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Les empreses tenen el sentit comú de
servir-se d’una “ficció” comptable, l’a-
mortització, per evitar enganys amb els
beneficis que presenten en els comptes
anuals. Per mitjà de l’amortització es
redueixen els beneficis del present per
assegurar els del futur. Amb el pas dels
anys, les empreses han après que la
qualitat dels seus actius i la credibilitat
dels seus estats financers són la base
dels beneficis futurs. I la qualitat dels
actius es deteriora amb el temps. Per
això amortitzen i publiquen comptes
creïbles a pesar que, a curt termini, els
podria interessar fer el contrari.
Les persones amb un projecte de futur
ambiciós haurien de fer el mateix per
gestionar més bé el seu talent i, sobre-
tot, els resultats –en forma d’assoli-
ments i satisfaccions personals lligats a
la vida– que s’obtenen precisament d’a-
quest talent al llarg de la vida. El talent
(coneixements, competències, actituds,
etc.) perd valor amb el temps. Per això
cal fer-hi una inversió inicial generosa i
reinvertir-hi al llarg de la vida amb una
formació contínua. Una persona que no
inverteixi en la millora de les seves habi-
litats és com una empresa que no inver-
teix i no amortitza.
En el cas de l’empresa, els beneficis
serien enganyosos; en el cas de la per-
sona, els projectes de futur serien poc
realistes i, per tant, igualment il·lusoris.
La raó és la mateixa. En el cas de les
persones, no és solament una qüestió
de sostenibilitat o de millora dels seus
ingressos, sinó també del profit que se

n’obté, en forma de gratificacions de
valor afegit, en una vida que, convé
recordar-ho, només es viu una vegada i,
a més, transcorre a una velocitat sorpre-
nent.
En el mercat, el valor dels actius depèn
del context de les ofertes dels altres i de
la seva demanda. El preu de qualsevol
objecte es dispara quan l’oferta és
escassa i la demanda és alta. Passa el
mateix amb les persones. Si una perso-
na es converteix en una bona oferta i,
com a tal, escassa, la demanda dels
seus serveis professionals es dispara i,
d’aquesta manera, es genera un cercle
virtuós que augmenta els resultats posi-
tius a la vida.
Els actius més valuosos per generar un
resultat més positiu a la vida no són els
que acumulem al banc o a les cases,
sinó els que portem al cap i al cor. Sense
fer escarafalls dels primers, ja que són
elements del resultat de la vida, és més
lògic que els actius que portem al cap i
al cor facilitin l’assoliment d’altres actius
materials més que no pas en el sentit
invers.
Per tant, hauríem de tenir les prioritats
clares. Si desenvolupem els actius del
cap i del cor, incrementem els resultats
positius a la vida i la probabilitat que
aquests també produeixin beneficis
més materials. Per a les persones que
se senten empeses a fer coses interes-
sants al llarg de la vida, hauria de ser
una prioritat invertir en aquests actius
immaterials per maximitzar els resultats
que obtindran al llarg de la vida.

La formació de
màxim nivell,
una aposta 
de futur
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Tota història té un inici. El del canal de
televisió de la UPC cal buscar-lo al Saló
de l’Ensenyament de Barcelona de
l’any 2007. Va ser aleshores que es va
dur a terme una primera experiència
que va ser l’embrió del que avui es
coneix com a Canal UPC.tv.
Aquest primer pas va consistir en una
emissió de televisió en directe i en alta
definició des de tres punts de la
Universitat i un quart plató al mateix

saló. “Va servir perquè la comunitat de
la UPC s’involucrés en el projecte i se
sentís orgullosa de pertànyer a la insti-
tució. Ens va donar empenta”, explica
Aurea Libori, cap del Servei de
Comunicació i Promoció (SCP).
Amb aquest bon gust a la boca, Irene
Escudé, cap de projectes multimèdia
de l’SCP, uns quants mesos més tard,
va presentar el seu projecte de fi de
màster com a primera pedra del canal.
“Ens vam trobar: jo treballava en aquell
moment en el que l’SCP volia”, recorda.
Així comença aquesta història.
Però, què és el Canal UPC.tv? La cap de
l‘SCP ens ho explica: “El Canal UPC.tv
és producció, servidors i servei, però
també un canal més lògic que físic. Vol
projectar la Universitat utilitzant mitjans
al màxim multimèdia possible des del
punt de vista videogràfic. Volem utilitzar
totes les potencialitats comunicatives i
no solament fer servir el text”, afirma.
Si alguna cosa caracteritza la posada
en marxa d’aquest projecte són l’agili-

tat i la rapidesa amb les quals s’ha des-
envolupat. Al cap de poc més d’un any
i mig de l’inici del canal, ja s’han pro-
duït prop de 110 vídeos, el 90 % dels
quals han estat realitzats o tutelats per
l’SCP.
El març de 2008 es va engegar la prime-
ra plataforma, el novembre del mateix
any va començar a funcionar el servi-
dor streaming (reproducció en temps
real) i actualment s’explota la segona
plataforma. El demà ja és aquí.
Darrere d’aquestes tasques hi ha cinc
persones. Una és la Iolanda Garcia, que
és la gestora TIC del projecte. “He estat
qui s’ha encarregat de trobar gent que
ha instal·lat les màquines, que ha des-
envolupat el portal, que ha instal·lat el
Flash Media Server, etcètera”, explica.
Pel que fa a la informació, la divulgació
és el més important. Es donen a conèi-
xer els centres docents, la recerca en
general i la recerca duta a terme pels
investigadors i les investigadores més
joves en particular, i es divulga una

selecció de vídeos que serveix per pro-
mocionar els estudis a la Universitat. El
Canal UPC.tv s’estructura a partir de sis
categories o subcanals temàtics: La
UPC, UPC Recerca Jove, Materials per al
coneixement, Amb estil politècnic,
Canal obert i És notícia. Existeix també
un canal temàtic al portal YouTube en

què es poden visualitzar els treballs
elaborats per l’SCP. Actualment, s’està
treballant per oferir els vídeos en cata-
là, castellà i anglès. Precisament els
vídeos de la pàgina principal de la ver-
sió anglesa del web de la Universitat
són en anglès.

Emissió en directe
La història no s’acaba aquí. La feina
duta a terme pel Canal UPC.tv ha per-
mès darrerament la realització d’una
emissió directa oberta a tothom, una
experiència que s’ha dut a terme amb
èxit i que posa els fonaments d’una
futura línia d’actuació. Concretament
ha estat la retransmissió del Dia
d’Atenea, la jornada del campus virtual
de la Universitat.
D’altra banda, les innovacions en l’àm-
bit del disseny tampoc s'aturen. Amb la
mirada fixada sobre les tendències que
es poden veure cada dia a la xarxa, està
previst que properament es podran
visualitzar els vídeos en format panorà-
mic.
Des de l’SCP defineixen la tasca publici-
tària duta a terme fins ara com a “tími-
da”. “El que volem és que hi hagi quali-
tat en el que pengem: qualitat en la
durada, en els crèdits, en el so, etcète-
ra. Ens hi esforcem molt. Exercim, si es
pot dir així, una feina de vigilància. De
moment volem que l’enregistrament i
el contingut tinguin un plus de qualitat”,
explica Aurea Libori.
L’experiència del Canal UPC.tv és una
de les pioneres d’arreu de l’Estat
espanyol. Només alguns centres de
València i Vigo duen a terme una tasca
similar actualment. La història acaba de
començar.

La Universitat Politècnica de Catalunya ja disposa d’un canal de televisió: el Canal UPC.tv.
Fa poc més d’un any i mig que funciona i la seva progressió segueix una clara línia ascen-
dent. L’objectiu és clar: projectar la institució utilitzant els mitjans multimèdia que la
Universitat té a l’abast i oferir-los amb la màxima qualitat possible. El resultat es pot veure
a www.canalupc.tv.

La tele 
de la Universitat

reportatge

informacions 03

CO
N

TA
CT

ES
N

O
M

  
A

ur
ea

 L
ib

or
i

E
M

A
IL

  
au

re
a.

lib
or

i@
up

c.
ed

u 
 

W
E

B
 

w
w

w
.c

an
al

up
c.

tv

TE
LÈ

FO
N

 
93

 4
01

 5
9 

15

FOTO  El Canal UPC.tv
projecta la Universitat i
dóna  a conèixer
aspectes com ara els
estudis, els centres
docents o la recerca.

En un any i mig
s'han produït
prop de 110 vídeos

Es donen a conèixer
la recerca,
el tarannà 
de la Universitat 
i els estudis



“Els objectius que ens vam proposar i
que ens guien a l’hora de crear un pro-
grama com aquest són, d’una banda,
donar una resposta a un grup d’estu-
diants talentosos i molt motivats a
l’Estat espanyol, que volen més de la
universitat que el fet de fer una carrera.
De l’altra, la creença que és important
que hi hagi professionals amb una sòli-
da formació en qüestions de recerca
tecnològica i de desenvolupament de
productes de R+D, que estableixin siner-
gies i complicitats entre ells, per tal que
puguin contribuir al desenvolupament
del nostre entorn”, explica Pere Pascual,
director del CFIS.
L’activitat acadèmica del CFIS va
començar el curs 2003-2004, l’any que
es va crear el Centre, que s’hi va incor-
porar la primera promoció d’estudiantat
i que es va dur a terme la integració dels
estudis conjunts de Telecomunicació i
Matemàtiques, que s’havien iniciat a la
UPC l’any 1999. Avui les primeres pro-
mocions ja són una realitat. Han sortit
cinc promocions de Telecomunicació i
Matemàtiques i aquest any acabarà la
primera promoció CFIS, és a dir, la pri-

mera que ha cursat dobles titulacions
de plans d’estudis dins del programa.
Després de sis anys de recorregut, el
Centre imparteix un programa de
dobles titulacions en què s’ofereix la tria
de dues de les enginyeries de Camins,
Canals i Ports, Industrial, Informàtica i
de Telecomunicació, o bé d’una d’a-
questes enginyeries i la llicenciatura de
Matemàtiques en un període de sis
anys. Així, avui ja és possible fer una
valoració del camí que s’ha recorregut.

Una proposta diferent
Malgrat que arreu de l’Estat hi ha dobles
titulacions, el CFIS va néixer amb unes
especificitats que el diferencien de les
altres propostes existents fins ara. Des
d’un punt de vista estrictament curricu-
lar, cal parlar de la manera de cursar la
doble titulació. No està dissenyada
específicament, sinó que, si un estu-
diant fa una doble titulació, cursa totes
les assignatures troncals i obligatòries
dels plans d’estudi implicats en el pro-
jecte. El que la UPC ha dissenyat, i que
es gestiona a través del CFIS, és un pla
d’estudis personalitzat que ajusta i com-

patibilitza al màxim les assignatures i
que condueix l’alumnat a l’obtenció de
dos títols oficials.
L’altra característica que continua distin-
gint la proposta de la UPC és el procés
de selecció de l’estudiantat. A diferència
d’altres universitats que ofereixen
dobles titulacions a les quals s’accedeix
mitjançant la nota de selectivitat, el CFIS
fa la seva pròpia selecció. El que es per-
segueix és l’excel·lència en tots els sen-
tits. Es vol potenciar i distingir els bons
estudiants i estudiantes que treballen
molt. Es vol que vegin reconegut el seu
esforç intel·lectual; és a dir, es pretén
donar suport a la persona que vol apro-
fitar aquest projecte i que pugui treba-
llar en aquesta direcció. I, per aconse-
guir-ho, el procés de selecció és fona-
mental.
La selecció es basa en l’expedient aca-
dèmic i es complementa amb una prova
d’accés específica a fi de poder valorar
els coneixements i la capacitat de rao-
nament científic de l’estudiantat. Adrià
Recasens, de Barcelona, és una de les
20 persones admeses al CFIS el curs
acadèmic 2008-2009, que acaba de fer

FOTO 1 Un cop supe-
rada l’adaptació que
requereix el primer
any, les coses són
més fàcils.

FOTO 2 El CFIS ofereix
un pla d’estudis per-
sonalitzat que con-
dueix l’alumnat a l’ob-
tenció de dos títols
oficials.

FOTO 3  Pere Pascual
dirigeix el CFIS; per a
ell ja és un centre de
referència d'estudis
d'alta qualitat, però
afirma que queda
molt per fer.

des de la
portada
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CFIS: el doble repte 
de les ments brillants
Elevada capacitat per emprendre estudis cientificotècnics, motivació i ganes de multiplicar
per dos els fruits dels seu pas per la universitat. Aquest és el perfil de l’estudiantat que cursa
una doble titulació al Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS) de la UPC, un pro-
grama acadèmic pioner a l’Estat espanyol.



el primer curs de Telecomunicació i
Matemàtiques. Quan recorda el dia de la
selecció, afirma que “estava espantat,
molt espantat. No tant per l’estil de la
prova, sinó perquè és una prova molt
llarga i no hi estàs acostumat. Hi ha una
part amb preguntes tipus test, en què
s’han d’aplicar coneixements del batxi-
llerat, i una altra de problemes, que és la
part en què jo crec que es fa la selecció
de veritat. Et donen un problema i hi has
de pensar fins que arribes a alguna con-

clusió. I quan vaig acabar no les tenia
totes, però el fet és que va anar bé”.
Però l’exigència d’aquest programa aca-
dèmic encara va més enllà. Un cop
admès, l’estudiantat no pot suspendre
cap assignatura. Es parteix de la idea
que si a un estudiant, per la raó que
sigui, no li va bé i comença a suspendre,
segurament és perquè dues carreres
alhora li requereixen un esforç sobretot
de distribució del temps que no pot o
que no vol assumir perquè té altres inte-
ressos.
“Aquesta pressió per no suspendre exis-
teix sempre –explica Adrià Recasens–,
però segurament ens n’afegim més
nosaltres. Quan has arribat fins aquí i hi

dediques tantes hores, el que vols és
esprémer els estudis al màxim. I quan
acabes i mires enrere i les coses surten
bé, també és cert que tens una alegria.”

Una oferta minoritària
El nombre de sol·licituds d’accés al CFIS
se situa, de mitjana, al voltant de les 80
o 90 per curs. Entre 15 i 20 persones
superen el procés de selecció i s’incor-
poren als estudis de doble titulació.
Actualment n’hi ha un centenar, però

l’oferta va dirigida al màxim nombre
possible d’estudiantat. Donar-se a
conèixer més i ampliar aquesta base de
selecció entre l’alumnat de secundària
potser és una de les assignatures pen-
dents del Centre.
No obstant això, en aquests moments
gairebé el 25 % del total d’estudiantat
procedeix de fora de Catalunya i n’hi ha
de totes les comunitats autònomes. De
fet, si es tenen en compte les dificultats
de promoció del programa i la compe-
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El pla d'estudis
del centre condueix
a l'obtenció de dos
títols oficials
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Les titulacions 
més sol·licitades
La proposta del CFIS permet totes les combinacions possibles. Però,
si es mira amb perspectiva, les dobles titulacions més sol·licitades
són les que combinen una enginyeria amb Matemàtiques i, també,
les dobles enginyeries formades per l’Enginyeria Industrial i l’Engin-
yeria de Camins, Canals i Ports o Informàtica i Telecomunicació.
Les expectatives generades quan es va posar en marxa el programa
responien a una fita ambiciosa i, ara com ara, aconseguir una ofer-
ta atraient per als millors estudiants i estudiantes comporta haver
de pensar en noves incorporacions al projecte d’enginyeries que
s’imparteixen a la UPC. En aquest sentit, la creació de l’Espai
Europeu d’Educació Superior és una oportunitat per valorar aques-
ta qüestió.

http://www-cfis.upc.es


tència d’altres comunitats que ofereixen
molts avantatges administratius i
beques a l’estudiantat més capacitat,
aquest percentatge es valora més posi-
tivament.
En el procés de cercar informació, com-
parar l’oferta educativa, dubtar entre les
possibilitats i, finalment, prendre una
decisió a l’hora de triar els estudis i la
universitat, hi intervenen molts factors.
Cristina Díaz, que està a punt de lliurar
el projecte final de carrera de la doble
titulació d’Enginyeria de Camins, Canals
i Ports i d’Enginyeria Industrial, recorda
que en el moment de decidir-se també
va haver de fer els seus càlculs: “Jo visc
a Múrcia, per tant, devia anar a estudiar
una enginyeria a Cartagena. Això hauria
implicat haver de llogar un pis per
haver-me estalviat anar a la Universitat i
tornar-ne cada dia. Al cap i a la fi, això és
una pallissa. En canvi, aquí m’oferien
una beca de residència i una beca de
segona matrícula que atorguen a tot
l’estudiantat del CFIS. Em compensava
més anar-me’n que quedar-me. Són
coses que també s’han de valorar”.
Des del principi, la implicació de la UPC
i la col·laboració i el patrocini d’entitats i
empreses han permès la creació d’un

sistema beques i ajuts que garanteixen
la igualtat d’oportunitats entre els candi-
dats interessats a accedir al CFIS. Sens
dubte, també faciliten una presa de
decisions com aquesta i com la d’altres
nois i noies que vénen de districtes uni-
versitaris diferents o de la resta de
Catalunya.
Tot i que aconseguir projectar aquests
titulats més enllà del CFIS no és una
tasca fàcil, alguns ja estan en diversos
grups de recerca d’arreu del món. Tot i

que sovint reben ofertes per quedar-se
a l'estranger, és un repte articular els
mecanismes que els permetin retornar
amb idees empresarials o emprenedo-
res. D'aquesta manera, els coneixe-
ments d'aquests futurs enginyers i
enginyeres revertiran en el nostre
entorn la inversió pública realitzada en
la seva formació.
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Beques i ajuts
garanteixen 
la igualtat 
d'oportunitats 
per accedir al CFIS

FOTO 4  El fet de com-
partir els estudis amb
persones que tenen
les mateixes motiva-
cions i ganes de tre-
ballar facilita fer pinya
i crear sinèrgies en
què tothom s’ajuda.

FOTO 5 Cristina Díaz i
Adrià Recasens valo-
ren positivament l’ex-
periència de la seva
estada al CFIS, on han
après a organitzar-se i
a saber prioritzar.

FOTO 6  Entre 15 i 20
estudiants i estudian-
tes superen el procés
de selecció i s’incor-
poren als estudis de
doble titulació.

Complements
formatius 
A partir del tercer any, molt
sovint l’estudiantat del CFIS té
ganes de fer més coses. Està en
condicions de fer estades a l’es-
tranger, per exemple a l’Escola
Politècnica de París, o col·labora-
cions en departaments de la
Universitat i els seus grups de
recerca, com ara l’Institut de
Robòtica i Informàtica Industrial
de la UPC-CSIC. Gràcies a aques-
ta relació fluïda i constant, l’es-
tudiantat participa en projectes
en marxa i complementen la
seva formació.
Són accions encaminades a
superar la rigidesa del sistema
universitari espanyol, que com-
pleten i amplien els ensenya-
ments impartits en les classes
ordinàries i permeten avançar
en els estudis segons les capaci-
tats i els interessos de l’estu-
diantat.



Què hauria passat si, en l’accident del
Prestige, s’hagués disposat d’una eina
capaç de preveure cap a on es despla-
çaria el combustible vessat al mar? En
aquell moment no hi havia cap sistema
operatiu que pogués calcular-ho. Per
això, les conseqüències per a la vida
marina, l’ecosistema terrestre i l’econo-
mia de la zona van ser tan negatives.
Set anys més tard, SIMO (Solucions
d’Enginyeria Marítima Operacional) s’ha
llançat a una aventura empresarial: fer
prediccions numèriques de l’onatge i els
corrents marins de la mar Mediterrània i
de l’oceà Atlàntic, i actualitzar-les cada
vuit hores. “Actualment aquest tipus de
producte no existeix en el mercat. Hi ha
prediccions atmosfèriques sobre el
temps que farà, però es dóna una infor-
mació molt superficial sobre el mar”, diu
Fernando Hermosilla, gerent d’aquesta
spin-off.
Pel que fa als corrents, els càlculs pre-
nen com a punt de partida models regio-
nals de la Mediterrània o de l’Atlàntic
amb resolucions espacials de prop de
15 quilòmetres. Però, per mitjà d’unes
tècniques específiques, SIMO aconse-
gueix resultats amb resolucions de tres
quilòmetres, un quilòmetre o centenars
de metres, i n’obté una solució detallada
a partir de la previsió atmosfèrica, la
fase lunar (les marees), el vent, la geo-
grafia, etc. La proposta és útil per a les
companyies petrolieres, les empreses

constructores –que treballen en la cons-
trucció o l’ampliació de ports–, els diaris
digitals –amb informació completa per a
qui viu i gaudeix del mar– i els vaixells
–pesquers, mercants, creuers o embar-
cacions d’oci. “Les companyies petrolie-
res que tenen plataformes o terminals
de descàrrega mar endins disposen de
plans de contingència genèrics en cas
d’un accident que provoqui una marea
negra. Si això passa, nosaltres els
podem dir què passarà realment amb el
vessament, cap a on anirà, a través
d’una eina que s’actualitza cada vuit
hores amb les prediccions dels corrents
i els onatges. La protecció del medi
ambient és molt més ràpida i eficaç”,
explica Hermosilla.

Un GPS del mar
SIMO també treballa en la creació d’un
navegador del mar. “Imagineu un creuer
o un vaixell de càrrega que ha de creuar
un temporal. Amb un senyal que emeti
la nau i doni la posició exacta, et podem
dir per on cal desviar-se per minimitzar
els efectes de la tempesta. Si hi ha un
mercant que espera la mercaderia que
es transporta, potser l’interessa més
esquivar el temporal i triar una ruta
alternativa, tot i que es perdi una mica
de temps. Així, el cost en combustible és
inferior, ja que intentar travessar el tem-
poral implica navegar a tota màquina
per lluitar contra les onades”, explica

Hermosilla. Actualment negocien amb
un navegant de renom que els ajudi a
tancar aquest model d’optimització de
ruta marítima.
Fernando Hermosilla és l’alma mater de
SIMO, un emprenedor enginyer per l'ETS
d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports
de la UPC. Fa deu anys que tenia aquest
projecte al cap i va fer la tesina sobre la
dispersió de contaminants.
El programa Innova li va donar l’impuls
definitiu. Hermosilla recorda: “Fa un any
em vaig dir que ho havia de fer. Els vaig
presentar un pla de negocis, els va agra-
dar i em van ajudar a muntar l’empre-
sa”. Precisament SIMO ha guanyat el
tercer premi de la 8a edició del Concurs
d’Idees de Negoci, impulsat per la Xarxa
de Trampolins Tecnològics d’ACC1Ó. A
més d’Hermosilla, al darrere hi ha un
experimentat i prestigiós equip format
per Manuel Espino, doctor en Ciències
del Mar i membre del Laboratori
d’Enginyeria Marítima de la UPC (LIM),
Agustín Sánchez-Arcilla, director del
LIM, i Oriol Garcés, economista.

el viver
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El Prestige a Galícia, el Don Pedro a Eivissa, el Fedra a Algecires..., són alguns dels vaixells
que s’han accidentat a les costes espanyoles en els últims anys, han vessat tones de com-
bustible al mar i han provocat un dels desastres mediambientals més greus per als ecosis-
temes: les marees negres. SIMO, una spin-off de la UPC, ha desenvolupat una eina capaç de
predir l’evolució dels vessaments contaminants en l’entorn marí.
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SIMO, tecnologia punta per
predir els moviments del mar

FOTO  D'esquerra a
dreta, Oriol Garcés,
Fernando Hermosilla 
i Manuel Espino són
part de l'equip de
SIMO.

SIMO respon
Qui
Fernando Hermosilla, Manuel Espino, Agustín
Sánchez-Arcilla i Oriol Garcés.

Quan
Al maig de 2009

Què
Prediccions numèriques oceanogràfiques sobre els
corrents marins i l’onatge.

On
Dissenyat a SIMO, a Barcelona.

Per a qui
Companyies petrolieres i navilieres, diaris digitals,
empreses constructores i vaixells en general
(creuers, iots, etc.).

Per a què
Prevenir desastres mediambientals com ara marees
negres, estalviar diners i temps i millorar la seguretat
en la navegació i la construcció d’obres marítimes.



“Càpsula de plàstic o de vidre que hom
aplica sobre la còrnia per corregir algun
defecte de la visió. Les lents de contacte
substitueixen les ulleres per raons estèti-
ques o de seguretat”. Així és com
l’Enciclopèdia catalana defineix lent de
contacte, un producte d’ús habitual, però
que, a casa nostra, no es va popularitzar
fins a la dècada de 1970. El Centre
Universitari de la Visió (CUV), on treballen
autèntics experts en la matèria, permet
veure de prop aquest món.
El CUV és la clínica universitària de
l’Escola d’Òptica i Optometria de Terras-
sa. “Hem ideat una estructura de serveis
d’atenció a la salut visual de la població
en la qual encaixem les activitats que
són pròpies de la Universitat: docència i
investigació”, explica el seu director, Joan
Gispets.

L’esquema segons el qual s’organitza el
Centre, on treballen unes 25 persones,
s’articula en unitats d’especialització i les
lents de contacte en són una. Al capda-
vant de cada unitat hi ha un professor
especialista en un determinat àmbit.
“Basant-nos en aquests serveis a la
població, afegim projectes docents. Això
vol dir que donem suport a la docència
dels graduats en Òptica i Optometria que
surten cada any de l’Escola i dels estu-
diants del màster en Optometria i
Ciències de la Visió, que és l’altre títol ofi-
cial que ofereix l’Escola”, afirma el direc-
tor del CUV. “També hi volem incloure
aspectes de formació continuada, com
ara estades extenses per a professionals
que porten un cert temps exercint i que
es volen actualitzar”, afegeix.
L’altra de les línies en què treballa el CUV
és la d’investigació. En aquest sentit, el
professor Gispets treballa per millorar les
lents de contacte en els pacients amb
vista cansada.

cognos
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FOTO 1  El CUV ofereix
serveis d’assistència
visual a la població.

FOTO 2  L’ull humà és el
protagonista al CUV.

FOTO 3  Joan Gispets i
Carme Seres en una
de les consultes del
CUV.

El Centre
Universitari de la
Visió és un centre
de referència 
a Espanya

Terrassa alberga un dels punts de referència de l’Estat espanyol pel que fa a l’atenció visual.
És el Centre Universitari de la Visió de la UPC, on es fa recerca sobre un objecte que molta
gent utilitza habitualment: les lents de contacte. Els avenços que es duen a terme en aquest
camp semblen propis de la ciència-ficció.

Lents de contacte 
que van a més

Breu història de la lent
de contacte
Els historiadors parlen d’uns primers esborranys de lents de contac-
te realitzats per DaVinci al 1508. No obstant, la primera experiència
real amb aquest objecte s’ha d’ubicar a l’Alemanya el 1888, quan el
metge Adolf E. Fick va fer públic el seu invent. “En aquell moment
eren de vidre, molt incòmodes, pesaven molt, queien, no quedaven
centrades”, explica en Joan Gispets.
L’avanç en el desenvolupament de lents de contacte va arribar amb
la invenció del plàstic. Als Estats Units, Obrig i Mullen van crear les
primeres lents amb un polimetacrilat anomenat PMMA. Aquestes
lents eren notablement més confortables i segures que les de vidre,
a pesar que el PMMA no és permeable a l’oxigen.
Les primeres lents de contacte semblants a les actuals van aparèixer
el 1948, quan Kevin Tuohy va fabricar les seves lents als Estats Units.
Les lents de Tuohy, que abastaven només la còrnia en comptes de tot
l’ull, eren el que avui coneixem com a lents de contacte rígides.
El desenvolupament de les lents de contacte toves va començar a la
dècada de 1950 i es va basar en un material llavors anomenat meta-
crilat d’hidroxietil (HEMA). El químic Otto Wichterle va fer la primera
lent tova l’any 1961 per mitjà d’una màquina que va construir amb
peces de bicicleta i amb l’equip mecànic de construcció del seu fill.
Bausch & Lomb va comprar la patent de l’invent basada en el treball
de Wichterle i va produir les primeres lents toves, que van sortir a la
venda el 1971. Com que tenien una estructura tan fina i eren més
còmodes, va augmentar considerablement la seva popularitat.



Una altra investigadora del Centre, Carme
Seres, del Departament d’Òptica i Opto-
metria i coordinadora de la Unitat de Lents
de Contacte, està especialitzada en l’a-
daptació de lents en còrnies que presen-
ten irregularitats en la seva forma i també
treballa en l’estudi de les causes que por-
ten a tenir símptomes d’ull sec en les per-
sones que fan servir lents de contacte.
El camp de la correcció dels defectes de
la visió se sosté sobre tres pilars: les
ulleres, les lents de contacte i la cirurgia
refractiva.

Precisament aquesta última ha estat la
darrera a afegir-se en aquest grup de
correctors de la visió i ha acabat afec-
tant d’una manera o altra els altres
camps. El director del CUV ens en fa cinc
cèntims: “Quan va sortir la cirurgia
refractiva, els sectors de les lents de
contacte i de les ulleres es van posar
molt nerviosos. Aleshores el món de les
lents de contacte va oferir productes
fets amb un material molt permeable als
gasos, que es podien usar durant 30

dies i 30 nits de manera continuada, per
contrarestar l’efecte de les operacions.”
Aquest “club dels tres correctors del
defecte refractiu” té avantatges i incon-
venients. Les ulleres tenen com a
aspectes negatius que les lents se
situen lluny de l’ull i provoquen una
certa alteració de la percepció de la
forma, s’entelen, es mullen quan plou o
alteren la mirada si es porten tot el dia.
La cirurgia refractiva té els desavantat-

ges que és més agressiva amb l’ull i és
irreversible. El manteniment és el princi-
pal inconvenient de les lents de contac-
te, ja que, si no es fa adequadament, pot
generar problemes.
“El problema més greu que hi pot haver
és una infecció a la còrnia per bactèries,
virus, fongs o protozous. La incidència
d’aquests casos és molt baixa, aproxi-
madament de dues de cada 10.000 per-
sones i, en tots els casos, quan se n’in-

vestiguen les causes, es comprova que
hi ha hagut un mal ús de les lents de
contacte”, explica Gispets.
Carme Seres aporta més dades sobre
aquesta qüestió: “La manera d’actuar
de la persona és bàsica. S’han fet estu-
dis en què un grup de persones rep for-
mació sobre el manteniment de les
lents de contacte i un altre no en rep.
Aquest últim sempre presenta més pro-
blemes”, conclou.

informacions 09

La cirurgia 
refractiva ha 
impulsat els camps
de les lents 
de contacte 
i de les ulleres
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Les noves generacions 
de lents de contacte
Els avenços en el camp de les lents de contacte són sorprenents.
Algunes de les novetats –entre les quals hi ha prototips i d’altres que
fins i tot es poden trobar al mercat– semblen imaginades per al guió
d’una pel·lícula de ciència-ficció.
En l’àmbit de la salut sorprèn especialment una de les novetats que
Carme Seres posa damunt la taula: “S’està treballant en lents de con-
tacte que poden ajudar en el control de la diabetis: quan el sucre
puja, la lent canvia de color i avisa el malalt que s’ha de punxar”.
Un altre dels camps que s’està explorant amb intensitat és el de l’or-
toqueratologia. O dit en altres termes, “lents de contacte que es
posen abans d’anar a dormir, que realitzen la seva feina correctora
durant la nit (canviant la forma de l’epiteli corni) i que permeten que
durant el dia no faci falta dur ulleres ni res semblant”, afirma el pro-
fessor Gispets.
La cosa no acaba aquí. Arran de la guerra entre els defensors de la
cirurgia refractiva i els de les lents de contacte, a Austràlia –expliquen
els experts del CUV– s’està treballant en una lent de contacte que, un
cop posada, “se la menjaria” el mateix epiteli, segons diu el director
del CUV.
En el camp dels esports també s’han donat a conèixer alguns aven-
ços que, si més no, són sorprenents. Alguns serveixen per bloquejar
longituds d’ona concretes que faciliten la tasca de l’esportista. Seria
el cas, per exemple, dels jugadors de golf. La lent de contacte facilita
poder veure el relleu del camp i dóna avantatge al jugador.
D’altra banda, també es treballa especialment en la millora dels mate-
rials. Es vol aconseguir que siguin més biocompatibles, que deixin
passar més bé l’oxigen. “Si la revolució dels anys noranta van ser les
silicones, a partir de la cirurgia refractiva els fabricants s’han afanyat
per millorar els materials”, explica Seres.
La silicona és un material molt permeable, és a dir, deixa passar l’oxi-
gen. No obstant això, té l’inconvenient que és hidròfoba i això fa que
atregui un tipus de dipòsits i que alteri les propietats físiques de la
lent. “El que s’ha fet ara, en el tipus de lents que s’anomena de ter-
cera generació, és mantenir la silicona però disminuint els proble-
mes”, explica Gispets.
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La UPC, el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes
Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona
(CAATEEB) i l’École d’Avignon han constituït l’as-
sociació RehabiMed. L’entitat recull l’experiència
de deu anys de treball conjunt d’institucions i
empreses dedicades a la rehabilitació del patri-
moni i la revitalització de centres històrics a més
de 40 països europeus i de la ribera sud del mar
Mediterrani.
Amb la nova associació, es formalitza la tasca
d’una xarxa de més de 400 experts i expertes
procedents d’universitats, administracions públi-
ques i organitzacions. RehabiMed promourà la
rehabilitació i la revitalització social i econòmica
del parc edificat, especialment pel que fa a cen-
tres històrics i patrimoni cultural dels països
euromediterranis. Un altre dels objectius és
impulsar accions que ajudin a fer avançar la con-
solidació del Procés de Barcelona, iniciat l’any
1995 i reforçat el 2008 amb la creació de la Unió
pel Mediterrani (UpM). Per fer-ho, RehabiMed
impulsarà la recerca i la formació de professio-
nals en rehabilitació i difondrà una metodologia
de treball multidisciplinari que facilitarà la gestió
en aquest camp a les administracions.
http://www.rehabimed.net/ 

El Govern suec s’interessa per l’estímul
de les vocacions tecnològiques a la UPC

Quatre membres de la Delegació de Tecnologia Sueca van visitar la UPC el 16
de juny, per conèixer les iniciatives adoptades per augmentar l’interès per la
ciència i la tecnologia entre l’estudiantat de secundària, especialment les noies.
La indústria sueca està basada en el sector tecnològic, però en els darrers cinc
anys s’ha reduït el nombre d’estudiants i estudiantes a les enginyeries. El
Govern de Suècia ha creat la Delegació de Tecnologia Sueca com a grup de tre-
ball que durant dos anys analitza la situació i fa propostes per fer créixer les
vocacions cientificotècniques.
Teresa Jonek, primera secretària de la Delegació, opina que és fonamental fer
més atractiu l’aprenentatge de les ciències, les matemàtiques i la tecnologia a
les escoles i als instituts: “Cal donar als mestres la llibertat, les eines i els conei-
xements per ensenyar d’una altra manera”. La Delegació treballa conjuntament
amb els docents de preescolar, primària i secundària, les universitats i les
empreses. S’impulsa que les empreses apropin les noves tecnologies i la reali-
tat d’aquest àmbit professional a les escoles, i que els mestres puguin compar-
tir les iniciatives innovadores d’alguns docents.
Pel que fa a les dones, Teresa Jonek va afegir que els estereotips sobre aques-
tes professions descoratgen algunes joves, però que “si aconseguim captar
l’estudiantat més brillant, per força, hi haurà més noies que estudiaran engin-
yeria”.
http://www.teknikdelegationen.se/

L’associació RehabiMed revitalitzarà 
el patrimoni cultural euromediterrani 
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La UPC promou la reflexió sobre els reptes
de la sostenibilitat en l’entorn universitari
El II Congrés UPC Sostenible 2015 ha tin-
gut lloc a la Facultat de Matemàtiques i
Estadística (FME) els dies 9 i 10 de juliol.
Sota el nom “La recerca en sostenibilitat:
estat actual i reptes de futur”, el Congrés
ha reunit investigadors i investigadores,
professorat, personal d’administració i
serveis i estudiantat de la Universitat per
tal de compartir experiències del món
de la sostenibilitat.
D’entre les conferències i col·loquis que
s’hi han ofert, n’ha destacat la sessió
inaugural que ha dirigit Tim O’Riordan,

professor de Ciències Ambientals de la
Universitat d’East Anglia, així com la
taula rodona “La recerca en sostenibili-
tat a Catalunya”.
En el transcurs del Congrés, s’han pre-
sentat els projectes que es desenvolu-
pen a la UPC, com ara el nou Institut de
Sostenibilitat de la Universitat. L’objectiu
del Congrés és promocionar i facilitar la
qualitat de l’activitat acadèmica sobre
sostenibilitat.
www.upc.edu/sostenible2015/
IICongres

La IV Reunió General de la Xarxa d’Aules CIMNE va tenir lloc
enguany a l’ETS d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de
Barcelona. Aquesta trobada bianual vol reunir i motivar els
diferents membres per tal de consolidar aquesta Xarxa i posar
en comú els objectius i els projectes de futur de les aules
del Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria
(CIMNE).
La jornada va estar presidida per la infanta Doña Cristina de
Borbón, que va felicitar el CIMNE i la UPC per la feina que han
fet en aquesta iniciativa. A més, en l’acte de benvinguda van
participar-hi el rector de la UPC, Antoni Giró; el secretari
d’Universitats del Ministeri d’Educació, Màrius Rubiralta; el
director del Centre d’Alts Estudis Universitaris de la
Organització d’Estats Iberoamericans per a l’Educació, la
Ciència i la Cultura (OEI), Alejandro Tiana; el rector de la
Universitat de Guanajuato (de Mèxic), Luis Felipe Guerrero; el
director de la Fundació CERCA, Ramón Moreno, i el director del
CIMNE, Eugenio Oñate.
http://www.cimne.upc.es

Reunió de la Xarxa d'Aules CIMNE

Reptes informàtics a la FIB
El 25 i 26 de juny la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB)
va acollir la fase final de l’Olimpíada Informàtica Española
(OIE), en què van participar els 29 estudiants i estudiantes que
havien superat les proves anteriors.
En l’eliminatòria que es va portar a terme a la FIB, els classifi-
cats van haver de superar diversos problemes algorítmics mit-
jançant la programació. Els quatre finalistes representaran
Espanya a la XXI Olimpíada Informàtica Internacional, que tin-
drà lloc a Bulgària a l’agost.
L’Olimpíada Informàtica Espanyola és un concurs d’informàti-
ca per a estudiantat d’ensenyament secundari i batxillerat que
organitza la FIB i la Fundació Aula. El seu objectiu és fomentar
l’interès en la informàtica i en les TIC entre aquest estudiantat.
http://www.olimpiada-informatica.org/
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avatars
la vida a la UPC

Jordi Ojeda és un apassionat del còmic que se’n serveix per fer divulgació científica.
“Còmics, ciència i tecnologia” és el projecte de recerca que duu a terme a la Càtedra UNES-
CO de Tècnica i Cultura, conjuntament amb un altre professor del Departament
d’Organització d’Empreses, Francesc Solé Parellada. L’activitat del projecte ha consistit,
només en els dos darrers anys, en l’organització d’una desena d’exposicions i de conferèn-
cies arreu d’Espanya i la publicació de tres llibres i nombrosos articles de premsa.

El còmic és una eina pedagògica?
Sí, perquè amb les vinyetes pots explicar
i ensenyar. Té quatre usos com a instru-
ment divulgatiu. El primer és com a pro-
cés. Dibuixar és la forma d’expressió
més democràtica. Tothom sap fer un
dibuix senzill que expliqui alguna cosa.
Vam fer un concurs de dibuix a la
Politècnica de València sobre com seria
la universitat al cap de 50 anys, i vam
rebre moltes propostes imaginatives. En
el còmic guanyador, l’estudiantat tenia
un aparell que traduïa les diferents llen-
gües que se sentien al voltant...

I la resta d’usos?
El còmic és un pont amb altres formes
d’expressió cultural, com ara el cinema i
la literatura, perquè pots conèixer una
història de petit mitjançant el còmic i
anys després voler-ne llegir la novel·la.
Els nens que en llegeixen tenen una
base cultural més àmplia. També és un
mitjà per explicar conceptes tot il·lus-
trant-los amb personatges o vinyetes de
còmic, com faig a la conferència “La físi-
ca dels superherois”. Tothom coneix
Superman, i és més engrescador calcu-

lar la gravetat del planeta Criptó que
resoldre un problema tradicional. I, final-
ment, un còmic també pot ser un llibre
de text; una historieta pot introduir un
cas o un tema de debat a classe.

També serveixen per promoure les
vocacions tècniques i científiques?
Sí, perquè parles el llenguatge de la gent
jove, que és visual i els és proper. A més,
normalment llegeixes més còmics quan
ets petit, quan s’està formant la teva
personalitat. Es diu que durant la guerra
freda els nord-americans van introduir
científics al món del còmic per promou-
re les vocacions cientificotècniques i llui-
tar contra l‘URSS. I els va funcionar.

Els còmics alimenten la ciència? 
Una línia de recerca del projecte és “La
tecnologia albirada”. El còmic ens acosta
a una tecnologia del futur, que pot ser real
o no ser-ho. En el procés de creació de
tecnologia, existeix una seqüència que és:
tecnologia percebuda, tecnologia conegu-
da, tecnologia compresa. Per això, avui dia
no ens estranya veure, per exemple, un
robot que puja unes escales. Els dibui-

xants imaginen una estètica i introdueixen
tecnologies futuristes a les historietes a
les quals ens habituem, fins i tot abans
que existeixin. El personatge Diego Valor,
en un còmic de 1955, diu: “Els impossibles
d’avui són la realitat de demà.”

Així, són un element clau del gène-
re de ciència-ficció? 
Sí, per això he insistit que la col·lecció de
novel·les i pel·lícules de ciència-ficció de
la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté també
inclogui una secció de còmics, que coor-
dino personalment.

Fas conferències, exposicions, llibres...
Es nota que ets un expert quant a
racionalitzar el temps a la feina!
Sí, apliquem la nostra habilitat d’engin-
yeria d’organització en l’àmbit de la
divulgació científica mitjançant el còmic.
Fem el projecte fora d’hores de feina i
això inclou aconseguir els recursos, així
que no és fàcil!

I la recompensa?
M'agrada la divulgació i fa deu anys que
ho fem. L'activitat ha augmentat progres-
sivament i n’hem après. Però sobretot és
per l’agraïment de la gent. Fa uns anys, a
Tarragona, un senyor ens va dir que la
nostra conferència havia posat en qües-
tió la impossibilitat de viatjar en el temps,
perquè el discurs l’havia traslladat a èpo-
ques diferents. Va ser molt maco.

Quin personatge de còmic podria
representar la UPC?
Si en féssim una caricatura, seria el pro-
fessor Tornasol, el savi excèntric de Les
aventures de Tintín, d’Hergé. Però s’hi
acosta més Reed Richards, el geni cientí-
fic conegut com a Mister Fantàstic d’Els 4
fantàstics, que és un còmic nord-americà
creat als anys 60. Aquest personatge con-
tínuament aplica els seus coneixements
científics per desenvolupar tecnologia
innovadora per a diferents usos.

"La UPC és com Reed
Richards, el geni científic 
d'Els 4 fantàstics”
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El Laboratori de Metrologia i Calibratge (LMC), situat al Centre
Tecnològic de Vilanova i la Geltrú (CTVG), va néixer l’any 2001
arran de la demanda que hi havia en el camp del calibratge a la
comarca del Garraf. L’LMC és un dels tres laboratoris de
Catalunya acreditats amb la ISO 17025 en l’àrea dimensional. A
més dels calibratges en aquest camp, també s’hi duen a terme
activitats de l’àrea elèctrica, assaigs de temperatura, estudis de
termografia, de contaminació acústica ambiental, de radiacions
ionitzants al lloc de treball, projectes d’aïllament i cursos de for-
mació especialitzada.
L’LMC ofereix un servei de suport a la qualitat a empreses,
departaments i laboratoris de recerca de la UPC, sobretot en
temes d’implantació de normatives ISO, assessorament per a
un control documental correcte i per al manteniment d’equips
de mesura. www.ctvg.upc.es

espais

Metrologia i calibratge 
a Vilanova i la Geltrú

respostes
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Què és el nombre 
de Mach?
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24Recordeu els anuncis televisius de maquinetes d'afaitar?

Alguns relacionaven el producte i la velocitat de l'afaitada amb
el nombre de Mach. Aquest nombre, anomenat així en honor
del físic austríac Ernst Mach, és la divisió entre la velocitat a què
es mou un objecte i la velocitat del so. D’aquesta manera, si un
avió vola al nivell del mar a una velocitat de 800 km/h i la velo-
citat del so en aquelles condicions és de 1.200 km/h, el nom-
bre de Mach serà de 0,67. Si el nombre de Mach és més petit
que 1, l’objecte es mou més lentament que el so, és a dir, a velo-
citat subsònica. En canvi, si el nombre de Mach és més gran
que 1, parlem de velocitat supersònica, és a dir, que l’objecte es
mou més ràpidament que el so.
Un aspecte que cal tenir en compte és que la velocitat del so
no és constant. Depèn de diferents factors, però en aerodinà-
mica aplicada a l’atmosfera el més important és la temperatu-
ra de l’aire, ja que com més baixa és la temperatura, més reduï-
da és la velocitat del so.

La velocitat del so i els avions
Qualsevol persona es podria preguntar per què la velocitat del
so és important per als avions. El que s’anomena so no és res
més que canvis en la pressió de l’aire. Així, quan un avió o qual-

sevol altre objecte es mou per l’atmosfera, genera uns canvis
de pressió a l’aire que es transmeten en totes direccions. Si l’a-
vió vola més lentament que el so, els canvis de pressió avan-
cen l’avió perquè van més de pressa. Explicat d’una altra
manera, l’avió avisa l’aire que té davant que s’aparti per fer-li
lloc, i les partícules comencen a dispersar-se abans que l’avió
hi arribi gràcies a l’efecte dels canvis de pressió.
En canvi, quan l’avió vola més ràpidament que el so, les partí-
cules no s’aparten i es concentren en àrees anomenades ones
de xoc, on les propietats de l’aire canvien bruscament.
Aquests canvis podrien arribar a destruir les naus que no hi
estan preparades. Això és el que s’anomena barrera del so,
contra la qual van xocar molts avions fins que el pilot Charles
Elwood “Chuck” Yeager, a bord de l’avió coet experimental Bell
X-1, va aconseguir traspassar-la el dia 14 d’octubre de 1947.
Avui en dia, tots els grans avions comercials de passatgers del
món estan dissenyats de manera que volen just per sota de
l’índex 1 del nombre de Mach, entre 0,7 i 0,9, en una zona ano-
menada transsònica. Aquesta és la velocitat màxima a què els
avions poden volar amb seguretat sense tenir canvis impor-
tants en l’estructura ni consumir una gran quantitat de com-
bustible.
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Lluís Berga
Departament d’Enginyeria Hidràulica,
Marítima i Ambiental

L’estat actual del coneixement sobre la
qüestió indica que s’ha de fer una gestió
integral dels recursos de l’aigua. En
aquest marc es contempla la dessalinit-
zació com una mesura complementària
que té com a inconvenients l’elevat con-
sum energètic i l’alt cost. L’aplicació s’ha
de fer amb prudència i conjuntament
amb altres actuacions estructurals i
mesures de gestió.
També aquí, a les conques internes de
Catalunya, seria convenient contemplar
la dessalinització com una actuació com-
plementària i aplicar conjuntament altres
actuacions per obtenir una major dispo-
nibilitat dels recursos d’aigua (gestió de
la demanda, polítiques de preus, inter-
connexió de xarxes, disponibilitat de
nous recursos, etc.).
lluis.berga@upc.edu

Oscar Alfranca
Departament d’Enginyeria
Agroalimentària i Biotecnologia

L’aigua dessalada s’utilitza en l’agricultu-
ra, la indústria i el medi ambient. La reas-
signació dels  diversos consums permet
l’aprofitament de l’aigua estalviada en
activitats que tenen una rendibilitat
superior (com ara el consum humà). Per
tant, l’aigua dessalada es podria conside-
rar una solució parcial a la manca d’aigua
en usos prioritaris. La crítica principal als
processos de dessalatge és l’elevat cost
de producció.
Així i tot, l’increment dels costos energè-
tics s’ha compensat mitjançant millores
tecnològiques i ha permès que, a
Espanya, el preu de l’aigua dessalada
entre els anys 1995 i 2006 hagi passat
dels 2 E/m3 als 0,6 E/m3.
oscar.alfranca@upc.edu
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L’automòbil guanya 
en seguretat infantil

Les dessalinitza-
dores són una 
possible solució a
la manca d’aigua?

La recerca continuada en sistemes que millorin la seguretat de les cadiretes de
cotxes en els impactes frontals és, amb resultat d’innovació, una de les darre-
res aportacions del grup d’investigadors de la Càtedra Applus+ de Seguretat de
l’Automòbil de la UPC.
L’equip de recerca de la Càtedra, dirigit per David Gallegos i Paco Liesa, ha de-
senvolupat un sistema que absorbeix part de l’energia que genera un impacte
frontal, cosa que permet reduir l’acceleració del desplaçament del cos cap
endavant i el retorn d’un cop que produeix, en molts casos, greus lesions infan-
tils, sobretot a la regió pectoral i del coll. L’objectiu de la recerca ha estat crear
un dispositiu tèxtil que, instal·lat en els arnesos superiors del sistema de reten-
ció infantil, redueix en un 50 % el temps en què el nen o la nena experimenta
acceleracions elevades durant un impacte frontal.
El dispositiu tèxtil està format per un conjunt de costures situat en la part supe-
rior de l’arnès, que és la zona per la qual la força es transmet als ancoratges
del sistema del vehicle. El mecanisme proporciona una distància extra a l’arnès
sense incrementar la possibilitat que el nen o la nena tingui contacte amb els
elements estructurals del vehicle.
La innovació és, a primer cop d’ull, simple, però amaga una complexa tasca de
recerca i l’elaboració d’estudis sobre diversos aspectes en forma d’assajos
dinàmics i estàtics o anàlisis de microscòpia electrònica. A més a més, el sis-
tema té un cost d’implementació molt reduït, no afegeix cap component extra
al sistema de retenció infantil i no modifica el procés d’instal·lació de la cadira
en el vehicle ni dificulta l’accés del nen o la nena a la cadira.

Un sistema premiat
El sistema ha rebut el Premi Barcelona de Seguretat Viària Memorial M. Àngels
Jiménez al millor projecte de recerca universitari en aquest àmbit temàtic.
També ha estat finalista en la International Technical Conference on the
Enhanced Safety of Vehicles.
La Càtedra de Seguretat de l’Automòbil és una aliança d’empreses entre
Applus+ i la UPC, que s’ha consolidat com a centre de referència en la recer-
ca. També destaca en la docència amb la imparticíó d’un postgrau sobre
aquesta temàtica únic a l’Estat espanyol.

CONTACTE
NOM David Gallegos  EMAIL david.gallegos@upc.edu TEL 93 401 66 16

WEB www.appluscorp.com

FOTO El sistema millora la seguretat de les cadiretes infantils en un impacte frontal.



Jesús Sánchez, un estudiant de l’ETS d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa
(ETSEIAT) de la UPC, ha dissenyat una escala mecànica adequada a les necessitats de les
persones amb mobilitat reduïda. El projecte, que permetrà a aquestes persones pujar i bai-
xar de manera autosuficient, ha guanyat un premi del Col·legi d’Enginyers Industrials de
Catalunya.

Escales mecàniques 
accesibles per a tothom

llavors
de ciència
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FOTO Jesús Sánchez
ha patentat una
escala mecànica
que es pot usar
amb una cadira
de rodes o amb 
un cotxet.
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Segons l’Institut Nacional d’Estadística,
a Espanya, actualment hi ha 3,5 milions
de persones amb alguna discapacitat i
5,6 milions de persones que tenen difi-
cultats per pujar i baixar escales. A part
d’aquests individus, hi ha nombrosos
ciutadans que presenten problemes de
mobilitat puntual: és el cas dels pares i
les mares que passegen amb un cot-
xet, les persones que arrosseguen
càrregues voluminoses i els portallite-
res, entre altres. Totes aquestes perso-
nes podran beneficiar-se de l’escala
mecànica adaptada ideada per Jesús
Sánchez.

En lloc de l'ascensor
“Sovint els ajuntaments i les empreses
pensen en ascensors per donar acces-
sibilitat a les persones discapacitades
amb mobilitat reduïda, però el meu sis-
tema és més econòmic i sostenible que
la instal·lació d’un ascensor. Es tracta
d’un disseny que resol l’accessibilitat a
llocs en què el terreny fa baixada, on la
solució actual són les escales fixes, i
sovint és molt costós, o pràcticament
impossible, instal·lar-hi un ascensor”,
afirma Jesús Sánchez.
L’estudiant ha desenvolupat una propos-
ta semblant al model actual d’escala

mecànica, però que presenta novetats
que la diferencien substancialment de
les anteriors. Les persones usuàries que
no tenen dificultats de mobilitat hi puja-
ran i hi baixaran sense notar cap diferèn-
cia amb el sistema estàndard. No obs-
tant això, quan les persones amb mobili-
tat reduïda premin un botó, s’activarà un
mecanisme que desplaçarà tres dels
esglaons verticalment per tal de conver-
tir-los en una plataforma plana on
podran situar la seva cadira de rodes o el
seu cotxet. Quan l’usuari estigui ubicat a
la plataforma, l’escala tornarà a funcio-
nar fins que s’acabi el trajecte. Un cop la
persona hagi sortit de l'escala, la plata-
forma es dividirà de nou en tres esgla-
ons independents. Si es produeix un tall
de subministrament d'energia, unes
bateries autònomes permetran que l’u-
suari arribi fins al final del recorregut.
El disseny està adaptat per resoldre tota
mena de problemes d'ús. Les persones
que tinguin dificultats físiques per pré-
mer el botó podran activar la plataforma
mitjançant un comandament a distàn-
cia, i els usuaris amb discapacitats

visuals i auditives podran utilitzar l'esca-
la mitjançant un sistema de senyals
visuals i auditius. De la mateixa manera,
la nova escala mecànica adaptada
també permetrà un estalvi energètic
d'aproximadament un 30 % i una reduc-
ció de costos d'instal·lació i de material
d'un 35 % respecte als models conven-
cionals, perquè la cinta d'esglaons que
es desplaça de dalt a baix del pendent
és la mateixa tant per pujar com per bai-
xar. En canvi, les escales actuals neces-
siten una instal·lació específica per a
cada direcció, ja que les cintes només
estan preparades per moure's en un
sentit.
El treball, que ha estat dirigit pel profes-
sor David Huguet, ha obtingut el premi
al projecte de fi de carrera més creatiu
de l’ETSEIAT, que atorga anualment el
Col·legi d’Enginyers Industrials de
Catalunya. Actualment, Jesús Sánchez ja
ha patentat el seu disseny. Ara només
falta trobar inversors perquè aquesta
escala mecànica sigui una realitat i
millori la qualitat de vida de les perso-
nes amb mobilitat reduïda.

Títol
Disseny d’una escala mecànica
adaptable a l’ús de persones
amb mobilitat reduïda.

Per què vau triar aquesta
recerca?
Em vaig adonar de les dificul-
tats que tenen les persones
amb mobilitat reduïda per arri-
bar a l’andana del metro.

Àrees d’aplicació?
Qualsevol lloc on hi hagi un
pendent.

Projecte de 
fi de carrera



Carlos F. Daganzo
(Barcelona, 1948), doctor
enginyer de Camins per 
la Universitat de Michigan
(1975), actualment és 
catedràtic de Ciència del
Transport a la Universitat 
de Califòrnia a Berkeley,
on també dirigeix el Centre
d’Excel·lència Volvo per al
Futur del Transport Urbà.
Convidat al maig pel CENIT
(Centre d’Innovació del
Transport), va visitar nova-
ment Barcelona per divulgar
els darrers conceptes en
disseny de xarxes d’autobu-
sos i en modelització 
i gestió del trànsit en 
xarxes congestionades.

Una de les seves contribucions
científiques equival a les que són
objecte del premi Nobel: en la
dècada dels setanta va desenvo-
lupar els models “probit” d’elec-
ció d’alternatives de transport,
en paral·lel als models “logit”
pels quals Daniel McFadden va
rebre el premi Nobel d’economia
l’any 2000. Carlos F. Daganzo
manté amb la UPC una vincula-
ció contínua des de fa més de 25
anys.

Els sistemes de transport occidentals no són
extrapolables
No es poden copiar i aplicar als països en desenvolu-
pament perquè els condicionants són massa diferents.
A Berkeley estem treballant en sistemes de transport
sostenibles que es puguin adaptar a aquesta diversitat
de societats i economies.

La seva teoria?
Cada ciutat té un màxim de cotxes que hi poden circu-
lar. Si s’excedeix, es col·lapsa. És un nombre màgic. Cal
veure’l en temps real. Tots els models per simular el
trànsit i preveure’n l’estat de congestió no funcionen.
Els semàfors del segle XXI s’adaptaran als fluxos ma-
croscòpics de la ciutat. A partir d’aquest paradigma,
tots els models existents de trànsit s’han de reformular
i tot el programari de simulació s’ha de refer.

Vostè diu als polítics quan una idea no es pot
aplicar?
No hauríem de planificar la mobilitat d’una ciutat si no
en coneixem prou bé els paràmetres culturals, urbanís-
tics, el ritme de desenvolupament, que són els que
farien que les polítiques assolissin els efectes esperats.

Com aborden els projectes
La ciutat és un sistema complex i interdependent que ha
de funcionar. No n’hi ha prou amb aplicar tecnologies i
sistemes de gestió a les infraestructures. Treballem amb
professionals de l’enginyeria de transport, de la física...
També treballem amb artistes (que estan per sobre de
les limitacions físiques que té la ciutat) i amb polítics
(perquè saben què vol la gent). Experts en noves tecno-
logies treballen amb experts en com funcionen les ciu-
tats (funcionalitat). El disseny antic de les ciutats no fun-
ciona davant de necessitats complexes.

Cal integrar totes les perspectives
Fem un esforç per intercanviar i comunicar-nos. A
Berkeley tenim un 50 % de professionals de l’enginye-
ria i un 50 % d’urbanistes. S’ha parlat des de l’urbanis-
me, però els urbanistes mai no han entès sistemàtica-
ment la funcionalitat d’una ciutat moderna amb gran

mobilitat. Les ciutats, si funcionen, és per sort. Des del
punt de vista de la ciència, hem de simplificar els pro-
blemes, les restriccions, les limitacions físiques, perquè
no es facin propostes de mobilitat impossibles.

No es tracta sols de teoria
Proporcionem consells basats en avaluacions científi-
ques. El resultat són nous conceptes de mobilitat que
ja s’apliquen en algunes ciutats com ara Yokohama.

Es pot intervenir en el comportament del públic?
El sistema de transport pot servir per donar forma a una
ciutat, però també per reconduir la demanda del públic.
Cal dissenyar-lo perquè la gent es distribueixi pel sistema
d’una manera determinada. I no al revés. Hem fet massa
enquestes sobre on vol anar l’usuari. És perillós adaptar-
se a la demanda. El resultat pot ser un sistema caòtic.

Dissenyar la mobilitat té beneficis
El transport pot articular impactes econòmics, socials i
mediambientals. Un dels beneficis de dissenyar la
mobilitat és l’estalvi de temps, el temps entès com a
recurs productiu.

Un cotxe deixa empremta de dimensions
Hi ha un problema gegant a les ciutats que creixen
exponencialment i s’estan dissenyant sobre una altíssi-
ma taxa de motorització i amb una enorme barreja de
mitjans de transport (bicicletes, cotxes...).

Hi ha espai per a tots els mitjans de transport?
S’ha de definir en cada cas quin és el model de trans-
port del futur. Un model automobilista? Uns mitjans de
transport més col·lectius? La Xina ja té pautes. Per
exemple: 30 % de bicicleta, 30 % de transport públic,
30 % de cotxe, 30 % d’altres mitjans.

Treballa amb altres seus del Centre d’Excel·lèn-
cia Volvo per al Futur del Transport 
A Berkeley estudiem els sistemes de transport col·lectiu
a partir dels principis científics de la logística sobre un sis-
tema de distribució física. Els centres Volvo de la Xina i
l’Índia ens ajuden a traduir un desig polític i fer-lo realitat.

l’entrevista

“Les ciutats,
si funcionen, és per sort”
Quin és el model ideal de mobilitat particular de cada ciutat? A l’hora de decidir-
ho, com pesen els condicionants culturals i urbanístics? I les expectatives de des-
envolupament i creixement? Per Carlos F. Daganzo, enginyer de Camins, abans de
planificar la mobilitat és rellevant saber quin és el model que vol la ciutat. Si vol
més velocitat de circulació, més aparcament, un cost menor… Triar o combinar...
Una altra cosa és que l’elecció sigui un projecte adequat i possible.
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Carlos
F. Daganzo


