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Encara que sembli obvi, l’ésser humà té
dues necessitats inherents a la pròpia
vida i la supervivència, menjar i vestir-se,
o cobrir el propi cos per suportar les
inclemències del temps.
Després de fer servir les pells d’animals,
l’enginy humà va ser capaç de descobrir
les estructures tèxtils per a aquesta fun-
ció i, de moment, encara no ha trobat
res millor que les substitueixi.
Els “materials tèxtils”, per les seves ca-
racterístiques i propietats, cada vegada
tenen més aplicacions i es descobreixen
contínuament noves possibilitats que
fins ara no s’havien considerat mai.
Per això, el futur de la indústria tèxtil té
dues cares, la històrica o clàssica, i la
“nova indústria tèxtil”, de la mateixa ma-
nera que durant el darrer segle han coe-
xistit l’artesania i la indústria més punte-
ra, que ha aplicat els avenços científics i
tècnics que constitueixen la indústria
actual.
Aquest futur també pot tenir dues cares
si s’aborda des d’un entorn local o des
del punt de vista globalitzat, ja que
actualment sembla lògic demanar-se
quina serà i on serà la fàbrica tèxtil
del món, quan aparentment les regions
tèxtils del món occidental exhalen el
darrers alès.
Potser serà la mateixa sensació d’“ofec”
la força motriu perquè els nuclis tradi-

cionalment tèxtils creïn la “nova indús-
tria tèxtil”, amb l’aportació de novíssi-
mes propietats al que ja no solament
serà per a l’ésser humà la defensa
enfront de les inclemències del temps,
sinó una segona pell, capaç d’interac-
cionar profundament no sols amb l’en-
torn immediat sinó també en un nivell
ampli i extens, desconegut fins ara.
Es pot pensar que la matèria tèxtil serà
capaç de fagocitar altres invents i possi-
bilitats tècniques per aproximar-les a
l’ésser humà, en una simbiosi que un
cop més pretén superar les limitacions
de l’animal racional que pobla el plane-
ta Terra.
Sembla que aquest és el camí que ha
escollit l’actual recerca tèxtil, amb els
smart textiles o teixits intel·ligents, l'a-
venç dels quals tot just ha començat;
però alhora la indústria, que ja ha vist
les orelles al llop, sap que tot el que faci
aquest segle XXI ha de ser sostenible i
per això també cerca, simultàniament,
tancar el cicle en si mateixa, amb el
principi de desaprofitament zero, tant
durant el procés com en el mateix mate-
rial, en completar el cicle de vida útil.
La UPC, a través del seu nucli tèxtil del
Campus de Terrassa, pot i ha de contri-
buir, com ha fet durant més de 100 anys,
a creuar les noves fronteres del tèxtil del
futur.

Cap a on va
la indústria
tèxtil?
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“Penso que cada lloc de treball ha d’es-
tar ocupat per la persona que millor
pugui desenvolupar la tasca implícita,
sigui home o dona. És important que,
tant els uns com els altres, siguin cons-
cients que per als alts càrrecs no hi ha
gènere que valgui sinó capacitats perso-
nals”, explica Marta Solé, una de les par-
ticipants del programa Fem Futur. Dones
politècniques pel canvi professional.
Aquest programa, organitzat per l’Asso-
ciació d’Amics de la UPC, s’adreça a
dones politècniques amb experiència
que volen promocionar a càrrecs de res-
ponsabilitat. Marta Solé té 29 anys, és
titulada en arquitectura a l’Escola Tèc-
nica Superior d’Arquitectura del Vallès i
des de fa sis anys treballa com a respon-
sable de projectes a Consultors BIS
Arquitecte.
El programa Fem Futur, que rep el suport
del Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya, aborda el pro-
blema del sostre de vidre i la promoció
vertical i s’adreça a dones amb un mínim
de 4 o 5 anys d’experiència, amb titula-
ció politècnica, que vulguin canviar des
de posicions tècniques a càrrecs amb
responsabilitat i, fins i tot, accedir a
direcció d’àrees.

Diferències
Segons Àngels Serrat, coordinadora del
programa: “La taxa d’inserció laboral
dels titulats i titulades de la UPC, en la
primera etapa professional, no té gaires
diferències. Aquestes apareixen quan les
titulades es plantegen la promoció”.
Cristina Camacho, de 34 anys i enginye-
ra informàtica per la Facultat d’Informà-
tica de Barcelona, treballa a Ericsson
España i participa en el programa “per
conèixer les meves fortaleses i les man-
cances i, alhora, perquè em permetrà
aprendre aspectes de la gestió com la
negociació i la resolució de conflictes”.
En aquest sentit, la iniciativa combina la
formació en habilitats directives, l’entre-
nament (coaching) per a la implementa-
ció d’aquestes habilitats en la vida pro-
fessional i orientació professional per fer
real el canvi i la promoció.
Per Àngels Serrat, “les professionals que
hi participen podran reforçar la prepara-

ció en matèria d’habilitats i millorar la
seva capacitat de cara al desenvolupa-
ment de tasques de responsabilitat
sobre projectes i persones”.
Les empreses també tenen un paper
important en el programa, ja que una de
les claus per evitar l’anomenat sostre de
vidre és sensibilitzar en el principi de la
igualtat d’oportunitats entre les empre-
ses del sector de l’enginyeria, tradicio-
nalment masculinitzades i poc paritàries.
“Malgrat que ja són moltes les empreses
que s’han adonat de la necessitat de no
desestimar les dones de cara a la pro-
moció, encara tenen reticències, adduint
qüestions vinculades a la dedicació
horària extensiva i a la problemàtica
derivada de la maternitat”, explica
Àngels Serrat.
Però el 50 % de les dones que participen
en el programa tenen el suport directe
de les empreses en les quals treballen,
que majoritàriament tenen en marxa un
pla d’igualtat d’oportunitats. “A l’empre-
sa on treballo no hi ha cap tipus de dis-
criminació. De l’equip directiu, el 75 %
són dones i ocupen aquest lloc per
mèrits propis”, explica Marta Solé. A
Ericsson Espanya la situació és similar,
segons explica Cristina Camacho:
“Ericsson sempre ha estat un equally
employer, les oportunitats de contracta-
ció i de promoció són independents del
sexe dels empleats”.
Però, tot i que la major part de les barre-
res en la promoció de les dones són
imposades per una cultura empresarial
que fa prevaler la competitivitat i la pre-
sencialitat en el treball, no es pot oblidar
que una part de les limitacions a l’accés

a llocs de responsabilitat prové de les
mateixes dones que, davant d’un entorn
hostil, opten per adoptar postures con-
formistes i per relaxar les seves expecta-
tives laborals.
“Crec que el sostre de vidre és conse-
qüència de com està organitzat el món
del treball i la pressió social. Però la dona
s'ha incorporat al mercat laboral amb
força i aquesta realitat està canviant la
visió de l'àmbit familiar i laboral i això
també implica canvis en els llocs de res-
ponsabilitat. No és ni millor ni pitjor: és
diferent”, raona Camacho.

Fem Futur impulsa que les dones incre-
mentin els nivells d’autoconfiança per-
què facin front, amb seguretat, als seus
reptes professionals. D’altra banda,
també promou enriquir el capital humà
de les empreses perquè aquestes
puguin disposar de professionals amb
una qualificació elevada i uns nivells de
motivació i implicació en el treball
excel·lents.
“Penso que amb els anys les noves
generacions canviaran i les noies apos-
taran més per aquestes titulacions tècni-
ques”, explica Marta Solé, que creu que
el programa la farà reflexionar “sobre
quines són les meves capacitats, els
meus objectius i sobre com he d’actuar
per poder arribar a assolir-los”.

L’Associació d’Amics de la UPC ha endegat un programa de formació, destinat a joves engin-
yeres amb experiència i centrat a donar les eines per poder superar l’anomenat ‘sostre de
vidre’. L’objectiu: evitar la pèrdua de talent de les dones en el món de l’empresa. Es tracta
d’una actuació subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, en el marc del programa
de Projectes Innovadors, i cofinançat pel Fons Social Europeu.

Trencant el sostre de vidre
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FOTO  Les participants
reben servei d’asses-
sorament per ajudar-
les a planificar el seu
futur.

El programa 
promou 
l'autoconfiança
de les dones 



Durant l’última dècada, el sector tèxtil a
Espanya ha viscut un procés de recon-
versió que encara continua. Per fer front
a la liberalització dels mercats interna-
cionals, la deslocalització de la produc-
ció o les variacions de la demanda, el
desenvolupament tecnològic que apor-
ta un valor afegit, tant pel que fa als pro-
cessos de producció i la maquinària tèx-
til com als productes, és vist com un
element clau per mantenir la competiti-
vitat de la indústria. I les possibilitats
d’innovació són tan àmplies com
siguem capaços d’imaginar.
En un futur no gaire llunyà, els consumi-
dors domèstics podrem anar a comprar
el que ja es coneix popularment com a
tèxtils intel·ligents, és a dir, una gamma
de productes que interactuen amb la
persona i reaccionen a un estímul
extern dotant l’article final de noves
propietats i funcionalitats.
La microelectrònica aplicada al tèxtil
permet fer roba que incorpora sensors
capaços de mesurar la temperatura o la
humitat, o que canvia de color segons la
intensitat de la llum. “Es tracta d’anar
sempre per endavant, de reconvertir la
indústria de la indumentària i del tèxtil

per a la llar en una indústria diferent, i
ser els primers a fer-ho. Si volem que el
tèxtil continuï sent competitiu, cal fer
una aposta decidida per temes nous”,
assegura Feliu Marsal, director del
Centre d’Innovació Tecnològica CTF de
la UPC de Terrassa.
Aquest centre és un dels pocs que, ara
per ara, està treballant en propostes
com ara la roba amb aire condicionat
incorporat, feta amb fils que tenen un

nucli metàl·lic conductor de l’electricitat
si el que es vol és generar escalfor, i
amb un sistema de refrigeració a base
de microtubs per on passa un fluid si el
que es vol és generar fred, en un procés
similar al que s’utilitza en una nevera.
Però el nou rumb que està prenent el
sector també inclou el desenvolupa-
ment d’estructures tèxtils per a aplica-

cions tècniques en camps tan diversos
com els geotèxtils, la indumentària de
protecció personal, l’automoció i el
transport o la medicina. Un bon exem-
ple d’això són els fils de paper, un nou
tipus de material tèxtil que, aplicat a
vehicles, edificis o a la indumentària,
permetria filtrar radiacions naturals
nocives per a les persones, del tipus
alfa, beta i gamma.
Els processos de filatura actuals han
evolucionat molt i es caracteritzen pel
seu elevat grau d’automatització, les
velocitats creixents de les màquines i la
importància de la reducció del desapro-
fitament de matèries primeres, energia i
temps. Aquests processos requereixen
d’innovació constant, amb la qual cosa
el disseny i la modificació mecànica i
electrònica de la maquinària tèxtil per
optimitzar-los esdevé una línia d’investi-
gació bàsica enfocada cap a les neces-
sitats de la indústria que vol millorar la
seva posició estratègica en el mercat.
Actualment l’Institut d’Investigació Tèxtil
i Cooperació Industrial (INTEXTER) de la
UPC de Terrassa lidera i coordina el pro-
jecte de recerca europeu Modelització i
Simulació Tèxtil (MODSIMTex), que té

des de la
portada
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El fil de la innovació
guia el tèxtil
Teixits intel·ligents, productes per a noves aplicacions desenvolupats a partir de la nanotec-
nologia, noves fibres provinents de recursos renovables o processos de producció optimit-
zats són algunes de les oportunitats estratègiques del sector tèxtil que centren la recerca de
diferents grups d’investigació a la UPC.

Hi haurà teixits 
amb sensors 
que mesuren 
la temperatura 
o la humitat

©
 R

od
ol

fo
 C

lix



com a objectiu desenvolupar un softwa-
re que permeti fer més ràpid el desenvo-
lupament de teixits amb aplicacions tèc-
niques. “En una línia normal de produc-
ció tèxtil hi pot haver involucrades unes
10 màquines, i les més importants tenen
entre 70 i 100 paràmetres molt crítics de
reajustar quan arriba el moment d’adap-
tar-les a la diversitat de productes que
es fabriquen. Això pot semblar trivial,
però millorar aquest procés per minimit-
zar les despeses és fonamental”, asse-
gura José Antonio Tornero, gestor i pro-
motor de recerca de l’INTEXTER.

Mecànica tèxtil
Una altra àrea d’expertesa on la recepti-
vitat de la indústria augmenta ràpida-
ment és la mecànica tèxtil. Optimitzar
paràmetres com la flexibilitat i la resis-
tència del fil de sutura perquè sigui l’ade-
quada o optimitzar les costures de car-
pes inflables per tal que la resistència de
la unió de les peces sigui màxima sense
tenir pèrdues d’aire són altres exemples
d’aplicacions concretes en aquest àmbit.
La nanotecnologia, un camp de la cièn-
cia dedicat a l’estudi, el control i la mani-
pulació dels materials a escala nanomè-
trica, i la seva aplicació a la indústria tèx-
til és el focus que genera més expectati-
ves en el sector.
Aquesta és una de les línies d’investiga-
ció prioritàries de l’INTEXTER, on s’ha

dissenyat, per primer cop a Espanya, un
prototip per obtenir nanofibres tèxtils,
de manera controlada i reproduïble,
aprofitant l’efecte d’electrospinning,
tècnica que permet produir-les mitjan-
çant càrregues electrostàtiques. El pro-
jecte l’ha dirigit el professor Arun Naik.
Malgrat que l’electrospinning és un

invent dels anys 30 del segle XX, l’inte-
rès industrial s’està despertant ara, i
encara cal molta recerca per aprofitar-
ne el potencial. “El que estem fent és
conèixer les lleis que governen el pro-
cés. La situació ideal seria produir nano-
fibres de manera ordenada i que es
comportessin com ens interessa, però

FOTO 1 L’investigador
Martí Crespi compta
amb anys d’experièn-
cia en el tractament
d’efluents tèxtils.

FOTO 2  D’esquerra a
dreta, Arun Naik, José
Antonio Tornero i
Francesc Cano treba-
llen en un projecte
per obtenir nanofibres
tèxtils.
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Reciclatge de residus tèxtils
Una part important dels residus generats per la industria tèxtil es
deriven del bany de tintura. En el procés, s’utilitza aigua i colorants
per tenyir i, com a conseqüència, es generen grans volums d’aigües
residuals colorades. Per eliminar el color, hi ha processos d’oxidació
electroquímica, una línia de treball que es desenvolupa des de fa anys
al Laboratori de Control de la Contaminació Ambiental de l’INTEXTER.
En l’àmbit de la reutilització d’aigua, el treball d’aquest grup se cen-
tra en els processos biològics de bioreactor de membrana, la tecnolo-
gia de depuració biològica més potent.
“La utilització de membranes d’ultrafiltració que tenen porus de l’or-
dre de 0,01 micres impedeix el pas de microorganismes presents en
les aigües residuals. Amb aquesta tecnologia s’obté una aigua molt
més ben depurada i ja pràcticament desinfectada. Només cal aplicar-
hi una mica de radiació ultraviolada per acabar de desinfectar-la i es
pot reutilitzar”, explica el responsable del laboratori Martí Crespi.



encara no controlem el procés. Produïm
nanofibres, n’estudiem les característi-
ques i la morfologia amb microscopia
electrònica, per desenvolupar un proto-
tip industrial”, exposa Francesc Cano,
del Laboratori de Sistemes i Processos
Tèxtils Mecànics de l’INTEXTER.
El fonament d’aquesta tecnologia és el
canvi substancial que es produeix en les
propietats dels materials quan es treba-

lla a escala nanomètrica. Propietats
noves fins ara impensables, amb nom-
broses possibilitats d’aplicació. Des de
filtres amb porus tan petits que podrien
separar els virus a la sang, o la millora
dels que ja existeixen per impedir el pas
del pol·len i que s’utilitzen en aparells
d’aire condicionat, a roba que no es
taqui o que sigui autonetejable, teixits
antibacterians, ignífugs o capaços de
generar calor amb una petita bateria.
A més d’aquests nous materials aconse-
guits a través de la nanotecnologia, estu-
diar la microestructura de noves fibres
per buscar noves aplicacions també és
una via de recerca innovadora.

Fibres sostenibles
Això és precisament el que s’està fent
amb la polilactida, un polímer biodegra-
dable que s’obté a partir de l’àcid làctic.
“El gran interès per aquest polímer és la
possibilitat de disposar d’una fibra
obtinguda a partir de recursos anual-
ment renovables, que podria substituir
les actuals fibres sintètiques provinents
de recursos petroquímics quan el petro-
li s’esgoti”, explica Diana Cayuela, del
Laboratori de Polímers Químics de
l’INTEXTER.
Quan una peça surt del teler, no va
directament al mercat. S’ha de netejar,
blanquejar, tenyir o estampar i acabar.
Les possibilitats d’innovació del sector
s’amplien amb processos d’acabat com
els enzimàtics, que s’utilitzen per millo-
rar o evitar, per exemple, l’enfeltrabilitat
pròpia de la llana.

L’avantatge dels enzims és que són pro-
ductes biodegradables, amb la qual
cosa s’evita el problema mediambiental
d’un tractament amb clor o altres pro-
ductes químics més contaminants. Es
tracta d'aconseguir amb biotecnologia
els mateixos efectes que s’obtenen
industrialment amb l'ús d'altres produc-

tes químics. En el camp dels acabats els
investigadors també estan desenvolu-
pant línies de recerca centrades en pro-
cessos d’obtenció de teixits que tinguin
propietats específiques com ara la
repel·lència de l’aigua o de oli, o teixits
que siguin inarrugables, inencongibles o
retardants del foc.
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La nanotecnologia
genera grans
expectatives per 
al sector

FOTO 3  El futur del 
tèxtil passa pel desen-
volupament de noves
estructures tèxtils 
per a aplicacions tèc-
niques i intel·ligents.

FOTO 4 Feliu Marsal
opina que la indústria
tèxtil ha de reorientar
la seva producció cap
a productes amb un
alt valor afegit.

FOTO 5  El grup de
recerca d’Ascensió
Riva estudia les varia-
bles que fan que 
una peça de roba 
protegeixi més o
menys de la radiació
ultraviolada.
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Espanya és un dels primers països euro-
peus quant a l’ús de les xarxes socials a
través d’Internet però també encapçala
la llista d’usuaris de telèfon mòbil que
fan servir els seus contactes per accedir
a aquests webs. Concretament una de
cada tres persones aprofita aquest sis-
tema a Europa. El potencial de les xar-
xes socials és espectacular, si es té en
compte que més de 13 milions d’espan-
yols les utilitzen, segons l’últim estudi de
Comscore, l’empresa líder en mesura-
ments del món digital.
Enmig de la llarga llista de comunitats
virtuals, els internautes catalans es
poden deixar seduir per una en català.
Es tracta de Mobifriends.com, un servei
per trobar i fer nous contactes amb per-
sones interessades a compartir aficions
o activitats, que tenen interessos
comuns, o, senzillament, que volen tro-
bar parella. “A Internet, sobretot, hi ha
webs com ara Meetic o Match per bus-
car parella; però si vols fer amics o com-
partir aficions no ho pots fer. A més,
aquests webs són de pagament. En
canvi, nosaltres oferim un servei més
ampli que es pot utilitzar des d’Internet i
també des del mòbil, i que és totalment
gratuït”, explica Lluís Carreras, director i
cofundador de Mobifriends.com. Carre-
ras ha estudiat a l’Escola Universitària
d’Enginyeria Tècnica Industrial Barcelo-
na de la UPC l’especialitat d’Electrònica
i també és titulat superior en aquesta
matèria.

La confidencialitat, una regla d’or
Pertànyer a Mobifriends.com és fàcil.
Quan hi crees el perfil elegeixes un àlies,
hi penges la teva fotografia, hi especifi-
ques si ets home o dona, l’edat, d’on
ets, què busques i per què. La confiden-
cialitat i la seguretat de les dades perso-
nals estan garantides, assegura el ma-
teix responsable del web. “No accedei-

xes a la informació privada perquè no es
pot veure, ni el nom real, ni el telèfon de
contacte, ni el correu electrònic. D’a-
questa manera, protegim la identitat
dels usuaris.”
El portal disposa d’un altre mecanisme,
l’Avisa mobifriends, per a casos de com-
portaments inadequats. “Un cop l’usuari
ens ha notificat un avís, revisem la quei-
xa, el missatge rebut o la conversa man-
tinguda, i, si se n’hagués fet un mal ús
(de moment no n’hi ha hagut cap) —
puntualitza Carreras— es prendrien les
mesures necessàries”, com ara l’expul-
sió de l’infractor de la comunitat o l’im-
pediment que s’hi torni a registrar.
La manera de comunicar-se entre els
usuaris també és senzilla. Es pot accedir
a Mobifriends.com des d’un ordinador o
el mòbil. Els dos dispositius permeten,
sense que s’hagi de pagar, registrar-s’hi,
enviar missatges o mobis (missatges
animats i divertits), xatejar, fer servir el
videomessenger, consultar les dades i
els perfils d’altres companys, fer cer-
ques, veure els usuaris d’una mateixa
llista i afegir-n’hi, “en qualsevol lloc i en
qualsevol moment”.
Carreras diu que l’objectiu és que l’ac-
cés i l’ús del web sempre siguin gratuïts
i que els beneficis s’obtinguin a partir de
la inclusió de publicitat i de serveis pre-
mium amb opcions per descarregar
música, jocs, melodies, etc.
Actualment, el portal té unes dues mil
persones registrades i l’esforç de l’e-
quip, que en va fer el llançament a Blog
Espanya —l’esdeveniment que permet
fer difusió de nous blocs relacionats
amb la xarxa social—  el novembre pas-
sat, és aconseguir més usuaris i inver-
sors. La idea de Mobifriends.com és
introduir una aplicació nova: la geoloca-
lització, perquè l’usuari pugui trobar
altres persones que estiguin a prop seu
i posar-s’hi en contacte.

el viver
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Les xarxes socials estan de moda. Facebook, Tuenti o Myspace són un exemple de l’autèn-
tica explosió i popularitat que tenen a l’Estat espanyol, el segon país europeu en l’ús de xar-
xes socials després del Regne Unit. A Catalunya, els internautes ja disposen de
Mobifriends.com, el primer servei gratuït en català, castellà i anglès per trobar altres perso-
nes, posar-s’hi en contacte i relacionar-s’hi a través d’Internet i del mòbil.
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Mobifriends.com: 
busques amics, 
parella o una aventura?

FOTO  D’esquerra 
a dreta, Antonio
Escribano, Lluís
Carreras, Dante Smith
i Oriol Torras,
membres de l’equip
d’emprenedors de
Mobifriends.com

mobifriends.com
respon
Qui
Lluís Carreras, Antonio Escribano
i Dante Smith.

Quan
2005.

Què
Primer servei en català, castellà i
anglès per conèixer gent nova a
través del mòbil i Internet.

On
S’ha dissenyat a Barcelona.

Per a qui
Totes les persones que vulguin
contactar amb gent per compar-
tir-hi aficions, interessos comuns
o activitats, fer amics o trobar
parella.

Per a què
Sistema integral de comunicació
fàcil i atractiu mitjançant missat-
ges, mobis (missatges animats),
xat o videomessenger de manera
totalment gratuïta.



Jordi Torres, que coordina l’equip que fa
recerca en cloud computing (CC) a la
UPC, en el marc del grup de Computació
d’Altes Prestacions liderat pel professor
Mateo Valero, viatja a Nova York per
assistir a una conferència. Abans d’en-
trar-hi engega el portàtil. Actualitza el seu
estat al Facebook, obre el Gmail per
veure si ha rebut un correu important
que espera des de fa dies i, fins i tot, té
temps de repassar un full de càlcul que
comparteix amb el seu equip de la uni-
versitat per organitzar un dels projectes
europeus en què participen. Tot sembla
igual que sempre, cert; però no ho és. Tot
el que fa servir Torres no és al seu ordi-
nador: és en un núvol.
En essència, el cloud computing es pot
definir com una forma d’executar aplica-
cions i desar la informació que proces-
sem a Internet. David Carrera, un dels
responsables del grup de CC, perfila
aquesta aproximació al terme:
“Persegueix moure totes les aplicacions
de les nostres màquines massivament a
l’altra banda.” És a dir, es deixen de
banda els sistemes operatius o els discs
durs, entre altres components. Tot serà a
la xarxa i serà accessible des d’un simple
navegador.
Treballar en el núvol suposarà que l’es-
criptori dels ordinadors desapareixerà,
que els ordinadors ja no tindran progra-
mes o que, com explica Ricard Gavaldà,

professor del Departament de Llenguat-
ges i Sistemes Informàtics de la UPC,
Jordi Torres potser no hagi d’endur-se el
portàtil mai més quan viatgi a Nova York.
“Es podrà llogar un ordinador a la cin-
quena avinguda, com si fos un cotxe, i,
mitjançant aquella màquina, a Internet
es trobarà tota la informació amb què es
treballa a Barcelona”, diu.
Aquest grup de recerca porta des del
primer minut investigant i treballant en
aquest camp. Precisament, David Carre-
ra, juntament amb altres investigadors
del mateix equip, com ara el professor
Eduard Ayguadé, dedica molts esforços
a l’elaboració de components d’un pro-

ducte líder per a la companyia IBM. “La
principal finalitat serà barrejar i gestio-
nar les aplicacions de manera intel·li-
gent: un software que detecti en temps
real la resposta d’una màquina per ges-
tionar-ne l’energia, saber quan la de-

manda cau per optimitzar-la i guanyar
valor per a l’empresa”, explica.
D’altra banda, aquest grup també centra
la seva activitat de recerca a donar res-
posta a la pregunta que les principals
empreses del sector informàtic es fan
actualment: com es poden coordinar els
milers de màquines que fan possible el
núvol. “Una de les línies de recerca en
les quals treballem se centra en què
podem fer perquè els programes ens
diguin com seran les aplicacions del
futur”, explica Carrera. És en aquest
punt que torna a intervenir el professor
Ricard Gavaldà. La seva màgia fa possi-
ble la gestió automàtica i intel·ligent del
software i el hardware de milers d’ordi-
nadors. “Aplicant la intel·ligència artifi-
cial al cloud es vol trobar la manera com
les mateixes màquines es gestionin
soles”, explica. És el que es coneix com
a autonomic computing, que és una de
les línies de col·laboració entre aquests
dos grups de recerca.
Jordi Guitart, un dels altres responsables
del grup de cloud computing, juntament
amb investigadors del Barcelona Super-
computing Center (BSC-CNS), participa
en diversos projectes d’àmbit europeu,

cognos
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FOTO 1  L’equip cloud i
el superordinador
MareNostrum. Jordi
Torres, al centre, coor-
dina el treball d’a-
quests joves.

FOTO 2  Tot el que es
necessita per treballar
es tindrà a l’ordinador,
però ‘penjat’ a la
xarxa.

FOTO 3  És imprevisible
quin serà en un futur
l’impacte social i labo-
ral de treballar en el
núvol.

La informació 
està a Internet 
i és accessible
des d'un navegador

Treballar en un núvol, l’adéu del disc dur, la fi del portàtil, de l’escriptori... La literatura al vol-
tant del cloud computing, per uns tendència, per altres realitat, és extensa. El que sembla
una certesa és que l’anomenat núvol està abocat a canviar la manera com es fan servir els
ordinadors amb què es treballa arreu del món diàriament.

‘Cloud computing’, 
treballar en un núvol

Tempesta en el núvol
El cloud computing encara genera alguns dubtes en les empreses i els
usuaris. El 24 de febrer, sense anar gaire lluny, a milions de persones
d’arreu del món se’ls va glaçar la sang quan no van poder accedir a cap
de les aplicacions del GoogleAps, entre les quals hi havia la més popu-
lar, el correu electrònic, el Gmail.
Els servidors de la companyia nord-americana, en els quals molts usua-
ris desen des de la tesi doctoral fins als contactes de feina, simplement
van deixar de funcionar, cosa que va atiar el debat de si val la pena tre-
ballar amb material sensible en un lloc que ningú no sap on és, ni qui
el controla, ni qui el veu. No era la primera vegada que passava. En
aquest sentit, la confidencialitat i la privacitat de la informació és una
altra de les tempestes que comporta el núvol.
A més a més, per raons polítiques alguns països no permeten que certa
informació  sigui fora de les seves fronteres. “Tot i que existeixen solu-
cions i la implantació del núvol és imparable, la problemàtica continua
vigent”, indica Torres. “Però això ens dóna, alhora, moltes oportunitats
per fer recerca puntera”, afegeix.



com ara el Grid, liderat per Rosa M.
Badia. En el projecte SORMA, per exem-
ple, es creen algorismes econòmics per
poder “donar les eines necessàries a
clients i proveïdors en el mercat de
recursos de la xarxa, perquè, d’una
banda, la decisió dels primers sigui tan
eficient com sigui possible i, de l’altra,
perquè els segons en puguin treure el
màxim benefici amb els mínims recur-
sos”, explica Guitart. “Avui en dia, la
recerca se centra en la intel·ligència, en
objectius d’estalvi energètic, en la quali-
tat dels serveis”, puntualitza Guitart.
Virtualització, utility computing o soft-
ware as a service (SaaS) són conceptes
clau per entendre el potencial actual del
cloud. Amb el primer escenari el que es
fa és crear màquines virtuals dins de
màquines físiques. Això permet multipli-
car-ne l’eficiència. Amazon EC2 és una
de les companyies capdavanteres en
aquest camp. “És com portar tres pas-
satgers dins d’un taxi però que no
saben que són l’un al costat de l’altre: el
benefici es triplica i, a més a més, l’ener-
gia usada és la d’un sol viatge”, diu
Carrera.

L’utility computing es defineix com el
subministrament de recursos computa-
cionals, com pot ser el processament i
l’emmagatzematge, un servei similar a
les utilitats públiques tradicionals (l’elec-
tricitat, l’aigua, el gas natural). Aquest
sistema té l’avantatge que l’adquisició
de maquinària té un cost nul o molt
baix; en canvi, els recursos computacio-
nals són essencialment llogats.
Relacionat amb això, hi ha el SaaS: “És la
tendència a vendre el software com un
servei. No és com ara, per exemple, que
me’l descarrego de Microsoft, en pago
la llicència i en sóc el propietari: es fa
servir com un servei”, explica Carrera.
“El fenomen del cloud computing va
més enllà del simple fet tecnològic i és
en si mateix un estímul per a la innova-
ció de les empreses, que combina els
beneficis de l’externalització i del pay-
per-use”, explica Jordi Torres. A més a
més, també suposa un gran impacte
social i laboral, i encara s’ha de veure
com ens afectarà a Catalunya. Tot i que

ja hi ha empreses catalanes que treba-
llen en aquest àmbit, com ara eyeOS o
Abiquo, és evident que la nova realitat
obligarà moltes empreses TIC a revisar
les estratègies de negoci. “La industria-
lització de les TIC és imparable i moltes
companyies eliminaran el centres de
processament de dades que tenen al
soterrani i produiran les TIC en mega-
centres de processament molt lluny de
casa, que competiran entre ells quant a

preu de l’energia, perquè el hardware
cada cop és més barat”, afirma Torres.
Tot això és el que investiguen a la UPC
una quinzena de persones dins l’àrea
cloud, en estreta col·laboració amb el
BSC-CNS.
Ara, el grup és a punt de posar a dispo-
sició del món científic un nou entorn
cloud, l’Emotive Cloud-Barcelona, amb
aplicacions adreçades especialment a
fer recerca.
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“Avui ja treballem
en el núvol
sense saber-ho”
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Green computing
La green computing és la disciplina que estudia la manera més efi-
cient d’utilitzar els recursos TIC, alhora que busca minimitzar-ne l’im-
pacte mediambiental. Aquesta computació més sostenible és neces-
sària, ja que actualment s’estima que l’impacte de les emissions de
CO2 derivat del consum energètic de les TIC és del 2 %, l’equivalent a
les emissions dels avions. “Però el problema és que el creixement
dels requeriments d’energia és exponencial i no sembla que la ten-
dència hagi de canviar”, afirma Torres. Les màquines consumeixen
una quantitat d’energia molt gran i aquest consum creix cada cop
més, es dobla cada pocs anys, fet que pot provocar un col·lapse des
d’un punt de vista energètic.
Des de la UPC, “es vol contribuir que la feina es faci amb menys
màquines”, explica el professor Gavaldà. “Des del punt de vista cien-
tífic, ens trobem en un punt interessant, però només serà efectiu en
la realitat quan les empreses s’adonin que l’energia és cara i comen-
cin a estalviar-ne”, afegeix.



panorama
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Reproduccions virtuals que
recreen el romànic lleidatà

Les pintures de Santa Maria del Cap d’Aran de Tredòs, a la Vall d’Aran, podran
tornar a contemplar-se a l’església original gràcies a la reproducció virtual

realitzada pel Laboratori de Modelització Virtual de la Ciutat del Centre de
Política de Sòl i Valoracions (CPSV).

Els originals, que es van vendre en la dècada dels 40 del segle passat
i es van incorporar al fons del Metropolitan Museum of Art de Nova

York i a algunes col·leccions particulars, estaven ubicats a l’absis
i el presbiteri de l’església.

L’equip d’arquitectes va crear un model tridimensional de l’es-
glésia en alta resolució generat amb un escàner làser 3D, a par-

tir del qual s’ha calculat la posició dels tres projectors. Un d’ells
mostra la pintura de l’absis sobre la paret nord, mentre que les imat-

ges de l’Esperit Sant i Sant Pau es projecten a la paret sud de l’església. La
reproducció virtual del Pantocràtor es pot observar al seu lloc original, la volta del

presbiteri. Gràcies a aquesta iniciativa conjunta del Conselh Generau d’Aran, l’Entitat Municipal
Descentralitzada de Tredòs, el Bisbat d’Urgell i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la

Generalitat de Catalunya, els visitants podran gaudir de nou de l’observació dels frescos que va pintar un artista de l’entorn del
mestre de Pedret entre els segles XI i XII. http://www.upc.edu/cpsv/

Els dies 6, 7 i 8 de març el Poli-
esportiu de la UPC va ser l’esce-
nari de la Fiberparty, una troba-
da per als aficionats i aficiona-
des a la informàtica que va més
enllà dels jocs i de la connexió
vertiginosa a Internet.
Conferències, workshops, con-
cursos sobre programació, crea-
ció multimèdia i seguretat van
emmarcar aquesta iniciativa de
l’estudiantat de la Facultat d’In-
formàtica de Barcelona, a la
qual van assistir unes 1.800 per-
sones.
http://www.fiberparty.org/

La Fiberparty, fans de la informàtica 
més enllà dels videojocs

Ediciones B publica la novel·la guardonada
amb el Premi UPC de Ciència-ficció
“La cosecha del centauro” d’Eduardo Gallego i Guillem
Sánchez s’acaba de publicar a la col·lecció Nova d’Ediciones
B. El volum inclou també la conferència que va impartir l’es-
criptora nord-americana Lois McMaster Bujold durant l’acte

de lliurament del premi, que convoca cada any el Consell
Social de la UPC. Sorpreses biològiques i galàxies llunyanes en
el darrer triomfador de tot un clàssic de la ciència-ficció.
http://www.upc.edu/cienciaficcio/
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El Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i
Sistemes (CD6) és la unitat de recerca de la UPC que enguany
participarà a la Fira Recerca en Directe, que, com cada any
des de en fa set, organitza el Parc Científic de Barcelona.
La Fira, que apropa el mètode científic abans que es consoli-
di, permetrà als assistents conèixer de prop algunes àrees de

l’activitat dels CD6 i experimentar-hi. El CD6 és un nucli de
recerca aplicada i de transferència de tecnologia que integren
especialistes en òptica, electrònica, informàtica i mecànica. El
certamen tindrà lloc els dies 15 i 16 d’abril al Centre Cultural
Caixa Catalunya, a La Pedrera de Barcelona.
http://www.pcb.ub.es/recercaendirecte/

Quan la nanotecnologia és un nexe entre
la universitat i l’empresa
La nanotecnologia va ser el focus d’a-
tenció de la segona edició del Connecta
1x1. La jornada va tenir lloc el 9 de març
a la Llotja de Mar de Barcelona i va ser
organitzada per la UPC i la Cambra de
Comerç de Barcelona per fomentar i
cimentar nous acords de transferència
de tecnologia amb el rerefons de la
innovació.
Vuit grups de recerca de la UPC cen-
trats en aquest àmbit van presentar els
seus projectes i aplicacions a una tren-
tena d’empreses de diferents caracte-
rístiques i amb diferents necessitats,
però amb el comú interès per aprofun-
dir en l’oportunitat que representa el
contacte amb la Universitat.

Una estació de radiació solar 
a la terrassa
La terrassa de l’ETS d’Enginyeria Industrial de Barcelona acull
des d’aquest hivern una estació de radiació solar. L’estació
forma part de la xarxa internacional SolRad-Net (Solar
Radiation Network), un sistema de sensors terrestres que
mesuren el flux solar superficial i que completen les mesures
que pren una xarxa de fotòmetres solars que gestiona la
NASA, en el marc del projecte AERONET, recollint dades sobre
l’extinció atmosfèrica.
La integració de les mesures de la radiació solar i de l’extinció
atmosfèrica —és a dir, la absorció i la dispersió de la radiació
electromagnètica—, serveix per estudiar l’efecte dels aerosols
pel que fa a la incidència del Sol sobre la superfície terrestre i
també els processos meteorològics. L’estació està gestionada
pel Laboratori de Modelització Ambiental del Departament de
Projectes d’Enginyeria de la UPC.
http://solrad-net.gsfc.nasa.gov/

El CD6 porta la seva activitat a la Fira
Recerca en Directe
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avatars
la vida a la UPC

A molts becaris i becàries de recerca els resulta difícil forjar-se una carrera professional esta-
ble. Cristina Montañola, becària de recerca, treballa per millorar aquesta realitat represen-
tant l’estudiantat de doctorat als òrgans de govern de la Universitat. Presideix l’Associació de
Becaris de Recerca i Doctorands de la UPC, Abridoc, i participa en l’Associació de Doctorands
i Becaris de Recerca de Catalunya, D-Recerca.

Quina feina de recerca fas a la UPC?
Treballo en el programa de doctorat del
Departament d’Estadística i Investigació
Operativa i treballo al departament de
Computer Applications in Science &
Engineering del Barcelona Supercompu-
ting Center (BSC-CNS), on faig la tesi
doctoral sobre la modelització dels flu-
xos migratoris transnacionals. Com a
enginyera informàtica, abordar aquest
tema des d’aquest àmbit de coneixe-
ment és tot un repte. Després d’acabar
la tesi, m’agradaria poder treballar en

temes relacionats amb les àrees socials.
La majoria dels que hi treballen prove-
nen dels camps d’humanitats o econò-
miques, i crec que les enginyeries hi
poden aportar molt.

Per què has triat fer la tesi i no una
feina fora de la universitat?
Sempre m’ha agradat molt aprendre i la
carrera em va deixar amb ganes de
saber més. Vaig pensar que si volia fer
recerca ho havia de fer de seguida, ja
que entrar en el món de l’empresa
podria representar no poder abordar el
doctorat amb la concentració que
aquests estudis requereixen per obtenir
el resultat esperat.

Decidir-se per la recerca significa
entrar dins la inestabilitat laboral?
En part, sí. No hi ha una carrera investi-
gadora planificada, primer fas un docto-
rat i la tesi en l’espera de poder obtenir
un ajut, i després no hi ha una sortida
laboral marcada i les possibilitats es van
reduint a mesura que vas avançant.
D’aquesta manera, és difícil articular una
carrera professional i no pots fer plans
per a demà. Per això, molta gent opta
per marxar fora i només uns quants afor-
tunats aconseguiran un contracte a la
universitat o en un centre de recerca. Hi
ha moltes persones que ho han hagut de
deixar als 35 anys perquè no han trobat
una sortida laboral com a doctors dins
l’àmbit de la recerca. Per això crec que
qui fa recerca és perquè té vocació i no
espera un sou extraordinari, però sí sufi-
cient per viure i amb els mateixos drets
garantits que qualsevol altre treballador.

Aquesta situació comporta un cost
personal i econòmic?
Sí, estic fent el doctorat perquè crec que
puc fer carrera en la recerca, si no ho
deixaria estar i aniria a una empresa, on
podria aconseguir una carrera professio-
nal més estable. El problema és que la

majoria de la recerca a Espanya es fa a
la universitat i les places són molt escas-
ses i és molt difícil entrar-hi. Hi ha molt
poques empreses que tinguin departa-
ments d’R+D+I. A Catalunya hi ha més
centres de recerca i la Generalitat ha fet
un esforç per oferir més places, però la
inversió no és suficient per a la quantitat
d’investigadors i investigadores que es
necessiten.

En els darrers anys sembla que la
situació millora?
Sí, però els joves investigadors creiem
que massa lentament. Un exemple és
l’esborrany de la nova Llei de la ciència,
que declara que es basa en la Carta
europea de l’investigador i el Codi de
conducta de contractació de joves
investigadors, una directriu de la CE que
estableix que la persona ha d’estar con-
tractada des de l’inici de la carrera inves-
tigadora. Però la redacció de l’esborrany
estableix que es “podrà contractar”,
sense que sigui obligatori, i fixa un perí-
ode de formació amb contractes de
pràctiques de set anys, cosa que contra-
diu la directriu europea. Això deixa els
investigadors i les investigadores fora de
l’Estatut del treballador, en detriment
dels seus drets laborals.

Quina línia d’actuacions seguiu des
de D-Recerca i Abridoc per millorar
aquesta situació? 
Tenim diferents àmbits d’actuació. Des
d’Abridoc fem d’òrgan interlocutor amb
el Vicerectorat de Recerca de la UPC i
vetllem per millorar la recerca a la nostra
universitat. Des de D-Recerca la nostra
tasca s’amplia a l’àmbit autonòmic i tre-
ballem per millorar la política científica
de la Direcció General de Recerca de la
Generalitat de Catalunya. Un exemple
d’això són les VII Jornades de Joves
Investigadors que van tenir lloc al febrer
a Barcelona i que van organitzar conjun-
tament D-Recerca i Abridoc.

“Qui fa recerca té 
vocació i no espera 
un sou extraordinari”
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L’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), situat al Parc
Mediterrani de la Tecnologia, al Campus del Baix Llobregat, dis-
posa d’aquest laboratori punter, on es creen eines científiques
i tecnològiques innovadores. Una de les fites assolides en
aquest laboratori ha estat generar llum en una gran part de l’es-
pectre a partir de les freqüències fixes dels làsers existents.
Aquesta tecnologia s’està aplicant en àmbits molts diferents,
com ara la microscòpia òptica, la biofotònica, la nanotecnolo-
gia, per monitorar la contaminació o per preveure turbulències
i millorar la seguretat dels avions. També s’hi han creat
oscil·ladors òptics paramètrics (OPO), uns instruments que
obren unes possibilitats de manipulació del làser que no tenen
precedents, com ara en cirurgia del cervell i de l’ull.
www.icfo.es

espais

Laboratori de Generació de
Llum Paramètrica de l’ICFO

respostes
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Per què retornen 
els bumerangs?
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84El bumerang va ser, probablement, el primer aparell volador

més pesat que l’aire que els humans van inventar. Tot i que els
aborígens australians en tenien des de temps ancestrals, el
més antic que es conserva, fet amb ivori fa uns 20 mil·lennis,
es va trobar a Polònia. Entre els seus nombrosos seguidors, fa
més de 3.300 anys s'hi comptava el faraó egipci Tutankamon.
A la seva tomba se’n va trobar una col·lecció, tant de forma
recta, usats per caçar, com amb forma de V, els quals retornen
a la mà.
El vol circular d’aquests darrers aparells lúdics, aparentment
tan senzills, s’explica per unes condicions descrites molts
segles després mitjançant principis físics i aerodinàmics. Quan
als bumerangs de retorn, es genera una força de sustentació
en l’artefacte, que el fa volar, girar sobre si mateix i traçar un
vol circular entorn a la persona que el llença. La força de sus-
tentació —la força d’ascensió que permet que un element
amb ales es mantingui a l’aire en igualar el pes de l’artefacte
volador— es produeix gràcies a la forma de la secció de les
ales: l’aire recorre la superfície superior més lentament que la
superfície inferior, i el resultat és que es crea una zona d’altes
pressions sota l’ala que la manté en vol.
La part davantera d’una ala per a vol subsònic, de forma arro-
donida, s’anomena caire d’atac, mentre que la posterior és el

caire de sortida. En un avió, les dues ales tenen el caire d’atac
a la part frontal, i la sustentació és idèntica a totes dues. Però
en el cas dels bumerangs, “mentre una ala té a la part frontal
el caire d’atac, l’altra hi té el caire de sortida; és un disseny
similar al d’una hèlix”, afirma Jordi Gutiérrez, professor del
Departament de Física Aplicada a l’Escola Politècnica Superior
de Castelldefels.

Translació, rotació i un bon llançament
Per aconseguir una trajectòria circular, cal comunicar a l’arte-
facte una velocitat de translació i rotació des de l’inici, per la
qual cosa un bon llançament és clau. “El bumerang s’ha de
llençar amb una inclinació força vertical, d’uns 70º”, afirma
Gutiérrez, “ja que un llançament en posició horitzontal farà que
el vol sigui de curta durada”.
La combinació de velocitats fa que la força de sustentació que
manté el bumerang a l’aire sigui desigual en una ala i l’altra. La
rotació implica que una ala —la que gira en el sentit d’avanç de
l’aparell— es mogui a major velocitat, i fa créixer la força de
sustentació sobre ella. “La diferència de sustentacions entre
les ales més l’efecte giroscòpic a causa de la rotació fa que el
bumerang descrigui una trajectòria aproximadament circular”,
explica Jordi Gutiérrez.
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Jaume Freixa
Departament de Projectes
Arquitectònics

En el context de la competència entre
ciutats per atraure inversions i visitants
dins el marc de la globalització, ha tingut
un gran impacte l’anomenat “efecte
Guggenheim” de Bilbao, que ha augmen-
tat enormement la visibilitat d’aquesta
ciutat. A part de necessitar un edifici-
emblema —com ara la Torre Eiffel de
París—, les ciutats poden reforçar la qua-
litat urbana (per als seus habitants) i la
llegibilitat (per als seus visitants) amb
implants arquitectònics de qualitat ben
distribuïts per la seva trama. Això no sig-
nifica en absolut que s’hagin de contrac-
tar arquitectes estrella cada vegada, mal-
grat que alguns ho considerin rendible.
jaume.freixa@upc.edu

Elena Fernández
Departament de Projectes
Arquitectònics

El terme icona ens remet directament al
concepte d’imatge, un valor molt preuat
per la societat mediatitzada en què
vivim. Aquest fet ha induït a pervertir
l’objecte de l’encàrrec arquitectònic
quan, buscant un reconeixement en el
món globalitzat, es prioritzen excessiva-
ment les qüestions simbòliques enfront
de les funcionals, la imatge versus la
forma. Davant el mercantilisme que ens
amenaça, hem de reivindicar una arqui-
tectura de qualitat, capaç de construir la
polis del futur, concebuda des del rigor,
l’economia i la universalitat, en lloc d’a-
plaudir construccions fictícies basades
en metàfores banals que converteixen la
ciutat en un parc temàtic.
tauarqtos@arquired.es
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Tecnologies per a una
conducció àgil i segura

Han de tenir
les ciutats icones
arquitectòniques?

CONTACTE
NOM Càtedra SEAT  EMAIL catedra.seat@upc.edu 

NOM Grup PROMALS  EMAIL jaume.barcelo@upc.edu

FOTO El projecte MARTA crea solucions per facilitar la mobilitat dels vehicles.

El grup de recerca en Programació Matemàtica, Logística i Simulació (PRO-
MALS) i la Càtedra SEAT-UPC participen en el projecte MARTA (Mobilitat i
Automoció amb Xarxes de Transports Avançades), centrat a crear solucions
tecnològiques que facilitin la mobilitat dels vehicles i una conducció més
còmoda i segura, i que redueixin la sinistralitat vial, la congestió del trànsit i la
contaminació atmosfèrica.
Els vehicles incorporaran sensors i interfícies que recullin la informació i la
mostrin en pantalles o mitjançant la veu. La Càtedra SEAT-UPC participa en el
disseny i la integració de les interfícies HMI (human machine interface) i també
en l’automatització de les proves dels sistemes electrònics implicats en el pro-
jecte, aplicant tecnologies com ara el reconeixement per visió.
Alguns dels sensors dels automòbils verificaran contínuament l’estat d’ele-
ments mecànics com ara els frens. D’altres serviran per controlar automàtica-
ment la velocitat i la distància del vehicle amb el cotxe que el precedeix. Els
vehicles podran intercanviar informació sobre la posició i la velocitat cada 200
metres, i mitjançant xarxes de comunicació amb nodes instal·lats a la xarxa
viària, transmetran les dades al Centre de Gestió de la Mobilitat.
En aquest centre es gestionarà la informació per oferir als conductors dades
que millorin la mobilitat, com ara la ruta òptima quan hi ha un accident.
Precisament, el grup de recerca PROMALS, del Departament d’Estadística i
Investigació Operativa, investiga com s’han d’explotar les dades recollides al
centre de gestió. D’altra banda, dissenya escenaris de simulació del trànsit per
verificar les tecnologies que s’estan desenvolupant en el marc del projecte. Per
exemple, l’efecte d’un sistema de priorització semafòrica en què l’alternança
entre els colors variï en funció de dades recollides en temps real.
El projecte MARTA, amb un pressupost de més de 35 milions d’euros, rep
finançament del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI).
Inclòs en el programa CENIT, aquest gran projecte de recerca, coordinat per
l’empresa FICOSA, involucra altres 19 empreses i 19 centres científics i univer-
sitats espanyoles, i finalitzarà el 2011.
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Jordi Macià, Adrià Belmonte i Xavier
Vela, estudiants de l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeries Industrial i
Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT), han
desenvolupat el seu projecte de fi de
carrera, tutelats pels professors Daniel
Garcia Almiñana, d’aquesta mateixa
escola, i Jordi Garcia Almiñana, de la
Facultat d’Informàtica de Barcelona
(FIB), al voltant de la proposta d’un com-
plex educatiu de quatre edificis docents
per a la localitat de Bobo-Dioulasso
(Burkina Faso), amb criteris de sostenibi-
litat, d’estalvi energètic, formatius i de
plena autonomia.

Els estudiants han analitzat a fons les
condicions ambientals de la zona i han
realitzat un estudi exhaustiu de tots els
elements que consumeixen energia en
un centre educatiu, com ara les hores
de sol depenent de cada estació de

l’any, l’orientació de l’edifici i la diferent
trajectòria del sol en les èpoques de
pluja i sequera. Els estudiants han cons-
tatat que “la construcció d’aquests tipus
d’edificis no acostuma a tenir presents
els moments de llum i energia solar per
aprofitar-los al màxim, fet que ocasiona
un malbaratament energètic molt alt i
un elevat índex d’emissions de CO2 a
l’atmosfera”.
Amb relació a les dades obtingudes, els
estudiants han decidit, per exemple, la
distribució de les cadires i les taules, la
mida i la ubicació de les finestres, la
mida i la forma de la façana, els mate-
rials de construcció, la distribució dels
espais d’acord a les necessitats de llum,
la ventilació i els llums necessaris per
treballar adequadament en cada espai,
entre altres aspectes.
Atesa l’alta incidència de radiació solar,
Jordi Macià, Adrià Belmonte i Xavier Vela
proposen l’aprofitament de l’energia
solar fotovoltaica mitjançant plaques
solars. La posició geogràfica de Burkina
Faso, prop de l’Equador, fa que, en algu-
nes èpoques de l’any, els captadors
hagin d’estar orientats cap al nord, men-
tre que la resta de l’any es poden dirigir

cap al sud, mitjançant un mecanisme
basculant molt robust que optimitza l’a-
profitament energètic del sistema.

Estalvi energètic
Segons aquests criteris de disseny i
construcció bioclimàtica, les solucions
proposades per cadascun dels estu-
diants en el seu projecte aporten un
estalvi energètic del 39 % per any i una
reducció de l’impacte ambiental equiva-
lent a unes 6,26 tones de CO2 l’any, en
comparació amb el consum dels edificis
escolars que es construeixen habitual-
ment. Segons els tutors del projecte, “si
als països desenvolupats es construís
tal i com ells proposen, els nivells d’es-
talvi energètic serien equivalents”.
Per als estudiants, la clau ha estat la
fusió entre la metodologia científica a
l’hora d’estudiar els detalls i les necessi-
tats reals adaptades a l’arquitectura
popular autòctona. Per aquesta raó, l’e-
lecció dels materials de construcció ha
estat un element clau. L’atovó, un tipus
de maó fet amb argila o fang, sovint pas-
tat amb palla, i assecat al sol, ha estat el
material escollit ja que es tracta d’un
recurs fàcil de trobar a la zona i fàcil de
fabricar i mantenir.
Dins d’aquest projecte global, s’ha pro-
jectat, fins i tot, un sistema d’aire condi-
cionat basat en l’aprofitament de la
inèrcia tèrmica, l’intercanvi natural de
fluxos d’aire i de temperatura dins d’es-
pais tancats. D’aquesta manera, les
aules es mantindran sempre a una tem-
peratura més fresca que a l’exterior i
seran més confortables.
Els nous titulats, que també han estu-
diat la manera d’integrar una cuina solar
en el complex educatiu, han pensat en
la gestió i l’autonomia del centre aprofi-
tant al màxim els recursos hídrics que
proporcionen els mesos de pluja mitjan-
çant la recollida de l’aigua en vuit grans
dipòsits cilíndrics.
El complex està pensat, per tant, amb
criteris de sostenibilitat que inclouen no
només els paràmetres mediambientals i
d’optimització energètica, sinó també
els aspectes socials de la instal·lació.

Tres projectes de fi de carrera proposen una solució constructiva sostenible per a un
complex educatiu integral a la ciutat de Bobo-Dioulasso, a Burkina Faso. Aquests treballs
s’emmarquen dins d’un projecte del Centre de Cooperació per al Desenvolupament.

Jo estudio 
en una escola sostenible

llavors
de ciència
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FOTO El projecte 
preveu un sistema
d'aire condicionat
basat en l'aprofita-
ment de la inèrcia 
tèrmica.
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Projecció d’un complex educatiu sostenible a Burkina Faso.

Per què vau triar aquesta recerca?
La cooperació, la sostenibilitat i les energies renovables són algunes de
les nostres principals motivacions, tant personals com professionals.

Àrees d’aplicació?
Les tres tesis es poden aplicar conjuntament, com en el cas de l’escola
de Burkina Faso, però el model d’escola es podria aplicar a qualsevol
país.

Metodologia 
científica adaptada
a l'arquitectura
autòctona 



Pilot de SEAT Sport World
Touring Car Championship
(WTCC), Jordi Gené va parti-
cipar com a ponent en el
Fòrum Internacional de les
TIC en l’Automoció, FITICA
2009, que va tenir lloc el
gener passat i va ser orga-
nitzat per la Càtedra Seat
UPC d’Innovació i Disseny
Sostenible. Les jornades es
van centrar en la influència
de les TIC en els automò-
bils, en les infraestructures
viàries i en la seguretat
activa i passiva.

La benzina corre per les venes
de Jordi Gené. No és l’únic de la
família, amb aquest tipus de
sang tan especial. Sense anar
gaire lluny, el seu germà Marc és
el conegut pilot de fórmula 1.
Duent tan endins el món del
motor, no és estrany que Jordi
Gené hagi conduït professional-
ment tot tipus de vehicles, des
de turismes fins a camions, i que
fins i tot s’hagi dedicat a córrer
en el món de les dues rodes. Va
ser el pilot espanyol més jove en
guanyar, als 15 anys, el campio-
nat d’automobilisme d’Espanya
amb la Fórmula Fiat. Actualment,
aquest sabadellenc de 38 anys
corre per a la firma Seat al cam-
pionat del món de turismes.

Quines són les principals aplicacions de les TIC
en el món de la competició d’automòbils?
Des de l’ús del GPS per saber on és el cotxe, fins a la
comparació dels recorreguts de diferents pilots. També
és possible, amb l’ajut de càmeres de vídeo instal·lades
als vehicles, obtenir imatges, processar-les i saber, des
dels boxs, què fa el pilot, com està conduint, i compa-
rar aquestes dades amb les d’un altre. A més a més, un
cotxe de competició o de proves porta un centenar de
sensors que mesuren paràmetres del motor i ofereix
altra informació necessària del vehicle que es transmet
als boxs o a la fàbrica, i en què els enginyers poden tre-
ballar en temps real per fer modificacions o comentar
les modificacions que es poden fer. Abans, tot era més
lent. Tot ha canviat molt, ara és molt més veloç. Avui les
TIC són bàsiques, en l’automobilisme.

Existeix un límit en l’aplicació de les noves tec-
nologies?
Les noves tecnologies es poden aplicar, però la norma-
tiva vigent no permet fer-ne ús en uns casos determi-
nats. Per exemple, la telemetria no és bidireccional:
quan corres no es pot modificar cap aspecte del cotxe
des dels boxs o des de la fàbrica. Quan entrenes, en
canvi, pots fer el que vulguis: per exemple, pots canviar
una part del motor del cotxe en marxa.

A quins aspectes es dediquen més recursos?
Un dels àmbits en què s’està invertint més, sobretot en
la fórmula 1, és el dels simuladors. Es vol aconseguir
que el cotxe de proves sigui tan real en una màquina
com a la pista. Quan s’aconsegueixi el 100 % d’efecti-
vitat, si és que s’arriba a aconseguir, aquell dia es podrà
conduir el cotxe des d’una consola.

Com s’aplicaran les TIC en els turismes conven-
cionals?
L’ús és il·limitat. Depèn del cost del vehicle i del que
vulguis fer-hi. Des del punt de vista de la seguretat
destacaria la possibilitat de saber on és el vehicle per
poder actuar-hi o de poder abaixar-ne la velocitat si es
detecta que se’n trepitja massa l’accelerador. La tec-
nologia ho permet; altra cosa és que les lleis o les per-

sones ho acceptin. Avui en dia, la limitació que té l’a-
plicació de les TIC en els vehicles de carrer és, sobre-
tot, econòmica i que la gent no està acostumada a uti-
litzar-les.

L’aplicació de les TIC farà que els vehicles siguin
més ecològics?
Sí, seran més ecològics. Amb tot, sense les TIC ja es fan
molts avenços. Les TIC, per exemple, et poden evitar
entrar en un embús i contaminar mentre estàs aturat,
que és quan s’emeten més gasos. Se sumen als aven-
ços que ja es fan quant a l’eficiència dels cotxes en
relació amb el medi ambient.

Catalunya està preparada tecnològicament per
avançar en el camp de les TIC?
Per avançar, sí. Una altra cosa és que des de les admi-
nistracions s’hagi vist la necessitat d’invertir més en
infraestructures, com per exemple en l’Anella Indus-
trial, per poder aplicar-hi adequadament les TIC. Sense
aquesta base no es poden aplicar. A Europa no som
capdavanters en aquest aspecte.

L’aplicació de les noves tecnologies es pot
entendre com una sortida a la crisi que pateix el
sector de l’automòbil?
Les TIC són una via molt bona per evitar que els costos
es disparin i aconseguir que les companyies siguin més
rendibles. Al cap i a la fi, no es fabriquen cotxes per
donar un servei a la comunitat: és un negoci. L’apli-
cació de les TIC et permet fer coses que abans et cos-
taven molts diners i ara no. Es guanya temps i el temps
són diners. Pots desenvolupar un vehicle en la meitat
de temps. Per als fabricants és important poder gestio-
nar-les i tenir-les a l’abast.

No tenim massa informació, dins del vehicle?
Dins i fora, és cert. Ara, depèn per on vagis, amb la
velocitat variable, la carretera sembla un circuit de fór-
mula 1. Has de mirar tothora quina senyalització hi ha.
La informació s’ha de gestionar bé, tant al carrer com
a les curses, no se’n pot abusar. La informació s’ha de
filtrar i ha de ser útil, no pas un problema.

l’entrevista

“Amb les TIC es guanya
temps i el temps són
diners, en el món 
de l’automòbil”
La innovació és una constant i una obligació en el món de l’automòbil. Les tecno-
logies de la informació i la comunicació (TIC) són una part important d’aquesta
contínua innovació en disseny i connectivitat dels vehicles. El pilot sabadellenc
Jordi Gené ho sap prou bé i explica com s’apliquen als cotxes de competició i
també als vehicles que es veuen al carrer.
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Jordi 
Gené


