sistemes
Informàtics i Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica
Industrial, liderat pels investigadors Ulises Cortés i Antonio B.
Martínez, va exposar un caminador intel·ligent i una innova-
dora plataforma semiautomàtica mòbil durant la Conferència
Ministerial Europea de noves tecnologies per a la inclusió digi-
tal, e-Inclusion, que va tenir lloc del 30 de novembre al 2 de
desembre a Viena. Ha estat un dels quatre projectes seleccio-

nats per la Comissió Europea com a exemple de les iniciati-
ves TIC més avançades per eliminar la bretxa digital.
Les dues eines assistencials s’han dissenyat en el marc del
projecte europeu Supported Human Autonomy for Recovery
and Enhancement of Cognitive and Motor Abilities Using
Information Technologies (Share-it), que es lidera des de la
Universitat Politècnica de Catalunya.
www.upc.edu/saladepremsa

Estudiantat 
d’arquitectura 
es posa el casc 
Amb la finalitat de completar l’aprenentatge, l’estu-
diantat de l’assignatura Estructura de Formigó Armat
ha pogut posar en pràctica els seus coneixements i
aprendre dels errors exercint la direcció facultativa
d’una obra de ferralla armada per a estructura porti-
cada de formigó. L’obra ha estat executada pel direc-
tor tècnic i els operaris de l’empresa Ferroberica a
l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona,
el 2 de desembre. La pràctica ha estat tutoritzada per
Laura Valverde i Jorge Blasco, professors del Depar-
tament d’Estructures a l’Arquitectura.

Es lliura el Premi UPC 
de Ciència-ficció 2008
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Els robots passejaran 
pel Campus Nord

L’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI) ha inaugurat el Barcelona Robot
Lab, una àrea de 10.000 m2 ubicada al Campus Nord, a la plaça d’Informàtica i entre
els edificis A, B i C5 i A, B i C6. Aquesta àrea està orientada a fer experiments de coo-
peració entre robots i persones en un espai que reprodueixi qualsevol àrea urbana.
La zona combina espais interiors i exteriors, de manera que es poden fer experi-
ments realistes que serveixin per analitzar i dissenyar robots, sensors i sistemes de
comunicació per al futur de les ciutats. La infraestructura la constitueixen 21 càme-
res de vídeo, una xarxa sense fils amb un nombre d’antenes amb capacitat per
cobrir tota l’àrea i una xarxa de sensors Zigbee. Tots els sistemes estan connectats
a Ethernet a una velocitat d'un gigabit per segon.
www-iri.upc.es

Millorar l’extinció d’incendis forestals

Les investigadores Eulàlia Planas i Elsa
Pastor i l’estudianta de doctorat Yolanda
Pérez, del Centre d’Estudis del Risc
Tecnològic (CERTEC) del Departament
d’Enginyeria Química, participen en un
projecte australià per modelitzar el
comportament del foc en matollars i en

boscos d’eucaliptus, i estudiar l’eficàcia
de diversos agents extintors.
El projecte Fire Behaviour Modelling for
Heath and Shrub Fuels (FuSE), està lide-
rat per la Commonwealth Scientific and
Industrial Research Organisation, que és
l'agència nacional de recerca australia-

na. En el marc del projecte, aquest any
s’han dut a terme diverses cremes
experimentals al sud d’Austràlia i a la
regió de Canterbury, a Nova Zelanda, de
6 i de 64 hectàrees, aproximadament,
les més grans que s’han fet mai en
aquest àmbit.
L’equip del CERTEC hi ha aplicat la tec-
nologia de termografia infraroja, sobre la
qual té una llarga experiència. Es tracta
d’una tècnica de mesura de la radiació
amb la qual s’obtenen imatges que
representen, en diferents colors, la dis-
tribució superficial de temperatures
d’un objecte determinat. Tot i que ja fa
unes quantes dècades que es fa servir
en un ampli ventall d’aplicacions, té un
ús encara limitat per a l’estudi científic
del comportament dels incendis fores-
tals, i fins ara era inèdit en la zona estu-
diada.
Els resultats del projecte han de contri-
buir a millorar la gestió dels espais
forestals i a optimitzar les tècniques
d’extinció amb agents químics.
http://certec.upc.es

Caixa Manresa finançarà, amb 40.000
euros, un projecte sobre prevenció de
residus i eficiència energètica a la UPC,
emmarcat dins el pla UPC Sostenible
2015 i que es gestionarà des del Centre
per a la Sostenibilitat (Cities).

Pel que fa a l’eficiència energètica, es
donarà suport al programa UPCO2, que
s’ocupa de la reducció d’emissions de
diòxid de carboni a la Universitat, i s’im-
pulsarà l’estalvi energètic a través de la
millora de la gestió de les instal·lacions i

dels espais, mitjançant el monitoratge del
consum elèctric. Quant a la gestió dels
residus, s’incidirà sobre els hàbits de con-
sum i es promouran màquines d’auto-
venda que generin poques deixalles.
www.upc.edu/saladepremsa

Menys residus i més eficiència energètica

http://www-iri.upc.es
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avatars
la vida a la UPC

El catedràtic de matemàtiques Claudi Alsina imparteix classes a l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB)  i a la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME). Ha
estat coordinador de les PAAU a Catalunya i director general d’Universitats de la Generalitat
de Catalunya, i compta amb la distinció Jaume Vicenç Vives a la Qualitat Docent Universitària.
En el seu darrer llibre, El club de la hipotenusa (ed. Ariel), ens proposa, de manera amable i
suggestiva, un apropament als creadors de les matemàtiques.

Què ens descobreix El club de la
hipotenusa?
La part més humana dels números
matemàtics, el context i per què les per-
sones  interessades a resoldre qüestions
van inventar les fórmules que encara
avui ens són molt útils. Un recorregut
històric a través de 300 anècdotes ens
ajuda a entendre molt millor l’origen d’a-
quests descobriments matemàtics i, de
passada, l’època en què es van fer.
Mostra l’aspecte càlid i humà —odis i
passions— que també tenen els perso-

natges de ciències. En el llibre també
explico anècdotes personals, algunes de
les quals són fruit de conferències que,
al marge de la meva dedicació docent a
Barcelona, també faig per països ben
diferents al nostre.

Molta gent diu ser “de lletres”,
però, hi ha algun àmbit de la vida
aliè a les matemàtiques?
No. Ningú no pot ignorar les xifres. Des
que ens llevem, al despertador, al calen-
dari, a les informacions de premsa sobre
el finançament de Catalunya, als rebuts
que rebem a casa, fent comptes sobre
els impostos que paguem com a ciuta-
dans i ciutadanes...
Igual que la gent de números gaudeix de
la literatura i l’escriptura, també tothom
és usuari dels números. És important
que, al marge de la professió que té
cadascú, siguem conscients que tothom
necessita les matemàtiques. Tots neces-
sitem en un moment o altre calcular i
mesurar.

Per tant, si dominem els comptes,
ens pot anar molt millor la vida?
Les matemàtiques són una eina més per
entendre i descriure millor el món. Com
més bons siguem amb els números, més
possibilitats tindrem de ser eficients. El
càlcul matemàtic ens aporta l’hàbit de
ser reflexius des de la raó: això és el
seny matemàtic, comptar bé per viure
millor.

Quines operacions ens poden anar
especialment bé?
Cal que la gent combini tres nivells de
càlcul: el mental, per exemple, per calcu-
lar descomptes a les rebaixes; el digital,
per saber extreure un coeficient o per
conèixer les despeses o els guanys que
es tenen, i el càlcul manual, que en
determinades ocasions, per a petits càl-
culs, va molt bé.

En context de crisi, es pot dir que a
les llars no s’han fet tants números
com convindria?

I tant! Si molta gent hagués fet números
abans, el problema de les hipoteques no
s’hagués produït. En l’àmbit familiar, fer
números vol dir fer previsions, i això
ajuda a fer despeses i inversions raona-
bles. I convé posar-ho molt més en pràc-
tica.

Des de la comunicat educativa,
doncs, encara hi ha feina per fer per
promoure la idea de la necessitat
de dominar els números a la vida
diària. Com s’avança per fer les
matemàtiques més atractives?
Per exemple, aprofitant l’impacte de les
noves tecnologies. Els jocs interactius,
les miniaplicacions (applets), Internet...
S’ha de treure profit al càlcul multimèdia,
que té moltes possibilitats educatives.
També s'han d'adaptar els raonaments
matemàtics a les necessitats quotidia-
nes de les nostres vides, descobrir la uti-
litat de la matemàtica sense renunciar a
l’aspecte lúdic i fantàstic que té aquesta
disciplina.
L’estimació de les matemàtiques per
part de l'estudiantat dependrà de l’ac-
tuació docent, cal involucrar-s’hi  amb
il·lusió i oferir una matemàtica menys
rutinària i més intel·ligent, per ajudar a
pensar millor, per aproximar-se a les
“mates” de manera seductora i interes-
sant. Les matemàtiques es fan amb el
cap, però s’ensenyen amb el cor.

Quins països van més avançats en
matemàtiques?
Els millors referents són Dinamarca,
Holanda, els Estats Units i Austràlia. Cal
dir que el món de l’educació matemàtica
des de primària fins a l’ensenyament
universitari és un dels móns més actius
quant a innovació. És un dels pocs
temes on hi ha gran quantitat de socie-
tats i milions de persones involucrades a
fer canvis.
De fet, les matemàtiques són de les
poques coses que tenen en comú nois i
noies de tot el món. La llengua, la cultu-
ra i la geografia varien, però els números
es comparteixen.

“Comptar bé 
per viure millor”
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L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona
(ETSEIB) disposa, des de l’any 2004, d’un simulador conceptual
de central nuclear per a la formació i la recerca dins l’àmbit de
l’energia de fissió. La instal·lació, que té cinc estacions de tre-
ball independents, simula els principis bàsics d’una central
nuclear del tipus PWR de quatre llaços i 1.300 MW de potència
elèctrica, i reprodueix gràficament diferents elements, com ara
el sistema de control químic i volumètric, o l’interior del reactor,
de manera que l’estudiantat pot crear els seus propis escena-
ris d’operacions.
Aquesta instal·lació és una de les eines del Grup de Recerca
d’Enginyeria Nuclear (NERG) i utilitza el programari SIREP 1.300
V.30, que es fa servir per a la formació d’operadors de planta i
de directius d’empreses elèctriques de diferents països.
www-sen.upc.es/nerg 

espais

Simulador
de central nuclear a l’ETSEIB

respostes
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Què són 
les minves de gener?
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94Als mesos de gener i febrer, es produeixen descensos signifi-
catius del nivell del mar a molts indrets de la costa catalana.
Les minves de gener en són responsables, en part. Aquesta és
la manifestació local del fenomen oceanogràfic del baròmetre
invertit que es produeix per la presència habitual d’un anticicló
en aquest període, que causa que grans masses d’aigua es
desplacin. Això es produeix perquè “la pressió atmosfèrica en
un lloc és el pes de la columna d’aire que té a sobre, de mane-
ra que quan l’aigua suporta el pes d’una zona d’altes pressions
es desplaça cap a les zones on la pressió atmosfèrica és més
baixa”, explica el professor Manuel Espino, del Departament
d’Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental. Portat a un
extrem, seria com pressionar amb els dits un globus ple d’ai-
gua i veure com l’aigua se situa a la part del globus lliure de
pressió.
Però a causa de la gran extensió del mar, el fenomen només és
notable quan la diferència de pressió atmosfèrica entre dos
punts propers és gran. Es calcula que la diferència del nivell del
mar entre dos punts augmenta un centímetre quan la diferèn-
cia de pressió atmosfèrica entre ells és d’un mil·libar.
Tanmateix, en ple hivern, en algunes platges mediterrànies el
nivell del mar pot arribar a estar 40 cm més baix que a l’es-

tiu, i de vegades queden al descobert roques o passos entre
cales que habitualment estan inundats. Manuel Espino afirma
que aquest efecte no es pot atribuir només a les minves de
gener, ja que hi ha altres elements de la marea meteorològi-
ca, és a dir, dels efectes de la meteorologia en el nivell del
mar, que hi contribueixen. D’una banda, hi ha l’efecte estèric,
que és la reducció del volum de l’aigua en contraure’s a
causa de les baixes temperatures, la qual cosa provoca que
baixi el nivell del mar a l’hivern. Un altre element destacat és
el vent, que quan bufa de terra a mar també pot influir-hi
decisivament.
Aquests canvis del nivell del mar són molt vistosos en el litoral
mediterrani perquè hi ha una marea astronòmica moderada,
és a dir, les variacions provocades per l’atracció gravitacional
de la Lluna i el Sol acostumen a ser de només uns deu centí-
metres entre la marea més alta i la més baixa.
Però tot i el suau efecte de les minves de gener, el fenomen del
baròmetre invertit pot ser devastador en la situació contrària,
ja que quan una zona de molt baixes pressions irromp a la
costa, l’aigua s’hi acumula, el nivell del mar puja i pot causar
inundacions com les que va provocar l’huracà Katrina a Nova
Orleans l’agost de 2005.
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Mireia de la Rubia
Gerenta del Parc UPC

Des del punt de vista de generadora de
coneixement, la confiança és molt eleva-
da. L’empresa valora la docència i la
recerca que es fa en l’àmbit universitari
molt positivament. Si es tracta de la ges-
tió de projectes o de la universitat com a
proveïdora, la confiança millora i l’empre-
sa creu que el ritme de disseny, planifica-
ció i innovació de les diferents unitats i
centres universitaris es va apropant als
interessos de les organitzacions priva-
des. La tendència és afavorir la relació
mútua, apropar posicions. L’empresa
comença a veure la universitat com un
motor de canvi de l’entorn i entén que
l’aprofitament del seu coneixement
esdevé d’importància vital per diferen-
ciar-se dels altres en un món global.
mireia.de.la.rubia@upc.edu

Valentí Guasch
Director del Centre de Transferència de
Tecnologia

Sí. Tot i que queda molt per fer en amb-
dues parts. La societat del coneixement
ens obliga a ser més competitius en un
mercat global; a aportar més valor afegit
als processos i productes, i a innovar
constantment. Davant aquests nous rep-
tes, l’empresa veu la universitat com un
recurs clau on hi ha el talent humà
necessari per desenvolupar tasques
d’innovació i recerca en el marc de l’em-
presa, i un bon company de viatge amb
qui treballar plegats en recerca aplicada.
Aquesta estratègia facilita la cooperació
conjunta en la cerca de nous coneixe-
ments, productes o processos, àmbit en
què la UPC destaca amb els més de 600
projectes l’any i un volum d’ingressos de
32 milions d’euros per activitats de trans-
ferència de resultats de la recerca.
valenti.guasch@upc.edu

micro
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L'INTEXTER impulsa 
la innovació del tèxtil

El món de 
l’empresa confia
en la universitat?

CONTACTE
NOM José Antonio Tornero  EMAIL tornero@intexter.upc.edu

WEB www.intexter.upc.es TEL 93 739 82 70

FOTO Des de l'INTEXTER es dirigeix el projecte MODSIMTEX.

Transformar el sector tèxtil i aconseguir que les empreses amb productes d’alt
valor afegit estalviïn milions d’euros a l’any. En aquesta línia treballa l’Institut
d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial (INTEXTER) de la UPC, que lidera el
projecte de recerca europeu Modelització i simulació tèxtil (MODSIMTEX).
Per a la indústria tèxtil que fabrica productes d’alta qualitat com els tecnotèx-
tils o els geotèxtils, una de les operacions més costoses, que incideix en el preu
final del producte és posar a punt la maquinària de la cadena de producció.
En aquest sector es canvia sovint el tipus de producte que es fabrica, des del
paper bed coating (un recobriment tèxtil per a rotatives), fins als reforçaments
per a la construcció d’infraestructures del transport. Això comporta adaptar
contínuament la maquinària, amb la inversió conseqüent de temps, energia,
matèria primera i, en definitiva, econòmica.
En el marc del projecte MODSIMTEX, que té un pressupost de 4,6 milions d’eu-
ros i està finançat per la Unió Europea dins del VII Programa marc d’R+D, un
consorci de 12 empreses i centres de recerca punters a tot Europa, de la mà
l’INTEXTER, dissenya una tecnologia capaç de reduir un 75 % de temps i de
matèria primera, i d’estalviar fins a un 7 % d’energia en la posada a punt de la
maquinària de la cadena de producció.

Intel·ligència artificial
La nova tecnologia, basada en un sofisticat programari que incorpora sistemes
d’intel·ligència artificial, estarà enllestida en poc més de tres anys i s’integrarà
a la cadena productiva. Segons José Antonio Tornero, investigador de
l’INTEXTER i coordinador del projecte, “el sistema podrà aplicar-se en qualsevol
procés productiu de qualsevol sector, fins i tot el de la moda”.
Hi participen la Universitat Politècnica de Lodzka (Polònia) i la Universitat
Politècnica de Liberec (República Txeca), el Sächisches Textilforschungsinstitut
e.V. i el Deutsche Institute für Textil-und Faserforschung Denkendorf
d’Alemanya, i les empreses txeques Spolsin i TFA, les alemanyes Heimbach i
Roeders, la italiana Santoni, l’espanyola Infotex i la belga BMS.



Orientar o controlar nanofibres significa
disposar-les d’una manera determina-
da: en paral·lel, en cercle, creuades...
Les que formen el cartílag que protegeix
el genoll, per exemple, estan orientades
en paral·lel. Fer aquest procés amb
nanofibres de col·lagen és extremada-
ment complex perquè aquest polímer
natural és molt difícil de controlar.
Camila Flor, fins ara estudianta de
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Industrial i Aeronàutica de Terrassa
(ETSEIAT), ho ha aconseguit amb el
mètode de filatura electrostàtica (elec-
trospinning).
Els resultats del treball són innovadors.
Les nanofibres de col·lagen s’aconse-
gueixen exposant el col·lagen a descàr-
regues elèctriques. El col·lagen surt, en
forma de fil de nanofibra, a través d’una
fina agulla i es va dipositant sobre un
col·lector elèctric de dues plaques con-
nectat a terra. Entre les dues plaques
conductores l’estudianta hi va col·locar
un material no conductor. Les nanofi-
bres s’alineaven perfectament en línies
paral·leles, les unes sobre les altres,
entre les dues plaques conductores.
Camila Flor és prudent a l’hora d’expli-
car el motiu pel qual les nanofibres
s’han comportat d’aquesta manera.
“Una hipòtesi que pot explicar el feno-

men té a veure amb la relació que hi pot
haver entre el diàmetre de les nanofi-
bres i la separació de les dues plaques
col·lectores sobre les quals es diposi-
ten”. Flor creu que “com més petit és el
diàmetre de les nanofibres, més satis-
factoris poden ser els resultats”, però
insisteix en el fet que “és una hipòtesi
de treball que s’ha d’estudiar a fons”.

Recerca clau per avançar
Fins ara, la creació de cartílag sintètic
era complexa, però no impossible. El
problema era que no es podia imitar a la
perfecció la forma del cartílag humà per
la dificultat d’orientar les nanofibres de
col·lagen, i per això es fabricava amb
substàncies gelatinoses provinents del
col·lagen. Camila Flor ha aconseguit
controlar les fibres de col·lagen. Aquest
és un primer pas per fabricar un cartílag
igual que l’humà, fet que comportarà
que no es produeixi l’efecte de rebuig.
El procés per a la fabricació d’un cartílag
sintètic comença pel tractament de
cèl·lules mare. Aquestes cèl·lules, trac-
tades de manera adequada, es repro-
dueixen i es transformen en la forma
que vol el científic, sempre que es creï
un ambient idoni. El treball de Camila
Flor fa possible que les fibres de
col·lagen s’adaptin a la disposició dels

condròcits (les cèl·lules del cartílag) i
creïn l’atmosfera idònia en què els con-
dròcits creixen fins a formar el cartílag
desitjat.
El projecte de Flor l’ha dirigit el profes-
sor Juan Hinestroza, de la Universitat de
Cornell, als Estats Units, amb la col·labo-
ració del professor Arun Naik, de l’Insti-
tut d’Investigació Tèxtil i Cooperació
Industrial.
La recerca s’ha emmarcat dins un pro-
jecte per fabricar un cartílag sintètic per
a usos mèdics, com ara la protecció del
genoll per a pacients amb pròtesi, que
du a terme la universitat nord-america-
na. La descoberta ha estat clau per
poder avançar-hi. El pas següent és
crear l’estructura aconseguida però en
tres dimensions, per començar a fabri-
car el cartílag. Ara Camila Flor continua
aquesta recerca des de la Universitat de
Cornell.

Camila Flor mostra en el projecte de fi de carrera presentat a l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa la viabilitat de fabricar un cartílag sintètic
idèntic a l’humà per a ús mèdic. La protecció del genoll per a persones amb discapacitat que
porten pròtesi pot ser una de les primeres aplicacions d’aquesta innovadora recerca.

Un cartílag sintètic 
per al genoll

llavors
de ciència
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FOTO Camila Flor 
ha desenvolupat el
treball de fi de carrera
a l’ETSEIAT i ara conti-
nua la recerca amb
l’equip del professor
Juan Hinestroza, a la
Universitat de Cornell.
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Títol
Estudi de la formació de nanofi-
bres de col·lagen mitjançant
l’electrospinning.

Per què vas triar aquesta 
recerca?
M’interessava la nanotecnolo-
gia aplicada al sector tèxtil i el
professor Juan Hinestroza, un
dels grans noms en aquest
sector, em va oferir de treba-
llar en el projecte. Em va obrir
la ment al que és possible fer
amb els coneixements que et
proporciona una carrera d’en-
ginyeria tèxtil. Volia fer alguna
cosa diferent al que es fa a la
carrera, molt més adreçada a
la producció, i per això vaig
cursar un màster.

Àrees d’aplicació?
La medicina.

Tesi 



Arquitecte i pintor 
nascut a Santander l’any
1939, premi Nacional
d’Arts Plàstiques l’any
1990, Medalla d’Or de
l’Arquitectura Espanyola
2008 i autor dels Teatros
del Canal a Madrid,
entre altres. En la seva
estada a la UPC va fer
retornar als gargots
infantils com a inici de
creació tot l’estudiantat
d’arquitectura que 
va assistir a la sessió
inaugural del curs de
l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura del Vallès
(ETSAV).

Quan Juan Navarro era estu-
diant tractava d’emular arqui-
tectes com Mies van der Rohe
per saber com havia solucionat
determinats problemes, però
després va preferir oblidar-los i
saber com els resoldria ell. Per a
aquest arquitecte, la vida és
expressió i percepció, i dibuixar
els fets més quotidians fa que
aquests fets s’incorporin al món
visible. La funció de l’artista és
avançar-se a la percepció, tal
com van fer els impressionistes
amb la incorporació dels paisat-
ges en les seves obres.

Com definiria arquitectura?
L’arquitectura té caràcter instrumental. Jo l’entenc com
a quelcom interior, com el propi cos. En realitat, es trac-
ta de sentir les variables essencials, les energies, els ele-
ments físics del procés que vivim i que l’arquitectura
amplifica. Per això algun cop he definit l’arquitectura
com una caixa de ressonància que amplifica un soroll
dèbil o que se sent d’una manera confusa i el fa percep-
tible. L’arquitectura és celebrar el que és la nostra casa,
la terra com a tal, el cos i la relació de la terra amb el cos.

Celebrar...
Experimentar d’una manera més aguda, més sensible,
més intensa la naturalesa. Jo crec que no hi ha una altra
raó a la vida. En realitat l’art és això, intensificar les expe-
riències de la vida. L’arquitectura com a art és això.

Per què l’anomena caixa de ressonància?
L’arquitectura no ha establert una distinció entre l’objec-
te arquitectònic i el que és l’arquitectura com a art. Quan
pensem en un violí, pensem en la música que fa. El que
és veritablement important d’un violí és la música que
produeix. En una casa el més important és la música
que l’edifici produeix, les experiències sonores que
comencen a ser percebudes d’una manera evident. Una
bona casa és aquella que toca bé, que s’escolta bé, que
té el paisatge ben incorporat, que sent la pluja i el sol, i
en què ens sentim en moviment. És l’instrument d’un art
que hauria de tenir un nom que no és arquitectura.

Quin nom?
No n’hi ha cap. És com si et diguessin “he fet una músi-
ca”, i t’ensenyessin un instrument. No hem fet la músi-
ca, hem fet l’instrument. La vida “toca” aquella guitarra.
Hi ha cases que estan fetes per tocar-les, per deixar
veure com cau la neu a fora. Totes les facilitats que dóna
una casa amb tanta bellesa i disposició fan que el que
estem veient sigui música, és a dir, arquitectura.

L’arquitectura que s’ensenya actualment és la de
sempre o ha evolucionat?
L’arquitectura que s’ensenya avui en dia és molt diferent i
així ha de ser. Quan vaig començar es tenia la idea d’arri-
bar al llenguatge arquitectònic a través dels nous mate-
rials i les possibilitats tècniques.Avui en dia els problemes

són diferents. Moltes de les coses ja estan fetes, la natu-
ralesa és en ella mateixa molt artificial, perquè està inter-
vinguda. Hem d’aprendre a treballar sobre el que ja està
conformat, hem de saber transformar —que és un altre
tipus de llei—, treballar del costat de l’antropia.

S’ha d’aprendre i després desaprendre per poder
“crear”?
És un bon consell. Hem de començar de zero, refer les
coses de nou. No hi ha res que es pugui pensar si no és
fent. Hi ha un circuit entre el fer i el pensar, un circuit tan-
cat. Quan vaig començar a esculpir les peces més sen-
zilles no tenia consciència d’on arribarien, però obrien
una via. Per dibuixar hem de fer gargots. S’ha de provar
fent, s’han d’adquirir experiències modelant.

Recuperar els instints primaris?
Abans l’arquitectura estava molt pendent de la màqui-
na, dels nous mitjans de transport, de les tecnologies...
Però què feien els artistes moderns? Picasso, Matisse,
Miró..., anaven a buscar l’home primitiu. Els arquitectes
s’inclinaven per l’exosomàtic i els artistes, per l’endoso-
màtic, el que hi ha dins del cos. Com la meva formació
és, en part, d’artista, em vaig adonar que els arquitectes
estaven perdent, en gran mesura, el primordial. Els
arquitectes construeixen el món extern i els artistes
redefineixen l’home, modelant-lo d’una altra manera,
alliberant els instints, acceptant allò que és corpori i
potenciant-ho.

Com construiria una escola d’arquitectura?
En una escola hi ha una part de docència i una altra de
taller. Les aules de docència les faria com és habitual,
però després introduiria un espai obert, un taller on es
veiessin els productes de tots els cursos, perquè els tre-
balls de l’alumnat que comença són els més interes-
sants, no estan contaminats, són molt verges.

Un consell per a l’estudiantat d’arquitectura?
Li diria que l’arquitectura és un art on s’ha de trobar la
capacitat de fer coses perquè són portadores d’una
gran emoció. El professorat ha de fomentar l’entusias-
me. La vida professional és molt més dura, està conta-
minada d’exigències incontrolables i cal mantenir
aquesta energia inicial per sortir al carrer.

l’entrevista

“Una bona casa 
és aquella on se sent 
la música de la vida”

Segons Juan Navarro Baldeweg, l’arquitectura té el perill de fer-se formalista si
es pensa que està creant nous objectes. La seva funció és transitiva i invisible, i les
construccions han de servir per escoltar les vivències humanes.
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