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Paul Ginsparg va crear el 1991, a Los
Alamos, el primer repositori d’e-prints
d’accés obert a Internet. Aquell reposi-
tori, anomenat ArXiv.org, que gestiona
ara la biblioteca de la Universitat
Cornell, ofereix el text complet de més
de 580.000 articles científics sobre físi-
ca, matemàtiques, informàtica, etc.
La nova comunicació científica d’accés
obert a Internet ja és una realitat consoli-
dada: hi ha 1.500 repositoris oficials de
publicacions (http://roar.eprints.org); 9 de
cada 10 revistes científiques permeten als
autors dipositar els seus articles en accés
obert (http://romeo.eprints.org/stats.php);
existeixen més de 4.500 títols de revis-
tes en accés obert (www.doaj.org), i més
de 70 institucions que financen la recer-
ca exigeixen clàusules d’accés obert en
les convocatòries dels resultats finals
(www.sherpa.ac.uk/juliet).
La UPC ha estat pionera en el moviment
de l’accés obert. S’ha adherit a les
declaracions més importants, ha creat
el repositori institucional UPCommons
—en què els autors poden dipositar els
seus treballs—, ha introduït en diverses
convocatòries d’ajuts a publicacions les
clàusules de l’accés obert i el Consell de
Govern ha aprovat el document “Política
institucional d'accés obert: accés, visibi-
litat, impacte i preservació de la produc-
ció acadèmica de la UPC a Internet",
que  facilitarà que la producció científica
pugui estar accessible a la xarxa. En l’àm-
bit català, la UPC participa en els reposito-

ris del CBUC (www.cbuc.cat); en l’àmbit
espanyol, ha liderat el projecte RECO-
LECTA: Recolector de ciencia abierta
(www.recolecta.net) —que dóna accés
a la producció acadèmica de les univer-
sitats espanyoles—, i, en l’àmbit euro-
peu, participa en els projectes més
importants, com són DRIVER (Digital
Repository Infrastructure Vision for
European Research) (www.driver-reposi-
tory.eu) i DART-Europe E-theses Portal
(www.dart-europe.eu/About/info.php),
un portal web en accés obert que ofereix
el text complet de més de 120.000 tesis
dels doctorands europeus, incloent-hi els
de la UPC.
En els propers anys, els canvis produïts
per les TIC i Internet seran encara molt
més profunds. Conceptes com ara visi-
bilitat, impacte o posicionament seran
clau per a la recerca. Es millorarà el
control de la qualitat i en un futur
immediat s’implementarà la revisió
d’experts d’accés obert i en línia, molt
més transparent.
També l’avaluació feta per les organit-
zacions integrarà nous indicadors rela-
cionats amb l’accessibilitat que pro-
dueix Internet, i fins i tot canviarà la
preponderància excessiva de l’article
final publicat com a resultat de la recer-
ca. Les TIC i Internet permetran valorar
altres processos interns que fins ara no
es reconeixien, com ara els resultats
intermedis, les dades, els debats i
altres aportacions en xarxa.

La consolidació
de l’accès obert
a la producció
científica

tribuna

su
m

ar
i

02 informacions 

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

Foto de Portada
© Juni B. Banico/Getty Images
Els dipòsits institucionals com
UPCommons obren la porta al lliure
accés a les publicacions científiques.

DÍDAC MARTÍNEZ
Vicegerent 
de Serveis
Universitaris 
i Biblioteques

02 tribuna

03 reportatge
El nou www.upc.edu

04 des de la portada
Accés obert a la ciència

07 el viver
Modulmax Innova,
construir un nou joc

08 cognos
Copiar la natura:
els aiguamolls artificials

10 panorama 

12 avatars, la vida a la UPC
Núria Salan, professora 
del Departament de Ciència 
dels Materials i Enginyeria 
Metal·lúrgica

13 respostes
Per què s’oxida l’acer 
inoxidable?

espais
COMPOLAB, la recerca 
en compòsits

14 micro obert
Com s’ha de promocionar 
l’enginyeria entre els joves?

projectes amb empreses
Moure càrregues a distància

15 llavors de ciència
Ciència al servei de l’art

16 l’entrevista
José Antonio Martín Pereda,
nou doctor doctor honoris 
causa per la UPC 

CO
N

TA
CT

E
N

O
M

 D
íd

ac
 M

ar
tín

ez
   

E
M

A
IL

 d
id

ac
.m

ar
tin

ez
@

up
c.

ed
u

http://www.driver-repository.eu
http://www.driver-repository.eu


Amb la voluntat de fer-se més propera i transparent als seus públics, la UPC ha estrenat
aquest desembre un nou web que ha de ser el reflex de la seva personalitat com a institu-
ció de recerca i de docència, mostrant explícitament el seu coneixement i la voluntat de ser-
vei cap a la societat i d’establiment de ponts amb altres comunitats culturals i lingüístiques.

reportatge

informacions 03

CO
N

TA
CT

E
N

O
M

 S
er

ve
i d

e 
C

om
un

ic
ac

ió
 i 

Pr
om

oc
ió

E
M

A
IL

 in
fo

.w
eb

@
up

c.
ed

u 
 

W
E

B
 w

w
w

.u
pc

.e
du

TE
L 

93
 4

01
 6

2 
00

 

FOTO  El renovat canal
de comunicació aposta
decididament per la
difusió del coneixe-
ment politècnic, pels
continguts multimèdia i
pel programari lliure.

El nou web de la UPC,
un espai on trobar i trobar-se
La Universitat Politècnica de Catalunya
acaba de posar en funcionament un
nou web que aposta pel coneixement
obert, pels continguts multimèdia i pel
programari lliure. Es tracta d’un canal
de comunicació renovat que, segons
Josep Casanovas, vicerector de Política
Universitària de la UPC, neix per “facili-
tar l’accés a la informació, al coneixe-
ment i a la navegació per diferents con-
tinguts multimèdia, però també per
despertar l’interès de les persones que
hi accedeixen i mostrar els valors que
marquen l’estil de la Universitat: el
rigor, la capacitat de treball, el dinamis-
me, la innovació, la projecció interna-
cional, la cooperació per al desenvolu-
pament i la sostenibilitat”.
El model de comunicació implícit en la
pàgina inicial d’aquest nou web —publi-
cat íntegrament en català i castellà,
mentre es mantenen les versions ja
existents en anglès i xinès— contempla
tres eixos estructurals. El primer eix és
el de l’accés a la informació, distribuït
en quatre grans portals: “La UPC”,
“Aprendre”, “Recerca” i “Comunitat”.
Cadascun ofereix diverses seccions per
saber com és la UPC com a institució,
què estudiar i com fer-ho, quina és la
recerca i la transferència de tecnologia
que es du a terme i quins són els recur-
sos a l’abast per a l’estudiantat, per al
personal que hi treballa i per al conjunt
d'exalumnes.
El segon eix, molt vivencial, és la secció
multimèdia “Ens vols conèixer millor?”,
que convida a visualitzar materials
audiovisuals en què els protagonistes

són persones i projectes innovadors de
la Universitat.
L’entrada sense restriccions al conei-
xement generat per la Universitat és el
tercer eix d’aquest model, que inclou
serveis com ara UPCommons, el por-
tal d’accés obert a la producció cientí-
fica i al coneixement politècnic, o el
canal UPC.TV, en què es publiquen
vídeos propis relacionats amb els
estudis, la docència i la divulgació
científica de la UPC. Així mateix, es
continuen oferint les seccions
“Notícies”, que recull l’actualitat de la

Universitat, i “Agenda”, en què la
comunitat universitària pot publicar
els esdeveniments que organitza per
comunicar-los públicament.
El Servei de Comunicació i Promoció i
UPCnet, amb la implicació de moltes
altres persones de diverses unitats i ser-
veis, han creat aquest web amb la pre-
missa de convertir aquest canal digital
en un lloc “on trobar i on trobar se”. És
a dir, un espai on es pugui trobar tot allò
que la Universitat ofereix i que sigui,
alhora, un punt de trobada entre els
col·lectius que en formen part i entre
aquests i la xarxa de persones, empre-
ses i institucions que s’hi relacionen.
Per arribar a tothom, els continguts i les
aplicacions es gestionen amb el progra-

mari lliure Plone —ja emprat al GenWeb,
l’eina de creació de webs institucionals
de la UPC—, que ha estat implementat
seguint les regles d'accessibilitat AA
versió 1.0, definides en les pautes d’ac-
cessibilitat al contingut en el web
(WCAG) del World Wide Web Consortium
(W3C). El seu comportament s’ha verifi-
cat acuradament amb els principals
navegadors d'Internet.

Algunes novetats
Una de les novetats del nou web és l’a-
plicació UPCMaps, que utilitza la tecno-
logia Google Maps per ubicar i explicar
com arribar als campus, als centres
docents, als instituts, als serveis i a les
infraestructures de recerca. També ofe-
reix un nou punt d’informació en línia
per contactar amb el servei d'informa-
ció, així com amb altres llocs d’interès
relacionats amb els estudis, la recerca,
les notícies, l’agenda i la gestió del
web. També s’han ampliat els recursos
de totes les seccions amb imatges,
enllaços relacionats i informació com-
plementària.

El web presenta 
la informació 
de la UPC,
el seu estil i valors

La marca 
UPC-BARCELONA TECH
La Universitat estrena en aquest canal de comunicació la marca UPC-
BARCELONA TECH, que utilitza per assolir un millor posicionament de
la UPC en un context global. Aquesta nova marca s’usa especialment
en els materials de comunicació d’espectre ampli, com ara el web ins-
titucional o els diferents materials de promoció internacional dels
estudis.



La generalització de l’ús d’Internet i el
desenvolupament continu de les tecno-
logies de la informació i la comunicació,
així com l’increment del preu de la subs-
cripció a les revistes científiques i les
clàusules abusives quant a la cessió
dels drets d’autor, han sacsejat els siste-
mes tradicionals de comunicació cientí-
fica i han obert un horitzó de noves pos-
sibilitats.
Des dels seus inicis, a principis de la
dècada actual, el que avui coneixem
com a open access o accés obert per
Internet als continguts científics i aca-
dèmics no ha deixat de guanyar adep-
tes arreu del món. Aquest moviment
internacional, liderat des del comença-
ment per la comunitat acadèmica, s’ha
difós i s’ha conegut gràcies a les inicia-
tives que diverses institucions han
impulsat i que s’han fonamentat en les
declaracions fetes a Budapest el 2002 i
a Bethesda i Berlín el 2003.
Per assolir l’objectiu de l’accés obert al
coneixement i facilitar-ne la difusió més

enllà de les restriccions imposades pels
interessos comercials, en pocs anys
s’han consolidat dues estratègies com-
plementàries: la via verda (autoarxiu en
dipòsits digitals) i la via daurada (publi-
cació en revistes en accés obert).
Immersos, doncs, en una etapa de tran-
sició dels sistemes tradicionals de

comunicació científica a uns sistemes
nous, existeix l’opinió generalitzada que
la via verda pot ser la que ens dugui a
assolir aquest objectiu.

Compromís institucional 
La UPC ha estat pionera a Espanya a
promoure l’accés obert a la informació

FOTO 1 El portal
UPCommons permet
fer cerques en tots els
dipòsits institucionals
oberts de la
Universitat.

FOTO 2 La revisió 
d'experts i expertes
consisteix a sotmetre
un article a l’escrutini
d’un o més experts 
de la mateixa àrea,
un procés que és du 
a terme tant en les
revistes en paper com
en les electròniques
distribuïdes en accés
obert.

des de la
portada
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L’accés obert al coneixement de la UPC es pot considerar una realitat plenament consolida-
da. Contenir, gestionar, preservar i difondre la producció científica i acadèmica de la
Universitat en format digital al dipòsit institucional UPCommons suposa un pas endavant en
el desenvolupament de l’anomenada nova comunicació científica. Us n’expliquem algunes
de les claus per entendre-ho.

Obrir la porta 
al coneixement



científica i acadèmica a través
d’Internet. Des del punt de vista del
compromís polític, s’ha adherit i ha sig-
nat les declaracions nacionals i interna-
cionals més importants, com ara la
Declaració de Berlín de l’any 2007, per
la qual les institucions adherides es
comprometien a afavorir les vies de
l’accés obert, o l’acord que l’Associació
Europea d’Universitats (EUA) va impul-
sar l’any 2008 per impulsar la difusió en
obert dels continguts que provenen de
la recerca científica i acadèmica.
Més recentment, l’octubre del 2009, el
Consell de Govern va aprovar el man-
dat “Política institucional d’accés obert:
accés, visibilitat, impacte i preservació
de la producció acadèmica de la UPC a
Internet”. La voluntat que emana d’a-
quest mandat és que tota la producció
científica del professorat i del personal
investigador de la UPC tingui una còpia
al dipòsit institucional de la Universitat.
En definitiva, es reclama que els resul-
tats de la recerca finançada amb fons
públics siguin de domini públic.

UPCommons
D’altra banda, ara fa tres anys el Servei
de Biblioteques i Documentació va
posar en funcionament l’UPCommons,
un portal que té com a missió garantir la
preservació de la producció docent i de
recerca científica i tècnica de la
Universitat, per maximitzar-ne la visibili-
tat i, consegüentment, incrementar-ne
l’impacte en la docència i la recerca de
tot el món.
El portal facilita l’accés a set dipòsits
digitals que s’estructuren segons la tipo-
logia dels documents que contenen: e-
prints, revistes, tesis, treballs acadè-
mics, materials docents, imatges, víde-
os, etc. Malgrat que encara queda camí
per recórrer, algunes xifres avalen l’èxit
del projecte. Arreu del món i durant les
24 hores del dia es pot accedir als més
de 2.100 documents científics (articles
en revistes especialitzades, comunica-
cions de congressos i informes de recer-
ca) que s’han generat en les activitats de
recerca del personal docent i investiga-
dor de la Universitat; als 6.125 articles
de les revistes editades per les diferents
unitats de la Universitat i a les comuni-
cacions, les ponències i les actes pre-
sentades a congressos i jornades orga-
nitzats per la UPC, i als 4.867 treballs
acadèmics finals elaborats per l'estu-
diantat de la Universitat.

FOTO 1 El Servei
de Biblioteques
i Documentació
du a terme les tasques
de normalització,
publicació i visibilitat 
de la producció
científica dipositada 
a UPCommons
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Registre, reconeixement
i avaluació de la producció
científica
La UPC fa anys que ha implantat un sistema d’avaluació de la produc-
ció científica del professorat i del personal investigador. Es tracta del
sistema de punts d’activitat de recerca (punts PAR), una eina per reco-
nèixer les activitats que tots ells duen a terme, com ara els articles
publicats a revistes, les comunicacions a congressos, les tesis llegides,
els premis, l’autoria de llibres, la participació en projectes europeus,
les patents registrades, etc.
Si prenem com a exemple els articles publicats a revistes, comprovem
que estan més ben valorats aquells que han estat publicats en revis-
tes presents a la base de dades Journal Citation Report, de l’Institut
per a la Informació Científica.
Disposar d’aquesta informació permet, entre altres coses, identificar
àrees d’excel·lència, elaborar una oferta global de la UPC de cara a
l’exterior i prendre decisions sobre l’assignació dels recursos, l’estruc-
tura organitzativa o el reconeixement de la tasca acadèmica i de
recerca.
Per recollir aquestes dades, la UPC disposa d’una nova aplicació infor-
màtica, el Descriptor de la Recerca i l’Activitat Acadèmica (DRAC), una
base de dades de l’activitat que duen a terme els investigadors i les
investigadores, els grups de recerca i les unitats bàsiques de la
Universitat.
Una de les novetats del DRAC és la interoperabilitat amb altres siste-
mes de la Universitat, com ara UPCommons. “Aquesta aplicació, l’ob-
jectiu principal de la qual és la generació del currículum del professo-
rat, està vinculada amb el dipòsit institucional de la Universitat; és a
dir, mentre el professor o la professora està actualitzant el seu currí-
culum té la possibilitat de publicar el text complet d’un article a
UPCommons”, explica Ramon Miralles, cap de l’Oficina Tècnica
d’R+D+I del Centre de Transferència de Tecnologia. I afegeix: “Des del
punt de vista de la introducció d’informació, el que permet i represen-
ta una millora és el fet que en un sol moment temporal es pot tenir la
referència bibliogràfica i el dipòsit del text complet de l’article a
UPCommons.”



A més, en pocs anys UPCommons ha
esdevingut una referència internacional.
Segons el Rànquing web de repositoris
del món del juliol passat, que publica
semestralment el Laboratori de Ciber-
metria del CSIC (Consell Superior d’In-
vestigacions Científiques), UPCommons
ocupa el quart lloc en la llista mundial
d’arxius institucionals (Top 400 institu-
cional) i el novè en la d’arxius institucio-
nals i temàtics (Top 400).

Beneficis de l'accés obert
Els dipòsits institucionals com
UPCommons permeten donar més visi-
bilitat als documents indexats i faciliten
una difusió més gran de l’activitat de
recerca, en benefici tant dels mateixos
autors i autores com de les universitats
i dels centres de recerca on s'han pro-
duït els textos.
De fet, cada vegada més autors i auto-
res de la UPC dipositen una còpia de la
seva activitat científica i acadèmica en
dipòsits oberts reconeguts dins la
comunitat científica o en el mateix dipò-
sit de la Universitat, conscients dels
avantatges que això suposa.
“La generalització de l’accés obert és
una eina clau per aconseguir la univer-
salització de l’accés a la informació
científica”, afirma Joan Ramon Casas,
catedràtic del Departament d’Enginye-
ria de la Construcció de l’ETS
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports.
No obstant això, puntualitza: “No crec
que, ara per ara, hi hagi una contradic-
ció entre el model tradicional de publi-
cació i l’accés obert. Són dos proces-
sos que es complementen, en el sentit
que, l’investigador, el que busca quan
publica el resultat d’una recerca, és fer-
la conèixer al nombre més gran de per-

sones. Atès que els dos models con-
viuen actualment, el millor és fer-ho en
ambdós suports.”
L’accés obert també s’ha beneficiat d’al-
tres moviments que han contribuït a con-
solidar-lo, com ara els avenços fets en el
desenvolupament del programari lliure.
Així, seguint la tendència mundial a
implementar els dipòsits institucionals en
programari lliure, la majoria de dipòsits
que integren UPCommons funcionen
amb la plataforma de codi obert DSpace,
desenvolupada conjuntament per
l’Institut Tecnològic de Massachusetts
(MIT) i l'empresa Hewlett-Packard.
Especialment dissenyada perquè s’hi
dipositi material digital de recerca, la
plataforma permet emmagatzemar-lo,
indexar-lo, preservar-lo i distribuir-lo.
La generalització de l’ús d’Internet com a

mitjà de transmissió de la informació ha
permès un canvi en els models de com-
partició i intercanvi del coneixement.
Els drets d’autor de les obres difoses a
la xarxa són els mateixos que en l’en-
torn analògic, tot i que els autors i les
autores disposen de noves eines per
indicar quins usos no permesos per la
legislació volen autoritzar i amb quines
condicions. Per exemple, mitjançant les
llicències Creative Commons poden
cedir determinats drets que tenen en
exclusivitat (reproducció, distribució,
comunicació a la xarxa, etc.), però sem-
pre indicant les condicions que regei-
xen aquests usos (citació obligada de
l’autoria original, usos no comercials,
etc.). Des d’UPCommons s’impulsa
aquestes llicències que faciliten l’accés
obert a la informació i al coneixement.
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FOTO 1  Actualment,
nou de cada deu
revistes permeten als
autors i les autores
dipositar una còpia de
l’article ja editat en
dipòsits d’accés
obert.

FOTO 2  Joan Ramon
Casas creu que cal fer
més política comuni-
cativa cap al profes-
sorat per millorar la
seva coneixença
sobre els avantatges
que suposa publicar
en obert al dipòsit de
la Universitat.
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Internet, la televisió, els videojocs i altres
productes electrònics ocupen una part
important del temps d’oci dels nens i les
nenes i dels adolescents. Enmig d’aques-
ta febre tecnològica, Modulmax Innova
ha revisat els jocs de construcció, tot un
clàssic que no passa mai de moda.
“Sempre he estat un aficionat a les cons-
truccions geomètriques. Jo buscava que
amb una sola peça, molt versàtil, es
poguessin crear formes diferents i moltes
combinacions,” explica Oriol Batiste, doc-
tor en Ciències Físiques i professor a
l’ETS d’Enginyeria de Telecomunicació de
Barcelona. Ell i el seu germà Xavier,
enginyer per l’EU d’Enginyeria Tècnica
Industrial de Barcelona, van anar provant
diversos models fins a arribar a
Modulmax. La particularitat és que les
peces, que tenen un forat al mig, s’unei-
xen per tots els costats i que, amb una
mica d’imaginació, s’aconsegueixen des
de formes senzilles, com ara cubs o esfe-
res, fins a construccions complexes, com
ara una cadira o un helicòpter. “El model
introductori té 18 peces —de tres colors:
verd, blau i taronja— i és sorprenent que
amb només aquest nombre de peces es
puguin fer més de 30 figures diferents!”,
assegura Oriol. Els més agosarats també
disposen d’un model amb 48 peces.
Un cop perfeccionat el prototip, l’equip
de Modulmax Innova es va posar en con-

tacte amb el Programa Innova de la UPC,
que els va assessorar en el procés de
sol·licitud de la patent i en l’ajut Gènesi
del CIDEM, l’organisme de la Generalitat
que ofereix suport a les empreses de
creació recent i innovadores.

Molt més que jugar
A la caixa taronja de Modulmax s’indica
que és apte des dels 5 fins als 99 anys.
Jugar és diversió i entreteniment, però
també és una manera d’estimular la
intel·ligència, l’habilitat i la creativitat, que
no coneixen la frontera de l’edat. L’equip
d’emprenedors ho sap molt bé, per això
el joc s’ha dissenyat com a eina lúdica i
educativa. “Estem fent un estudi amb un
centre pedagògic perquè l’encaix de les
peces és molt precís i va molt bé per des-
envolupar la motricitat fina dels nens i les
nenes, i els ajuda a millorar el traç i l’es-
criptura, sobretot als qui tenen dificul-
tats” expliquen. Per a les escoles i les
ludoteques, Modulmax ha concebut una
caixa que conté entre 200 i 400 peces.
Un altre dels avantatges educatius és
que les múltiples construccions en 3D
faciliten la comprensió de la geometria
de l’espai d’una manera experimental i
amena. Un recurs molt didàctic per a
l'estudiantat de secundària i universitaris
perquè, abans de construir poliedres i
altres formes complexes, n’han de tenir

l’estructura al cap molt clara. Batiste
explica, com a exemple, que el professor
Francesc Marqués, del Departament de
Física Aplicada de l’ETSETB, fa servir
Modulmax amb el seu estudiantat en
una assignatura que imparteix sobre
trencaclosques i jocs matemàtics. També
és ideal per treballar dinàmiques de grup
ja que es poden crear figures complexes
amb els companys.
“Un dels mercats que volem explorar és
el de la gent gran, perquè hem observat
que s’hi enganxen”, diu Oriol Batiste, que
afegeix que el joc ajuda a millorar l’aten-
ció i la capacitat de concentració, i que, a
més, el repte de crear figures complexes
estimula la motivació i la perseverança.
Batiste afirma que una altra de les
característiques que diferencia Modul-
max d’altres jocs de construcció és la
qualitat de les peces. Compleixen totes
les directives europees de seguretat, no
són tòxiques i no es trenquen.
De moment, l’objectiu de l’equip d’empre-
nedors és consolidar el mercat nacional i,
després, intentar comercialitzar el pro-
ducte en altres països que són grans con-
sumidors d’aquest tipus de jocs, com és
el cas de França, Dinamarca i Alemanya.

el viver
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Jugar és fonamental per al creixement dels infants. A través del joc els nens i les nenes expe-
rimenten, aprenen, comparteixen, interaccionen amb altres persones i expressen emocions.
Nascuda en l’entorn de la UPC, Modulmax Innova és l’empresa responsable d’un joc de
construcció molt particular. A partir d’una única peça quadrada i d’un mecanisme enginyós
es poden construir infinites estructures geomètriques tridimensionals.
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FOTO  El professor de
l’ETSETB Oriol Batiste
ha creat un joc de
construcció que 
parteix d’una única
peça.

Modulmax Innova 
respon
Qui
Oriol Batiste, Xavier Batiste i Raimon Albiol

Quan
Abril del 2008

Què
Joc de construcció basat en un única peça que 
permet crear infinitat d’estructures tridimensionals

On
Dissenyat a Barcelona

Per a qui
Nens i nenes a partir de 5 anys, joves i adults

Per a què
Per entretenir, però també com a eina educativa

Modulmax Innova, 
construir un nou joc 
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La vegetació, el sòl i la flora bacteriana que viu en els aiguamolls converteixen aquestes
zones naturals en sistemes amb un notable potencial de depuració. La ciència, fa anys, es
va fixar en la natura i en va voler conèixer el funcionament. Avui es construeixen aiguamolls
artificials que depuren les aigües residuals de manera respectuosa amb l'entorn natural i
amb menys requeriments energètics que les depuradores convencionals. La UPC i el Consell
Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) són pioners en aquest camp.

Copiar la natura: els
aiguamolls artificials

Un aiguamoll és una zona de terres,
generalment planes, la superfície de les
quals s'inunda de manera permanent o
intermitent. En cobrir-se regularment
d'aigua, el sòl se satura i queda despro-
veït temporalment d'oxigen, fet que
dóna lloc a un ecosistema híbrid entre
els purament aquàtics i els terrestres.
A les grans ciutats el tractament de les
aigües es fa en depuradores que tenen
un funcionament complex i altament
tecnificat, i requereix una despesa eco-
nòmica molt elevada. Als petits pobles
aquestes depuradores complexes no es
poden implementar. En aquest cas els
sistemes més adequats són aquells que
no requereixen personal especialitzat,
que tenen un consum energètic molt
baix i que s’integren en el paisatge rural.
Aquí és on apareixen els aiguamolls arti-
ficials.
Joan Garcia, professor del Departament
d’Enginyeria Hidràulica, Marítima i
Ambiental, treballa des de 1996 en
aquesta matèria. "Dos anys més tard, el
1998, vam iniciar una primera línia de
recerca i, finalment, l'any 2000, ens hi
vam posar d'una manera més intensa",
explica. Com funciona un aiguamoll?
Aquests sistemes passius de depuració
estan dissenyats per potenciar la

degradació de la matèria orgànica amb
mecanismes que es donen de manera
espontània a la natura. "Un biofilm de
bacteris s'instal·la en un llit de graves,
que és per on circula l'aigua de manera
subterrània, i aleshores actua sobre els
diferents contaminants que es poden
trobar en les aigües residuals", explica
Joan Garcia. S’aconsegueix eliminar en
un 90 % el contingut de matèria orgàni-
ca i altres contaminants. "Han de pas-
sar uns dies, però bàsicament el proce-
diment és aquest", afegeix.
I l'aigua és reutilitzable? "Doncs sí,
sempre que es gestioni adequadament
a través d'un procés final d’afinament",
afirma Jordi Morató, del  Laboratori de

Microbiologia Sanitària i Mediambiental
del Campus de Terrassa.
Actualment, a Catalunya hi ha una quin-
zena d'aiguamolls artificials en una
quinzena de poblacions de menys de
2.000 habitants. Aquestes poblacions
han hagut d’adaptar-se a les noves
directives europees sobre sanejament,
que els obliguen a construir un sistema
de neteja de les aigües residuals abans
d’abocar-les al medi.

"Catalunya està més avançada que
altres territoris de l'Estat espanyol en
aquesta qüestió", explica Garcia. Segons
les seves dades, "n'hi ha gairebé un cen-
tenar més de previstos per als propers
anys". Amb tot, geogràficament parlant,
Catalunya no té una quantitat d'aigua-
molls molt elevada. Des de fa uns anys
es construeix a tot Europa aquest tipus
de sistemes en els quals es reproduei-
xen aquests entorns naturals, si bé de
manera més senzilla, per depurar aigües
residuals de petits nuclis urbans.
El seu ús està especialment estès al
nord d'Europa, i s'hi assagen i investi-
guen diferents estructures per aconse-
guir els millors resultats. A França, n'hi
ha al voltant d'uns 400; al Regne Unit
aquesta xifra és de 300; i a Portugal n'hi
ha més d'un centenar que ja funcionen.

A Catalunya hi ha
una quinzena d'ai-
guamolls artificials
en funcionament

FOTO 1 Al terrat de 
l’edifici D1 del 
Campus Nord, a l’ETS
d’Enginyers de
Camins, Canals i Ports
de Barcelona, s’hi han
construït aiguamolls.

FOTO 2 El professor
Joan Garcia fa més de
10 anys que desenvo-
lupa recerca sobre
aiguamolls artificials.

FOTO 3 Jordi Morató
explica que l'aigua
depurada als aigua-
molls artificials és 
reutilitzable.



Les principals línies d'investigació que
s'estan duent a terme en els grups de
la UPC i del CSIC versen sobre l'estudi
dels factors de disseny dels aiguamolls.
És a dir, quina influència té en l'eficàcia
del sistema el tipus de grava o la pro-
funditat a la qual ha d'estar, entre mol-
tes altres variants. "També s'està estu-
diant com el disseny afecta en l'elimi-
nació de contaminants prioritaris i
emergents, com l'ibuprofè o alguns
altres productes farmacèutics que ens
estem trobant en quantitats no menys-
preables a moltes aigües residuals",
explica Garcia.

Aigües netes de fàrmacs
L'efectivitat dels aiguamolls artificials i
d’altres sistemes de depuració no és
ben coneguda en relació amb l'elimina-
ció de contaminants. Aquesta és la raó
per la qual els grups de la UPC i del CSIC
han dut a terme un estudi que dóna res-
posta a les mancances que tenien els
dissenys i l'efectivitat dels primers
aiguamolls. A més dels professors Joan
Garcia i Jordi Morató, han treballat en la
recerca Josep M. Bayona, del CSIC, que
aporta els seus coneixements en quími-
ca ambiental i tecnologia analítica de
contaminants emergents, i els investiga-
dors Manuel Soto, de la Universitat de la
Corunya, i Eloy Bécares, de la Universitat
de Lleó, que són especialistes en reac-
tors anaeròbics i en ecofisiologia, res-
pectivament.
Els investigadors han dissenyat un proto-
tipus d'aiguamoll per a millorar l'eficàcia
d'aquests sistemes. Per aconseguir-ho
han dividit l'experiment en tres línies de
tractament per tal de contemplar totes
les possibilitats. Mitjançant càmeres de
videovigilància en línia obertes al públic
(http://www-ambiental.upc.es/ca/img_
web1.html) els investigadors poden
veure l'evolució de la recerca.
L'experiència és pionera i s'han analitzat
contaminants com ara fàrmacs o cos-
mètics. Els resultats preliminars indiquen
que aquestes depuradores naturals
tenen una bona capacitat d’eliminació
d’analgèsics i de reguladors lipídics com
l'àcid clofíbric (fàrmac usat per aprimar-
se). A més, els aiguamolls artificials
tenen una menor incidència de males
olors, ja que l’aigua flueix de manera
subterrània, i un baix risc d’aparició d’in-
sectes.
Entre els beneficis dels aiguamolls cal
remarcar el baix consum energètic en

comparació de les depuradores conven-
cionals; una baixa producció de residus;
un baix impacte ambiental sonor, i una
bona integració en el paisatge rural.
Aquestes característiques converteixen
aquest tipus de sistema per depurar
aigües de manera natural en una alter-
nativa tecnològica ecològica als siste-
mes convencionals de depuració.
Avui dia és un fet que moltes pobla-
cions petites no tracten les aigües resi-
duals adequadament, i que l'efectivitat

en general de les depuradores per eli-
minar contaminants emergents no es
coneix. A més, no se sap quin és l’im-
pacte dels contaminants emergents
sobre els processos naturals. La recer-
ca dels investigadors de la UPC i del
CSIC està oferint resultats clars que
demostren que els aiguamolls artificials
són una solució econòmicament viable
per a nuclis poblacionals de menys de
2.000 habitants i sostenible amb el
medi ambient.
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FOTO 1 L’aigua es 
distribueix des dels
decantadors fins als
aiguamolls artificials.

FOTO 2 El model
d'aiguamoll basat 
en el flux discontinu 
de l'aigua és 
el més efectiu.

Un aiguamoll 
al Campus Nord
El funcionament de la investigació és el següent: els tres models utilit-
zats en el prototip reben una quantitat fixa diària d'aigua (86 litres) pro-
cedent del carrer Gran Capità, al costat del Campus Nord. Acte seguit,
s’emmagatzema aquesta aigua en uns bidons i es va distribuint cada
quatre hores a decantadors, on els sòlids sedimentables  romanen reti-
rats durant dues hores.
En un model, una bomba envia l'aigua a un reactor anaeròbic que crea
un llit de fang que serveix per filtrar els sòlids. Aleshores l'aigua pretrac-
tada passa a l’aiguamoll corresponent i finalment es prenen les mostres
necessàries per obtenir resultats, que fins ara han indicat que el model
basat en el flux discontinu és el més efectiu. Per què? Perquè la terra, en
no estar constantment humida, es pot recuperar més fàcilment, com es
descriu al vídeo que els investigadors de la UPC han elaborat sobre la
seva recerca (www-ambiental.upc.es/ca/img_vid.html).
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Les votacions electròniques ja són una realitat a la UPC. En les
eleccions per a la renovació total del Claustre Universitari del
22 d’octubre, 684 electors i electores van poder votar electrò-
nicament. En concret, es tractava del personal funcionari
docent doctor que havia d’elegir els seus representants dels
centres docents, dels departaments i dels instituts universita-
ris de recerca, i que formava part d’una de les 11 unitats bàsi-
ques que havien acordat aquesta modalitat de vot.
Les votacions electròniques, que han estat les primeres vin-
culants en unes eleccions a aquest òrgan de govern i repre-
sentació d'una universitat catalana, van transcórrer amb tota
normalitat i amb un índex de participació del 45%, similar a la
dels membres del mateix sector del cens que van votar
seguint el mètode tradicional.
Per a aquestes eleccions, així com per a la prova pilot que es
va fer amb motiu de la renovació parcial del Claustre Universi-
tari l'any 2008, la infraestructura tecnològica que ha donat
suport al vot electrònic ha estat proveïda per l’empresa cata-
lana Scytl, un spin-off de la Universitat Autònoma de
Barcelona que és líder del sector.
El vot electrònic té les mateixes garanties jurídiques que el vot
tradicional, simplifica el procés electoral i ofereix més como-
ditat i flexibilitat als electors i les electores. En la reunió del
Claustre Universitari de finals de novembre de 2009, l'estu-
diantat va votar electrònicament els seus representants a la
Mesa Permanent del Claustre, al Consell de Govern, a la
Comissió de Reglaments del Claustre i a la Comissió
d’Estatuts. A més, es va aprovar la normativa que permetrà
que aquesta experiència es pugui estendre a partir de 2010 a
les eleccions dels òrgans unipersonals i col·legiats de les uni-
tats bàsiques de la Universitat.
http://seuelectronica.upc.edu

Primeres votacions electròniques 
vinculants a la Universitat

panorama
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Margarita Calafell, investigadora del Departament d’Enginyeria Química a l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT), ha aconseguit fabricar un
nou material a partir del tractament biotecnològic dels residus del paper. Aquest material té
propietats úniques, ja que és de baixa densitat, modelable, ignífug, impermeable, porós i molt
resistent. En molts sectors productius podria substituir materials menys respectuosos amb el
medi ambient o més cars, com ara els plàstics, els derivats de la fusta, els cautxús, el Pladur o
el poliestirè expandit.
El nou material, que ja ha estat patentat, s’obté a partir dels residus cel·lulòsics del procés de
reciclatge del paper. Margarita Calafell, que és responsable del Laboratori de Catàlisi
Enzimàtica, ha creat una metodologia biotecnològica que permet modificar les propietats quí-
miques i estructurals d’aquests residus. El procés és molt productiu, ja que de cada quilogram
de paper s’obté un quilogram del nou material. La investigadora del Campus de la UPC a
Terrassa estudia ara diferents vies de comercialització. El projecte de recerca ha estat un dels
20 finalistes del 9è Concurs d’Idees de Negoci organitzat per l’agència ACC1Ó de la Generalitat
de Catalunya, al qual s’han presentat 170 projectes.
www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/MargaritaCalafell/

Patentat un material nou creat 
a partir de residus de paper
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El BKC, el millor campus 
d’excel·lència internacional

El Barcelona Knowledge Campus (BKC), el projecte presentat
conjuntament per la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC) i la Universitat de Barcelona (UB) a la convocatòria de
Campus d’Excel·lència Internacional, ha obtingut la millor
classificació entre les quinze propostes finalistes. La convoca-
tòria del Ministeri d’Educació i del Ministeri de Ciència i
Innovació va arribar a la fase final el 23 de novembre, dia en
què els seleccionats van presentar les seves candidatures a
una comissió internacional d’experts perquè les valoressin. El
resultat va ser la classificació de la UPC al capdavant del ràn-
quing dels campus d’excel·lència internacional.
Sobre aquest fet, el rector de la UPC, Antoni Giró, ha afirmat
que “en el projecte les dues universitats sumem per multipli-
car l’excel·lència i la resolució fa justícia i col·loca en el primer
lloc del rànquing estatal el resultat del treball que desenvolu-
pem des de fa anys”. A més, el rector ha volgut felicitar la
comunitat universitària de la UPC i s’ha compromès a defen-
sar i impulsar els projectes estratègics que es duen a terme
en tots els campus de la Universitat.
Des de la UB, el rector, Dídac Ramírez, ha mostrat la seva satis-
facció perquè aquesta convocatòria ha servit per situar la UB
i la UPC al capdavant de les universitats espanyoles i ha des-
tacat el fet que “el projecte sigui 1 + 1 = 3”.
El BKC és el resultat de la suma de les capacitats de dos dels
pols de coneixement més actius i potents del sud d'Europa.
En total, 227 hectàrees amb una superfície construïda de mig
milió de metres quadrats en els quals hi ha 16 centres
docents, 90 departaments i 15 biblioteques, que constitueixen
una xarxa de coneixement en expansió.
http://bkc.ub.upc.edu

Coincidint amb el primer aniversari de la posada en marxa del programa
ENGINYCAT, l’ETS d’Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona va rebre la
visita del conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, i del
comissionat per a Universitats i Recerca, Joan Majó. El rector de la UPC, Antoni
Giró, el vicerector de Docència i Estudiantat, Xavier Colom, la directora de
l’Escola, Elisa Sayrol, i el director del programa ENGINYCAT, Lluís Jofre, van
acompanyar-los en la visita a les instal·lacions.
Després de reunir-se amb professorat i estudiantat del centre, el conseller va
fer balanç dels resultats del primer any de l’ENGINYCAT, un programa impulsat
per la Generalitat de Catalunya per fomentar els estudis científics i tècnics.
El conseller va destacar el fet que els nous graus adaptats a l'Espai Europeu
d’Educació Superior han tingut una gran acceptació especialment a la UPC i es
va comprometre a impulsar més i millor els estudis tècnics amb les accions
derivades del programa ENGINYCAT.
www.enginycat.cat

El conseller Josep Huguet fa balanç 
de l’ENGINYCAT a l’ETSETB
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avatars
la vida a la UPC

Núria Salán ha tingut una curiositat innata per la química i pels metalls des de sempre.
Aquesta fal·lera la va dur, en primer lloc, a estudiar Química i, després, a especialitzar-se en
Metal·lúrgia. Ara, ha engegat l'Associació d'Amics de la Metal·lúrgia (ASAMMET) juntament
amb altres persones del sector, una entitat que vol esdevenir un espai de trobada i un punt
de reunió de totes les persones interessades en la metal·lúrgia.

Per què es crea l'ASAMMET?
Sorgeix d'una inquietud que alguns com-
panys del Departament de Ciència dels
Materials i Enginyeria Metal·lúrgica
m'havien comunicat en alguna ocasió.
Es queixaven del fet que, quan es jubila-
ven, perdien el contacte amb les noves
generacions. Personalment, per edat,
em trobo a cavall entre els uns i els
altres.
Em vaig adonar que mancaven espais on
les persones amb més experiència
poguessin compartir el seu saber amb
els més joves, on la gent de la indústria
pogués compartir coneixements amb
els acadèmics i on es pogués fomentar
l’intercanvi de dades entre la vessant
aplicada i la vessant acadèmica de la
indústria metal·lúrgica. L’únic escenari
similar que hi havia eren els congressos,
però avui en dia han evolucionat cap a
quelcom més vinculat a la recerca en
què s'ha oblidat la tertúlia aplicada.

I què vas fer aleshores?
Vaig plantejar a la direcció de la meva
escola la creació de l'ASAMMET, un ens
en el qual tothom podria participar. Des

de qui treballa en l’àmbit de la metal·lúr-
gia i no té estudis superiors, fins a la per-
sona que fa recerca; o bé, des de les per-
sones que comencen, fins a qui ha tre-
ballat en la indústria tota la vida. La idea
va néixer fa prop de dos anys. I va ser el
19 de novembre passat que el germen
de cristal·lització es va solidificar, tal com
diem en el sector. Vam presentar el pro-
jecte a l’ETS d'Enginyeries Industrial i
Aeronàutica de Terrassa, amb èxit de
públic i amb molt bona resposta.

I quins són els objectius de
l'Associació?
Enguany organitzarem un espai de tro-
bada cap a finals d'estiu. Volem que les
empreses ens diguin què volen. I nosal-
tres, des de l’àmbit acadèmic, mirarem
d'ajudar-les. Volem que ens diguin si han
identificat mancances de formació, de
coneixement, o si tenen problemes per
identificar els materials, per exemple.
El que ens agradaria molt és aconseguir
que la gent es divertís, crear una xarxa
de cor, aconseguir que la gent vagi a
l'ASAMMET perquè vol, no per compro-
mís. Volem ser un punt de trobada.

També hem pensat a esdevenir una
espècie de borsa de treball del sector,
amb currículums avalats pels socis.

La metal·lúrgia no sol ser un món
vinculat a la dona, com i quan vas
arribar-hi?
És un mite pensar que es tracta d'una
disciplina només per a homes. Per sort,
la ciència i la tecnologia permeten avui
que tot això no tingui res a veure amb la
força bruta. Només cal un botó i pots fer
anar maquinària gegantina sense ser la
persona més forçuda el món. En realitat,
per estudiar metal·lúrgia només cal tenir
fort un múscul: el cervell, si bé és cert
que és un sector que espanta les noies.
Personalment, vaig triar des del primer
moment la meva especialització en
Metal·lúrgia i des de sempre he dit que la
meva decisió va ser encertada.
Quan era petita l'alquímia m'atreia i em
va emocionar des d'un primer moment
veure com el metall pot néixer del mine-
ral, transformar-se en un component,
arribar a viure, desaparèixer com a ferra-
lla, tornar-se a fondre i renéixer de nou,
com l'au fènix. És quelcom que sempre
m'ha fascinat. És el cicle de la vida. La
reciclabilitat neix dels metalls.

Actualment, el sector del metall no
travessa un bon moment; a què es
pot deure?
La davallada actual es deu en gran part
al fet que molts components metàl·lics
s’elaboren amb altres materials. Per
exemple, abans es podia enganxar la
típica estatueta imantada de Sant
Cristòfol a qualsevol lloc del cotxe, però
ara es necessita cola per fer-ho. En l'àm-
bit domèstic també s’ha notat molt l’e-
volució dels materials. I això s’ha notat a
la indústria, òbviament. A més, els països
en vies de desenvolupament —com ara
la Xina o Ucraïna— treballen amb preus
amb què els proveïdors europeus no
poden competir. La qualitat dels seus
productes és inferior, però, és clar, són
molt més econòmics.

"Estudiar metal·lúrgia
només demana un múscul
fort: el cervell"
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El laboratori docent i de recerca de compòsits avançats, COM-
POLAB, inaugurat recentment, ha estat creat mitjançant un
acord entre el Centre de Tecnologia Aeroespacial (CTAE), l’ETS
d’Enginyeria Industrial i Aeronàutica de Terrassa i l’Institut
d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa (INTEX-
TER), amb la col·laboració del Departament de Ciència dels
Materials i Enginyeria Metal·lúrgica.
El nou espai està ubicat a les instal·lacions de l’INTEXTER i  està
concebut per facilitar el treball en el disseny i la transformació
industrial de peces de compòsits a base de resines reforçades
amb fibres d’altes prestacions, per a aplicacions en estructures
aeronàutiques. Per desenvolupar la seva recerca, el COMPO-
LAB disposa d’equipaments de nova generació en tecnologies
capdavanteres com la pultrusió de perfils de fibra de carboni o
el hot drape forming (conformació de teixit impregnat).

espais

COMPOLAB, 
la recerca en composits

respostes
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Per què s’oxida 
l’acer inoxidable?
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12Descobert a principis del segle XX com un material altament

resistent a la corrosió, l’acer inoxidable és un aliatge de ferro
amb un percentatge mínim de crom del 10,5 % i, segons sigui
la seva composició, pot ser de diferents tipus. Aquest contingut
en crom permet la formació d’una capa molt prima d’òxid de
crom, contínua i estable en la superfície, que protegeix l’inoxi-
dable de la corrosió.
“La capa es forma i s’autoregenera en presència de medis oxi-
dants a causa de la gran afinitat del crom per l’oxigen”, explica
Gemma Fargas, del Departament de Ciència dels Materials i
Enginyeria Metal·lúrgica. Aquest fet afavoreix que l’acer inoxi-
dable presenti una velocitat de corrosió molt baixa, en compa-
ració d’altres metalls, en diferents tipus de medis agressius, i
que, per tant, pugui ser utilitzat en moltes aplicacions tant en
l’àmbit industrial com en la vida quotidiana”.
Malgrat tot, els acers inoxidables són vulnerables a la corrosió
perquè “és la seva tendència natural, com li succeeix a la gran
majoria de metalls”, afirma Fargas. “L’element que es troba en
un percentatge més elevat en la composició química de l’acer
és el ferro, el qual tendeix a reaccionar amb el medi per asso-
lir de nou l’estat en forma d’òxid en què es troba en la natura-
lesa”. En aquest sentit, “és molt important controlar tant els

processos de fabricació i manipulació, com les condicions en
què s’apliquen”, diu la investigadora.

Les amenaces de la corrosió
Un tractament tèrmic inadequat del material, per exemple, pro-
voca la formació de precipitats i l’aparició de zones en la
microestructura que també són molt sensibles a la corrosió
(corrosió intergranular). En altres ocasions, la unió d’un acer
inoxidable a un altre metall més noble, és a dir, amb menor ten-
dència a la corrosió, fa que el material s’oxidi (corrosió galvà-
nica). Així mateix, l’inoxidable es corroeix de manera localitza-
da (corrosió per picadures) quan en el medi en què es troba hi
ha un elevat contingut d’ions de clorur. De fet, quan l'acer
conté menys d’un 10,5% de crom en dissolució perd el seu
caràcter inoxidable. Un procés de soldadura inadequat també
pot provocar que la zona afectada es piqui per la calor a causa
de la precipitació del carbur de crom.
“Fins i tot la presència de partícules o taques en la superfície
poden conduir al desenvolupament de processos de corrosió
(corrosió per aeració diferencial) en el mateix grau que en
altres materials amb una resistència a aquests fenòmens a
priori molt menor”, assenyala Fargas.
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Lluís Jofre
Director del programa ENGINYCAT

El punt clau és generar una visió clara,
positiva i realista del que serà l’enginye-
ria i la seva professió en els propers anys.
En aquest sentit, hem d’interaccionar
amb els joves de secundària per fer-los
conèixer quins reptes té l’enginyeria del
segle XXI (l’energia, l’aigua, la salut, el
medi ambient, la mobilitat, l’educació,
l’entreteniment, l’atenció a les persones
dependents, etc.); hem de reforçar en els
nostres estudis universitaris el compo-
nent de disseny de solucions a aquests
temes, i hem de treballar, promovent la
creació i l’existència d’empreses d’alt
valor afegit, perquè la inserció professio-
nal respongui a les expectatives legíti-
mes dels graduats.
info@enginycat.cat

Josep Pegueroles Vallés
Departament d’Enginyeria Telemàtica

Cal que les persones que estiguin capa-
citades per seguir estudis d’enginyeria
creguin que val la pena fer-ho. S'ha de
donar el missatge engrescador que els
enginyers no només som un suport
essencial en multitud de disciplines
(salut, benestar...), sinó que a més
podem portar a terme iniciatives per
transformar el món: entenem com fun-
ciona, solucionem els seus reptes de
manera creativa i configurem com serà
en un futur. Per això s'ha d'incentivar la
cultura de l’esforç a la secundària i no
defraudar els estudiants quan arriben a
la universitat. Aquí hem de fer bé la nos-
tra feina, no demanar-los coses impossi-
bles i fer-los veure que, si treballen, se'n
sortiran. El programa ENGINYCAT pot
ajudar-hi.
josep.pegueroles@upc.edu
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Com s’ha 
de promocionar
l’enginyeria entre
els joves?

El Centre de Disseny d’Equips Industrials (CDEI) ha dissenyat i desenvolupat,
juntament amb l’empresa catalana Elebia SL, un sistema d’enganxament de
càrregues motoritzat i dirigit per control remot que permet l'elevació i el movi-
ment de sacs i de diversos tipus de càrregues de forma automàtica. En el pro-
jecte també hi ha intervingut el Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors
Estàtics i Accionaments (CITCEA).

Eficiència i seguretat
Com a resultat d’aquesta col·laboració s’ha patentat el sistema de ganxo auto-
màtic elebia®, que permet efectuar qualsevol operació de càrrega i descàrre-
ga sense desplaçaments i evitant la manipulació. “Fins ara, en una operació
tradicional de recollida de sacs, l'operari havia de passar manualment les nan-
ses del sac al ganxo, elevar la grua, col·locar el sac damunt del camió, pujar al
camió i alliberar les nanses del ganxo, baixar del camió i repetir l’operació per
cada sac. El nou sistema afavoreix que la productivitat sigui més gran i aporta
molta més seguretat per a l’operari”, puntualitza Carles Domènech, membre
del CDEI i responsable del projecte.
A la zona inferior del ganxo elebia® s’incorpora un potent sistema d’electroi-
mant. Aquest sistema li dóna una rotació totalment oberta quan s’acosta a
sacs de càrrega específics que tenen inserit un element magnètic en la seva
eslinga o anella de subjecció. Per agafar la càrrega, l'operador prem un botó de
control remot que fa que el ganxo atregui i orienti l’eslinga, i que, quan s’obri,
l’atrapi. Seguidament, el ganxo es tanca i la grua eleva la càrrega per situar-la
en el lloc desitjat. Atès que el motor que obre i tanca el ganxo no és prou
potent per obrir-lo quan està carregat, s’elimina qualsevol possibilitat d'allibe-
rament accidental de la càrrega.
El ganxo automàtic té aplicació en la logística del transport, industrial, naval i
agrícola i, en especial, en el sector de la construcció. Elebia ha arribat a acords
amb diverses empreses, com ara la multinacional Holcim, BigMat, Grúas Catalá
o el Grupo COBRA, per equipar els seus camions grua amb aquest sistema.

CONTACTE
NOM Carles Domènech  

EMAIL domenech@cdei.upc.edu

WEB www.cdei.upc.edu / www.elebia.com

TEL 93 401 08 28 

FOTO Ganxo automàtic desenvolupat per Elebia i el CDEI, centre que acaba de complir
una dècada.

Moure càrregues 
a distància



Ciència i art són dos mons que estan més vinculats del que podria semblar. Si més no, això
és el que es desprèn d’una tesi doctoral de la UPC que gira al voltant de l’espectroscòpia
Raman, una tècnica d’enginyeria fotònica que es pot utilitzar en la identificació de materials
pictòrics.

Ciència al servei de l’art

llavors
de ciència
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FOTO Cada pigment té
el seu espectre Raman
inequívoc, una informa-
ció essencial per saber
amb quins materials es
pintava en una època
determinada.
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Les obres d’art són objectes únics i
valuosos. A l’hora de fer l’estudi tècnic
d’una peça, datar-la o autentificar-ne la
firma, el coneixement dels materials
que es van fer servir en la seva execució

és una informació essencial que es pot
obtenir utilitzant tècniques d’anàlisi no
ambigües i no invasives introduïdes en
els darrers anys. “Quan vaig sentir a par-
lar de les aplicacions de l’espectroscò-
pia Raman en el món de l’art, em va cri-
dar molt l’atenció la possibilitat d’inte-
rrelacionar dos mons aparentment llun-
yans”, explica Mireia Castanys, doctora
enginyera en telecomunicació per l’ETS
d’Enginyeria de Telecomunicació de
Barcelona.
Dues disciplines que, malgrat el que es
pugui pensar, es poden complementar i
ajudar entre si. Tal com ella mateixa
explica, “el que fem és treballar amb
fibres òptiques, làsers, processament de
senyals i comunicacions, però pensant
en aplicacions atractives en un àmbit,
l’art, no tan tècnic com els àmbits a què
estem acostumats els enginyers”.
L’espectroscòpia Raman és una tècnica
fotònica d’anàlisi molecular de mate-
rials que, aplicada a l’art, permet saber
quins són els pigments presents en
una obra d’art sense deteriorar-la, és a
dir, sense necessitat d’extreure cap
micromostra de la peça que és objecte
d’estudi. Es basa en l’anomenat efecte
Raman, que es produeix quan es fa que
un feix de llum monocromàtica incidei-
xi sobre un material, el qual dispersa la
radiació amb unes freqüències carac-
terístiques i pròpies de cada material.
“L’espectre obtingut —explica Mireia
Castanys— és com una empremta dac-

tilar que proporciona la informació
necessària per caracteritzar i identifi-
car un material de manera no ambigua,
inequívoca.”
La identificació de materials acostuma a
fer-se comparant visualment l’espectre
obtingut amb els emmagatzemats en
una base de dades d’espectres de
materials pictòrics de referència, fins a

concloure, per exemple, si es tracta d’un
blau de Prússia o d’un groc de Nàpols.
Aquest procediment, però, pot arribar a
ser lent i laboriós, i en certa mesura,
subjectiu.
És precisament en aquest context que se
situa la tesi de Mireia Castanys, desenvo-
lupada al si del Laboratori d’Espectros-
còpia Raman.
En concret, per evitar criteris subjectius
i per optimitzar temps i resultats, el que
es proposa en aquest treball és un siste-
ma automàtic d’identificació d’espec-
tres Raman. Es tracta d’un instrument
d’anàlisi molt útil que “fa una recomana-
ció objectiva, et diu en quin tant per
cent un espectre determinat correspon
al pigment groc de plom i estany. Però
un cop es disposa d’aquesta informació,
sempre caldrà la decisió final de l’ex-
pert”, puntualitza Castanys.

Autora
Mireia Castanys.

Directora
Maria José Soneira,
del Departament de Teoria 
del Senyal i Comunicacions.

Títol
Estudi, anàlisi, disseny i imple-
mentació de tècniques de reco-
neixement d’espectres Raman.
Aplicació a la identificació de
materials pictòrics.

Per què vas triar aquesta 
recerca?
Vaig pensar que era una mane-
ra de combinar una part de la
ciència, la meva àrea d’experte-
sa, amb una aplicació no tan
tècnica però molt atractiva,
l’art.

Àrees d’aplicació
La identificació de materials
pictòrics.

Tesi
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El sistema evita
criteris subjectius
i optimitza el temps



Considerat l’introductor de
la fotònica a Espanya, José
Antonio Martín Pereda va
ser nomenat doctor honoris
causa per la Universitat
Politècnica de Catalunya el
4 de novembre a proposta
d’Elisa Sayrol, directora de
l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria de
Telecomunicació de
Barcelona (ETSETB). El pro-
fessor Luis Castañer va ser
el padrí de la ceremònia.

El nomenament de Martín
Pereda, professor de la Uni-
versitat Politècnica de Madrid,
respon al reconeixement que fa
la UPC al científic, que es consi-
dera l’iniciador de la recerca i de
la docència en ciències fotòni-
ques i comunicacions òptiques a
Espanya. A l’hora ha estat l'im-
pulsor i el creador del primer
departament de tecnologia fotò-
nica en una universitat espanyo-
la. Els seus treballs inicials van
donar origen a nombrosos grups
de recerca i departaments de
comunicacions òptiques, que
han estat determinants en l’im-
puls a nombrosos grups i depar-
taments.

Diuen que vostè és el pare de la fotònica a
Espanya. Però…, què és la fotònica?
És intentar fer amb llum el mateix que es fa amb electrons.

Alguna aplicació quotidiana?
Quan anem al supermercat, per exemple, i ens passen el
producte per la caixa registradora, aquesta detecta el codi
de barres i te’n diu el preu; aquí hi ha fotònica, perquè un
raig de llum ha llegit el codi de barres i ha donat el preu
del producte. També la fotònica és present en el moment
que canviem de canal amb el comandament a distància,
o quan reproduïm música amb un DVD... En tots aquests
casos és el làser el que processa la informació.

S’utilitza per a tot...
Sí, s’aprofita una part de la radiació que tenim al voltant per
realitzar multitud de funcions. Moltes d’aquestes funcions
es poden fer amb camps electromagnètics, amb camps
elèctrics... Però amb la fotònica ens podem desplaçar cap
a una zona que, mitjançant l’ús de color, té la capacitat de
transmetre més informació que les altres tècniques.

...
La idea és clara. La llum pot moure una quantitat d’in-
formació més gran. Ah! I també és més precisa.
Actualment tothom s’opera de miopia o de tumors
amb làser. Això es pot fer gràcies al fet que, amb el
“color” que té aquella radiació, es poden enfocar zones
molt més petites que les que es podrien enfocar amb
qualsevol altra radiació. Per tant, a tall d’exemple, hi ha
més precisió a l’hora de matar les cèl·lules canceríge-
nes i no afectar les cèl·lules sanes.

En els seus inicis el làser es coneixia com el raig
de la mort. Quin coneixement es té ara del làser?
Actualment el làser ja es coneix perquè s’utilitza en
cirurgia; fins i tot, a la televisió veiem anuncis que ens
diuen “ampliï la velocitat de xarxa gràcies al làser”. Les
persones ja no pensen en el raig de la mort, però, sob-
tadament, ara sí que existeix aquest raig de la mort.

Com?
Ho veiem a les pel·lícules. No és que el raig mati, natu-
ralment. A més, no s’hauria de dir raig, sinó feix de

llum. A les pel·lícules veiem que algú apunta un objec-
tiu amb el làser d’una pistola, però no és aquest el que
mata, sinó que és l’encaminador de l’arma.

D’on sorgeix el seu interès per l’estudi de la fotò-
nica?
De veritat? Perquè té colors molt macos. El raig com a
tal és una radiació amb colors purs com el vermell, el
groc, el verd..., que tan sols pots veure amb el làser. Si
es vol treballar amb la bellesa, el làser et dóna l’opor-
tunitat de fer-ho.

Quin reptes estan per arribar?
Infinitat... El primer cop que es va parlar de com utilitzar
el làser ens plantejàvem el següent: tenim una solució i
hem d’esbrinar els problemes! Avui dia és el mateix.
També hem d’esbrinar com la radiació del làser afecta el
comportament dels éssers vius.

Com veu la recerca en fotònica a Espanya en
comparació de la resta del món?
Individualment hi ha grups que es poden posar, perfec-
tament, al nivell de qualsevol lloc del món. En canvi, el
tema empitjora en matèria de centres o grups. Cal dir
que aquí, a la UPC, teniu l’Institut de Ciències
Fotòniques, que no té res a envejar a cap centre
estranger perquè ha tingut una política molt diferent de
l’habitual en portar no tan sols investigadors d’Espanya
o Catalunya, sinó talent procedent d’altres països.
Aquesta és l’única manera de continuar.
El problema d’Espanya és el de sempre: que no s’acon-
segueix un producte tangible per a la societat o per al
PIB nacional.

Als anys 80 va ser un dels arquitectes del primer
Pla nacional de recerca espanyol. Què hauria de
fer el Govern per impulsar la recerca?
El primer que haurien de fer és no canviar les estructu-
res cada dos, tres o quatre anys. Cada nou govern les
vol canviar. Contínuament s’han carregat el 90 % d’allò
que mig funcionava. D’altra banda, quan no hi ha can-
vis, el que manca és un programa que no sigui indefi-
nit al llarg dels anys. La ciència canvia cada any i el pla
que avui funciona no servirà l’any 2014.

l’entrevista

“El làser és un element
estrany que la física ha 
proporcionat a l’enginyeria”
José Antonio Martín Pereda és un dels creadors del primer Pla nacional de recerca
espanyol i aconsella a les universitats el replantejament de les seves prioritats mit-
jançant l’anàlisi dels camps de recerca en què destaquen. Aquests són els camps en
els quals han de posar tot l’èmfasi i els recursos, ja que és evident que no es pot ser
excel·lent en totes les àrees del coneixement. La seva especialitat és la fotònica.
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