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La transformació de l’avinguda Dia-
gonal, que serà sotmesa a consulta
entre la ciutadania barcelonina a partir
de les propostes formulades per l’Ajun-
tament de la ciutat, parteix al seu torn
d’un procés previ en el decurs del qual
els ciutadans i les ciutadanes ja van
expressar les seves idees i reflexions.
Una reforma, la de l’avinguda Diagonal,
que actualment és una de les qüestions
ciutadanes que mereixen més comenta-
ris, tant entre les persones que viuen a
la Ciutat Comtal com entre aquells
altres que malgrat no viure-hi potser hi
treballen o la visiten.
La UPC, per raons més que òbvies, no
pot quedar al marge del debat que la
proposta de reforma ha generat entre la
societat. I això, entre moltes altres
raons, pel fet que entre els membres de
la comunitat universitària hi ha perso-
nes que pensen com han de ser les ciu-
tats: urbanistes, arquitectes, experts i
expertes en matèria de mobilitat... Totes
i cadascuna d’aquestes persones dispo-
sen d’opinions qualificades fonamenta-
des en l’experiència i en el coneixe-
ment, però no per això sempre necessà-
riament coincidents.
D’aquesta manera, la nostra universitat
esdevé un lloc adequat per al debat i, de
manera conseqüent, aquest debat ja

s’ha encetat amb una jornada recent de
reflexió a l’ETS d’Enginyers de Camins,
Canals i Ports de Barcelona, que ha reu-
nit  veus autoritzades –de dins i de fora
del món acadèmic–  per debatre i fer
aflorar les diferents idees i posicions
que, en bona lògica, conviuen també a
la UPC.
El debat prendrà una nova dimensió a
través d’una altra jornada de reflexió del
27 d’abril a l’ETS d’Arquitectura de Bar-
celona, abans, justament, que s’efectuï
la consulta popular, prevista per a la set-
mana del 10 al 16 de maig.
El debat sobre si l’avinguda Diagonal
ha ser un passeig o un bulevard, o
sobre si el que calia era això o una
altra cosa fa temps que està obert. Un
debat que alhora ha de ser, ja ho és, un
gran mirall de la capacitat generativa –i
imaginativa– que ha de tenir en aques-
ta i en moltes altres qüestions l’entorn
universitari. Més enllà, però, d’opinions
sobre les propostes i la seva oportuni-
tat, en les pàgines següents de la
revista hi trobareu un reportatge que
recull el que pensen els nostres
experts i expertes sobre la reforma.
Com imaginareu, i per raons òbvies
d’espai, “no hi poden ser tots els que
ho són, però ningú no dubta que ho
són tots els que hi són”.

El debat entorn
d’un projecte
urbanístic
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L’aventura d’enviar un robot a la Lluna amb la missió d’observar la superfície del satèl·lit ha
començat a la UPC. Un grup d’estudiants i estudiantes de l’Escola Politècnica Superior de
Castelldefels (EPSC) participa en la competició Google Lunar X Prize, la primera iniciativa pri-
vada per aconseguir imatges lunars. reportatge
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FOTO 1 El professor 
Joshua Tristancho 
ha dirigit el projecte
PicoRover per 
aconseguir imatges
lunars.

FOTO 2 Des de 2007,
el grup de l'EPSC 
ha creat diferents 
miniprototips 
del PicoRover.

De Castelldefels a la Lluna

La competició Google Lunar X Prize ha
estat el tret de sortida perquè Enric
Fernández, Raúl Cuadrado, Andrés
Petilo, Victor Kravchenko, Raquel Gon-
zález, Marta Jurado i Roger Jove, estu-
diants de diverses titulacions de l'Escola
Politècnica Superior de Castelldefels
(EPSC), desenvolupessin el PicoRover,
un minirobot  dotat d’una càmera d’alta
definició que ha de permetre obtenir
imatges de la Lluna i enviar-les a la Terra.
El grup ha creat des de 2007 diferents
miniprototips del PicoRover, basant-se
sempre en un disseny esfèric que facili-
tés el desplaçament del robot en l’en-
torn lunar, caracteritzat per la poca gra-
vetat i per una superfície irregular amb
desnivells i composta de pedra i cendra.

El prototip actual, preparat per rodar pel
terreny i captar-ne imatges, és una bola
de 12 centímetres de diàmetre que inte-
gra un motor, una bateria, un sistema de
telecomandament i una càmera d’alta
definició. Tot plegat no sobrepassa els
250 grams de pes. L’esfera està cons-
truïda amb materials de baix cost i d’ús
quotidià —com ara bombetes, paper
d’alumini i fils d’acer—, però és capaç
de protegir els elements que conté de

les altes temperatures lunars i remuntar
inclinacions de 33 graus sobre la sorra,
cosa que fins ara no ha aconseguit cap
vehicle rodat.
Els constructors expliquen que el robot
podria anar tot sol o formar part d’un
grup de PicoRovers, que es comunicarien

a través d'ones de ràdio, amb la qual cosa
esdevindrien la primera xarxa de sensors
que actuaria sobre la Lluna.
El concurs Google Lunar X Prize té com
a data límit el 31 de desembre de 2014,
però es premiarà l’equip que aconse-
gueixi que abans del 31 de desembre de
2012 el robot trepitgi la Lluna, s’hi des-
placi com a mínim 500 metres, i en cap-
turi imatges i les enviï a la Terra en
temps real. En total 20 milions de dòlars
de premi que, tot i que és un guardó ben
dolç, segons han acordat els membres
de l’equip no quedaria a les seves mans,
sinó que el destinarien a finançar pro-
jectes d’una ONG.

Participació multidisciplinària 
Per poder guanyar el concurs, cal que
els equips construeixin els robots i els
mòduls del satèl·lit i la càpsula d’alluna-
ment. En aquest sentit, el grup de l’EPSC
té la col·laboració de membres del pro-
fessorat i de l’estudiantat de l’Escola
especialitzats en el desenvolupament
de minisatèl·lits, que podrien contribuir
a la construcció d’una minillançadora, la
WikiLauncher.
D’aquesta manera, el grup pot centrar
els esforços en el desenvolupament de
les antenes per retransmetre les imat-
ges a la Terra, que es capturaran mitjan-
çant una càmera d’alta definició. L’equip
també ha desenvolupat el control del
sistema, que opera des d’un petit ordi-
nador situat a la bola, dotat de Wi-Fi i
que només pesa dos grams.

El robot desafia 
la poca gravetat 
i la superfície 
irregular de la Lluna

El projecte
FREDNET
L’equip de la UPC, dirigit pel pro-
fessor de l’EPSC Joshua
Tristancho, també forma part de
FREDNET —que inclou 500 perso-
nes de 64 països diferents—, un
equip impulsat pel programador
nord-americà Fred J. Bourgeois
que integren diversos grups uni-
versitaris dels Estats Units, amb
els quals treballa conjuntament
per posar sobre la Lluna el petit
robot. Per Tristancho una de les
claus del projecte és la transfe-
rència de coneixement al sector
empresarial que implica fer un
enginy d’aquestes característi-
ques. “Això es podria dur a terme
a través de patents, per exem-
ple, ja que el PicoRover també ha
de servir per apropar la tecnolo-
gia a altres empreses i no només
a les grans corporacions aero-
nàutiques”.



L’avinguda Diagonal, concebuda per
Ildefons Cerdà com una de les vies
principals de Barcelona per facilitar-hi
la mobilitat, es repensa ara, 150 anys
després, per fer front a les noves
necessitats i usos de la ciutat. La trans-
formació afecta el tram entre Francesc
Macià i Glòries i protagonitza una cam-
panya de comunicació del consistori
barceloní perquè els ciutadans triïn
entre tres opcions, que recullen les
idees presentades en dues fases prè-
vies del projecte municipal.
En la primera fase calia reflexionar sobre
la transformació de la via, mentre que en
la segona cal decidir-se per un dels pro-
jectes. En una tercera fase s’informarà la
ciutadania sobre l’evolució dels canvis.

Menys vehicles
El debat planteja com es pot fer un pas-
seig on es prioritzi la mobilitat dels via-
nants, el transport públic i les bicicletes;
amb menys vehicles privats i amb el
tramvia o l’autobús de gran capacitat i
segregat. Per això, es formulen tres pro-
postes, que se sotmetran a votació el
maig vinent.
La proposta A dedica la part central, de
15 metres, al trànsit i obre espais late-
rals per al vianant i altres usos mante-

nint la posició de l’arbrat actual. S’hi
planteja una plataforma central per al
tramvia i per a la circulació d’autobusos
ràpids i de gran capacitat (RetBus),
acompanyada d’un carril mixt per cada
sentit de circulació.

La proposta B preveu fer de la part cen-
tral una rambla i reservar els laterals
entre arbres per al transport públic i el
privat. El tramvia circularia per ambdós
costats de la rambla, per a la qual cosa
s’haurien de desplaçar els arbres i
eixamplar les voreres laterals. Junta-
ment amb el tramvia, hi hauria dos
carrils de circulació més en cada sentit
per a autobusos, taxis i vehicles privats.
Les dues propostes plantegen reduir el
trànsit privat per la Diagonal, de manera
que, dels deu carrils actuals, es passaria a
dos en cada sentit destinats a l’autobús i el
taxi i un al vehicle privat.Ambdues opcions
preveuen mantenir segregat el carril bici i
l’aparcament de motos. Finalment, l’opció
C seria no fer-hi cap intervenció.

Per Míriam Villares, professora de l’ETS
de Camins, Canals i Ports de Barcelona,
les dues opcions aporten l’espai d’enjar-
dinament i passeig necessari per aug-
mentar la qualitat d’ús per als vianants i
la qualitat de vida per als veïns.
“Les opinions en contra es manifesten
pel temor que el tramvia i el bus ràpid,
com a principals elements de transport
públic, no siguin tan eficients”, explica
aquesta professora del Departament
d’Infraestructura del Transport i del
Territori, que pensa que la proposta A
pot ser més ben acollida: “Si més no,
respecta més l’estructura actual i el
canvi d’imatge no és tan impactant."
La pacificació de l’avinguda Diagonal,
explica Francesc Robusté, catedràtic de
l’ETS de Camins, Canals i Ports de
Barcelona i director del Centre
d’Innovació del Transport (CENIT) de la
UPC, “comporta reduir 50.000 vehicles
equivalents al dia”. Aquesta mobilitat, diu,
“es podrà absorbir amb la línia 9 de
metro, la connexió del tramvia i el RetBus,
que es començarà a implementar el
2011”. I afegeix: “També es podrà absorbir
redireccionant el trànsit per carrers de
l’Eixample, després de fer l’obertura al
trànsit del carrer Còrsega o la connexió
de l’avinguda Sarrià amb el carrer

des de la
portada
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Imaginar
la nova Diagonal
Fer de la barcelonina avinguda Diagonal un bulevard o una rambla? O deixar-la tal com està?
Aquest és el debat que deixa en mans dels ciutadans el futur d’una de les principals artè-
ries de la Ciutat Comtal. Les reflexions d’alguns experts i expertes de la UPC aporten valor
afegit al procés impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, que culminarà amb una consulta
popular electrònica entre el 10 i el 16 de maig.

La pacificació 
del trànsit és una 
de les claus 
de la transformació

FOTO  Sigui quina 
sigui la proposta 
guanyadora, tindrà una
repercussió notable en
la resta de la ciutat.
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Viladomat, així com amb alguns canvis de
sentit i amb la coordinació semafòrica”.
Els experts coincideixen a afirmar que
cal treballar més la part conceptual de la
reforma. Segons l’arquitecte Antonio
Font, professor de l'ETS d’Arquitectura
del Vallès (ETSAV), la introducció d’un
debat sobre la Diagonal parteix de la
necessitat de reordenar, entre altres
aspectes, la mobilitat de l’avinguda: “És
una via congestionada amb les voreres
saturades, hi ha més trànsit, més bicicle-
tes, i és evident que hi ha una progressi-
va insuficiència de la via per respondre a
les necessitats de la ciutat, sobretot si es
té en compte que el centre urbà s’està
traslladant i acabarà situant-se en
aquesta zona de l’Eixample.”

“Hi ha hagut un canvi en l’escala de la
metròpoli —explica Font— i, amb
aquest, d’ubicació del centre de la ciu-
tat; és per aquesta raó que cal articular
una reforma que consolidi el nou centre
des de tots els punts de vista.” Per Font,
és evident que cal intervenir-hi, tot i que
opina que cap de les dues propostes és
totalment satisfactòria: “La primera no
modifica alguns defectes de l’actual sec-
ció de la via i, en afegir-hi el tramvia,
encara la fa més ineficient; la segona és
més innovadora, però és rígida tant pel
que fa a l’ús transversal com quant a
una imatge adequada per a un nou cen-
tre urbà.” L’alternativa passaria per l’or-
denament de la mobilitat en l’Eixample a
l’entorn de l’avinguda, sobretot pel que
fa a les xarxes d’autobusos que el
creuen i el sentit del trànsit dels carrers.
En defensa de la mobilitat, Francesc
Robusté afirma que la reforma s’ha de
fer “a curt termini, quan s’acabi la línia 9
de metro i sigui operatiu el RetBus (pels
volts del 2014)”, i que “cal començar-la a
planificar ara”, afirma.
L’opció A “és més barata i ràpida d’im-
plementar —assenyala el director del
CENIT— i permetria passejar pels late-
rals vora les façanes i gaudir de terras-
ses; però presenta un cert risc de blo-
queig per al trànsit, que pot evolucionar
en perillositat, en el cas que els vehicles

envaeixin el carril del costat”. Robusté
és partidari de treballar més aquesta
opció, incorporant-hi la flexibilitat de
poder canviar la posició dels arbres.
La proposta B, diu Robusté, “aconseguiria
un efecte més similar al passeig de Gràcia,
però a la vorera central no tindria una apa-

rença similar a la Rambla, a causa de l’e-
fecte barrera dels tres carrils laterals, dels
encreuaments verticals amb força trànsit i
de la inexistència d’elements de distrac-
ció, com ara les paradetes, els artistes i els
quioscs”. Destaca, però, que “els tres
carrils per cada semisecció eliminen el risc

informacions 05

Els experts 
consideren que 
cal treballar més 
la part conceptual
de la reforma

Auditar la consulta popular
La transformació de la Diagonal es decidirà a través d’un sistema elec-
trònic de votació. Per complir els requisits de seguretat s’ha constituït
un comitè auditor del qual la UPC, a través d’UPCnet, forma part.
Josep Casanovas, Miquel Soriano i Manel Medina són els tres experts
de la Universitat que participen en aquest òrgan que ha de garantir la
seguretat del procés.
El comitè té dues línies de treball, que són l’auditoria del sistema i
l’assessorament als òrgans de consulta. Els auditors revisen el pro-
tocol criptogràfic de seguretat de la plataforma de votació i la segu-
retat perimetral de la infraestructura tecnològica en què operarà el
sistema de votació. Abans i durant el procés, els auditors supervisa-
ran les tasques de configuració del sistema, validaran que el siste-
ma correspongui al que ha auditat i acceptat l’Ajuntament, i partici-
paran en el segellament lògic (mecanisme per detectar possibles
manipulacions) dels servidors. Un cop tancades les urnes, hauran de
supervisar el procés i validar el segellament lògic, així com la des-
trucció de les dades sensibles.
D'altra banda, la UPC és una de les entitas que ha signat un conveni
amb l'Ajuntament de Barcelona per facilitar l'accés de la seva comu-
nitat a la votació. A més, la degana de la Facultat d'Informàtica de
Barcelona, Maria Ribera Sancho, és una de les 14 persones de la
Mesa de Seguiment i Garanties de la consulta, que vetlla per la
transparència, objectivitat i fiabilitat del procés. La degana forma
part de la Secció d'Acreditació d'aquesta mesa, que obre i tanca el
procés consultiu mitjançant l'accés a les claus d'administració i les
claus pública i privada per al xifratge i desxifratge de vots.

FOTO 1  D’esquerra a
dreta, Antonio Font,
Francesc Robusté i
Eduard Bru Bistuer, a
l’avinguda Diagonal.

FOTO 2  Míriam Villares
reflexiona sobre com
afectarà la reforma 
al transport públic 
i privat.
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de bloqueig i de perillositat de l’opció A”.
En qualsevol cas, Robusté critica que no
s’hagi tractat amb prou detall “la funciona-
litat de la distribució urbana de mercade-
ries, les necessitats de les andanes a les
parades del tramvia i l’aparcament de cot-
xes i motos”.

Segons l’opinió d’Eduard Bru Bistuer,
arquitecte i professor de l'ETS d'Arqui-
tectura de Barcelona, el debat impul-
sat per l’Ajuntament “estableix una
mena de numerus clausus d’opcions
respecte al futur de l’avinguda: 2+1 (no
fer-hi res)”. Bru Bistuer n’afegeix una
quarta opció “Fer les coses amb cura i
progressivament, que la reforma de la
Diagonal no sigui ineludiblement un
gran esdeveniment, sinó un petit i pre-
cís esdeveniment”.

Més que una gran reforma, per tant, l’ar-
quitecte advoca per una intervenció
“més delicada i menys traumàtica:
sense tocar els arbres actuals, més pro-
gressiva i més econòmica”. Així, defen-
sa una Diagonal “neta, on els vianants
puguin atrevir-se a caminar pels seus
passeigs alliberats de l’estrès de bicicle-
tes amb una trajectòria libèrrima, de les
motos aparcades, dels quioscs i de les
parades d’autobús que només deixen
un pas per a la circulació de bicicletes".
Pel que fa al tramvia, l’arquitecte creu
que hauria de circular “separat a cada
costat del passeig, entre els vianants i la
calçada central, no junts fent barrera i
colonitzant visualment l’avinguda”.
A més, es mostra partidari que “no hi pas-
sin autobusos ja que la secció no dóna per
a tant”. Si no es pot prescindir dels auto-
busos, renunciaria al tramvia: “Podríem
disposar d’autobusos elèctrics no conta-
minants i silenciosos i amb els diners que
estalviaríem en relació amb la ‘gran refor-
ma’ en tindríem per a això i per a més”.
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FOTO 1 i 2  Les dues 
propostes plantegen
reduir el trànsit privat
per la Diagonal a la
meitat.

A

B

Un màster
i un llibre
Respecte al fet que hagin de ser els
ciutadans els que acabin decidint
com ha de ser la futura Diagonal,
els experts destaquen que potser
es tracta d’un tema massa com-
plex. Tan complex que ha estat l’e-
lement entorn del qual el
Departament d’Urbanisme i Orde-
nació del Territori ha organitzat el
màster Projectació Urbanística,
amb la participació d’alguns pro-
fessors del Departament d’Infraes-
tructura del Transport i del Territori.
Aquest màster s’ha dut a terme
amb les universitats de Lovaina,
Delft i Venècia, i hi han participat 20
arquitectes de diversos països. Les
propostes es recolliran en un llibre
que es publicarà properament.
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UPCnet auditarà el
sistema de votació
electrònica
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Cinergia, nom comercial de “control
intel·ligent de l’energia”, ofereix tota una
gamma de productes destinats a labora-
toris de recerca i de docència, com ara
la Plataforma DSP, que inclou un conver-
tidor per al control de motors i un gene-
rador d’energia eòlica i fotovoltaica: “Un
DSP és un tipus de microcontrolador
que s’ha d’aprendre a programar. Hem
desenvolupat una plataforma didàctica
en què es disposa d’aquest DSP, amb un
hardware per fer proves i tot el material
didàctic, que inclou programes d’exem-
ples, transparències, etc. És una eina per
accelerar el procés d’aprenentatge”,
assegura Josep Rafecas, un dels socis
fundadors de Cinergia i enginyer indus-
trial per l’ETS d’Enginyeria Industrial de
Barcelona, com la resta de l’equip.
Oriol Bayo, investigador del Centre
d’Innovació Tecnològica en Convertidors
Estàtics i Accionaments (CITCEA) de la
UPC i membre de l’spin-off, defineix el
mòdul VSC, destinat a la recerca amb
convertidors fets a mida, que té més
potència i es fa servir per controlar l’e-
nergia elèctrica: “És un convertidor de
10 kVA polivalent, ja que incorpora el
hardware per a diferents aplicacions
d’electrònica de potència.” Es fa servir
per carregar vehicles elèctrics, un dels

tres sectors en què l’empresa està ben
posicionada. Els altres dos sectors són
el de les microxarxes i el de les xarxes
intel·ligents, com ara la uXarxa B2B: "Té
l'objectiu d'emular una planta fotovoltai-
ca, una bateria o una planta eòlica, per-
què, al final, l’equip es comporta elèctri-
cament igual, però amb un triple avan-
tatge: tens molta potència en un espai
molt més petit; pots fer experiments
concentrats en el temps sense depen-
dre de la meteorologia, i és molt més efi-
cient, perquè l’única energia que gastes
són les pèrdues”, assegura Miquel
Teixidó, un altre dels socis fundadors de
l’empresa.

Un any de vida
Fa un any que el CITCEA, centre de
recerca de referència en electrònica de
potència i energia elèctrica —i que
enguany celebra el desè aniversari—, es
va decidir a crear la cooperativa
Cinergia. Aquesta empresa de base tec-
nològica té 18 socis, vuit dels quals són
professors del Departament d’Enginyeria
Elèctrica de la UPC, sis són investigadors
del CITCEA i quatre són treballadors de
l’empresa. Segons explica Teixidó, la
cooperativa la van impulsar en veure
que hi havia un gran buit que calia omplir

entre la recerca i el desenvolupament
(els prototips), i el producte que es vol
vendre. Ara, Cinergia dóna suport a la
industrialització dels projectes i els pro-
ductes que es realitzen al CITCEA.
Entre els clients de Cinergia destaquen
l’Institut de Recerca de l’Energia de
Catalunya, la UPC i la Universitat de
Cardiff, així com altres empreses de
l’àmbit industrial. Un dels productes de
Cinergia ha estat una llança de plasma
de 200 kW per a una empresa de tracta-
ment de residus. Segons afirma Quim
López, “el plasma transforma uns resi-
dus indestructibles en cendres que es
poden enterrar i, a més, genera un gas
sintètic que es crema i es converteix en
electricitat”. També han fabricat 25
equips per a electrolineres (benzineres
elèctriques per als vehicles híbrids de
recollida d’escombraries) i, a curt termi-
ni, dissenyaran productes per als vehi-
cles elèctrics.
Consolidar-se i créixer són els objectius
de futur de l’empresa, així com acabar
d’engegar el servei d’assessoria d’efi-
ciència energètica per a empreses.
També aposten per les xarxes elèctri-
ques amb generació distribuïda, per a la
qual cosa desenvoluparan una gamma
de productes destinats a les smartgrid o
xarxes intel·ligents.

el viver
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Una opció per dotar d’alt nivell tecnològic les empreses en els camps de la mecatrònica i
l’enertrònica és apostar per Cinergia, una spin-off o empresa derivada sorgida del CITCEA de
la UPC que promou l’aplicació del control digital i l’electrònica de potència per a la conver-
sió, l’estalvi i l’eficiència energètica elèctrica.
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Cinergia, per a una 
energia més eficient

FOTO  D’esquerra a
dreta, Josep Rafecas,
Quim López, Oriol
Bayo i Miquel Teixidó,
amb la uXarxa B2B.

Cinergia
Qui
CITCEA

Quan
2009

Què
Control intel·ligent de l’energia

On
Barcelona

Per a qui
Laboratoris de docència i de recerca i indústries

Per a què
Innovació tecnològica per a la sostenibilitat 
i l’eficiència energètica, mecatrònica i enertrònica
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FOTO  L’investigador 
de la UPC Antonio 
J. Pons va iniciar la
seva recerca sobre la 
fractura dels materials
quatre anys enrere.

Conèixer com es fracturen els materials és saber com fer-los més segurs i resistents.
Aquesta és una de les aplicacions que deriven del model matemàtic de simulació en 3D
creat per l’investigador de la UPC Antonio J. Pons i per Alain Karma, de la Northeastern
University de Boston. La seva troballa ha esdevingut una nova llei física.

És possible conèixer a fons com es frac-
tura un material determinat? Podem
predir, per exemple, com es trencarà
l’ala d’un avió? I una columna d’un edi-
fici? La resposta a totes aquestes pre-
guntes es desconeixia fins fa poc, però
ara som més a prop de conèixer-ne la
solució. La revista científica Nature ha
publicat el resultat de la recerca duta a
terme per Antonio J. Pons, investigador
del grup de Dinàmica no Lineal, Òptica
no Lineal i Làsers de la Universitat
Politècnica de Catalunya, en col·labora-
ció amb Alain Karma, professor de la
Northeastern University de Boston, als
Estats Units.
Què és el que han descobert? Antonio J.
Pons ens ho explica des del seu labora-
tori a l’edifici Gaia del Campus de
Terrassa. “Hem elaborat un model mate-
màtic que permet descriure mitjançant
una simulació en tres dimensions com
es trenca un material i que, a més a
més, ens dóna la informació necessària
per predir com ho farà.” És a dir, s’ha
resolt la incògnita que hi havia fins ara
de no saber quines forces descriuen la
trajectòria d’una fractura i de com es
produeix. “Hem explicat l’evolució de la
fractura d’un material”, afirma Pons.
Per mirar d’entendre millor aquesta
descoberta, l’investigador de la UPC

posa un exemple en què es pot aplicar
el model descobert. “Imaginem que
agafem un cilindre massís de vidre.
L’esquincem, és a dir, l’estirem i al
mateix temps el torcem. Amb aquesta
combinació d’estressos obtenim tota
una estructura que evoluciona ràpida-
ment amb el temps. Amb el mètode teò-
ric en què hem treballat es pot observar
en 3D com es produeix aquesta trenca-

dissa”, explica. El que es veu en la simu-
lació és com les cares on es produeix la
fractura competeixen entre elles, de
manera que es crea una estructura en
forma de dents de serra que, a mesura
que evoluciona, es va simplificant. És a
dir, si a l’inici té moltes cares, al final del
procés només n’hi haurà unes quantes.
I no només això. “També hem descobert
una fórmula que permet descriure la
trajectòria del front de fractura, fita que
també és innovadora”, afegeix.

“Juntament amb el model tridimensio-
nal, presentem una nova llei de propa-
gació per a fronts corbs en 3D”, afirma
Pons. El model és aplicable a diferents
materials, com per exemple les roques,
les ceràmiques, alguns metalls, els
vidres, els polímers o algunes variants
de formigó, entre altres. Per contra, els
cristalls o els materials fibrosos com ara
la llenya no es poden explicar amb
aquest mètode.
El resultat d’aquesta recerca, pionera al
món, és el fruit d’una investigació que es
remunta a quatre anys enrere. “Fins ales-
hores s’havia estat treballant amb
models d’aquest tipus en geometries
simples, en models 2D, simplificats. El
pas natural era passar al 3D i va ser lla-
vors quan realment vam abordar el pro-
blema i ens vam posar a treballar”, afir-
ma Pons. “En definitiva, juntament amb
el model tridimensional hem estès una
llei física vàlida en 2D a 3D”, afegeix. La
ciència, per raons vinculades a l’evolució
de la tecnologia informàtica, fins avui
només s’havia pogut centrar a resoldre
aquests models per a objectes bidimen-
sionals, més simples, com un full de
paper. Ara ja es pot predir i descriure el
trencament d’estructures tridimensio-
nals microscòpiques o més grans, com
ara algunes falles geològiques.

El model descobert
es pot aplicar 
a la medicina,
la geologia 
o les estructures 
de materials

La fractura 
dels materials, 
amb tots els detalls
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FOTO 1  La simulació 
en 3D permet 
entendre al detall com
es fracturen diversos
materials.

FOTO 2  Un detall 
de la simulació en 3D
del model matemàtic
ideat per Pons 
i Karma.

FOTO 3  Un cop es
coneix com es fractu-
ra, per exemple, una
estructura de formigó,
es poden dissenyar
noves tecnologies per
construir-ne de més
resistents.

CO
N

TA
CT

ES
N

O
M

 A
nt

on
i J

.P
on

s 

E
-M

A
IL

 a
.p

on
s@

up
c.

ed
u

TE
L.

93
 7

39
 8

5 
09

Tot és susceptible de ser trencat? “En
principi, si l’esforç que es fa sobre un
determinat material és prou gran, sí. La
qüestió és que no tots es trenquen de la
mateixa manera aplicant-hi els mateixos
esforços. Si es tiba prou fort un material,
a la llarga es trenquen els enllaços atò-
mics, per molt forts que siguin”, explica
Pons. Des del punt de vista tecnològic,
físic i geològic, “tot és trencable”, afe-
geix. És a dir, que no existeixen els mate-
rials indestructibles. “És impossible.
L’energia de lligam dels enllaços d’un
material és finita. Per ser indestructible
hauria de ser infinita i, evidentment, això
no pot ser”, assegura.

Tres maneres de trencar-se
Ara bé, els materials es trenquen segons
tres configuracions o modes bàsics, que
es poden combinar i produir qualsevol
escenari complex. D’una banda, existeix
el trencament per obertura, és a dir, de
dalt a baix, perpendicular al pla de tren-
cament; també hi ha el cisallament o en
horitzontal, en què els esforços són
paral·lels al pla de trencament però en
direcció oposada; i, finalment, l’esquin-
çament, és a dir, quan es torça el mate-
rial tangencialment i els esforços actuen
paral·lelament al pla de fractura i en
direcció oposada. Els investigadors han
estudiat la combinació del primer i el
tercer modes, i han anat un pas més

enllà per desxifrar com es fractura un
material quan es combina el trencament
per obertura i per esquinçament, l’ano-
menat mode mixt.
La descoberta obre la porta a la possibi-
litat de controlar determinades fractu-
res, d’entendre desastres naturals o de
produir millors materials o noves tècni-
ques de producció d’elements micros-
còpics.
Així, les aplicacions pràctiques d’aquest
nou model matemàtic —el qual reque-
reix “molts ordinadors en paral·lel” per
dur a terme els càlculs necessaris— es
divideixen en dos grups. D’una banda, hi
ha aplicacions tecnològiques, és a dir, un
cop es coneix com es fractura un mate-
rial es poden dissenyar noves tecnolo-
gies per construir-ne altres de més resis-
tents. De l’altre, existeixen aplicacions
en el camp de la predicció. En relació a
les primeres, Pons explica: “una de les
grandeses del nostre projecte és que
permet tenir una idea clara de la trajec-
tòria del trencament. Si saps això ja pots
tenir tota la informació per desenvolu-
par estratègies”. “La potencialitat del
nostre mètode és molt gran perquè ens
permet estudiar i entendre problemes
naturals que tenen repercussions tecno-
lògiques”, explica. El resultat de la recer-
ca es podrà fer servir, doncs, en el camp
de la tecnologia de materials, ja que si el
model és capaç de reproduir ruptures a

escala microscòpica, també es podrà
utilitzar per aconseguir entendre com es
poden controlar, fet que obre la possibi-
litat d’utilitzar les estructures resultants
com a motlles microscòpics. Aquesta
seria, però, una fase posterior de la
recerca.

De fet, Pons afirma que arran de la publi-
cació de la recerca, alguns investigadors
han proposat nous enfocaments per
estudiar materials més resistents.
Sembla que introduint components en
determinats materials, aquests es
poden fer més resistents. “Es pot contro-
lar la inestabilitat dels materials perquè
consumeixin més energia, triguin més a
fracturar-se i juguin a favor nostre”,
explica. En aquest sentit, el model des-
cobert pot ajudar a construir edificis
més resistents en zones d’elevada acti-
vitat sísmica.
Pons assegura que el seu model pot ser
usat, en el futur, en els camps de la
medicina, la geologia, les estructures de
materials o la metal·lúrgia.
També es pot aplicar a l’àmbit de la pre-
dicció. “Un cop entens quina serà la tra-
jectòria que tindrà un material quan es
trenca, aquest es pot monitorar mitjan-
çant sensors i saber on és més fràgil per
poder prevenir determinades situa-
cions”, afirma. Gràcies a aquesta recer-
ca, es pot arribar a conèixer la morfolo-
gia de les cares de la trencadissa abans
que es produeixi, la qual cosa es podrà
aplicar a la prevenció de desastres. “El
nostre model es pot utilitzar, amb el
temps, per estudiar un altre tipus de
fenomenologia en tres dimensions
impossible d’estudiar fins ara amb les
tècniques anteriors”, explica Pons.

Per primer cop 
s’explica com es
fractura un material
en 3D
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A la recerca de vegetals de qualitat
La Fundació Miquel Agustí, entitat creada per la UPC i
l’Ajuntament de Sabadell, ha signat un conveni amb la
Fundació Alícia per impulsar actuacions de recuperació, millo-
ra, transformació culinària i promoció de varietats vegetals tra-
dicionals catalanes, amb la finalitat d’aconseguir productes de
la màxima qualitat.
S’avaluaran i s’analitzaran les propietats organolèptiques de
diferents varietats tradicionals, i als horts de la Fundació Alícia
es cultivaran les varietats de tomàquets, mongetes i calçots
que promou la Fundació Miquel Agustí.
L’intercanvi d’informació entre ambdues fundacions permetrà
orientar els programes de millora genètica per obtenir noves
preparacions culinàries i millorar el valor nutricional de les ja
existents. En el projecte col·laboren grans xefs com ara Carme
Ruscalleda, Joan Roca, Carles Tejedor, Nandu Jubany o Oriol
Rovira, entre altres.
www.fundaciomiquelagusti.com

L’Observatori Submarí Extensible (OBSEA), instal·lat per inves-
tigadors de la UPC l’any passat a la costa de Vilanova i la
Geltrú per estudiar el fons marí, té un nou dispositiu. Es trac-
ta d’un correntòmetre amb efecte Doppler perquè la platafor-
ma mesuri els corrents d’aigua i les onades. També incorpora
un turbidímetre, un aparell que permet estudiar la qualitat de
l’aigua que integra un sistema de neteja per evitar que les
impureses es dipositin sobre el sensor.
El laboratori submarí l'ha creat el Centre de Desenvolupament
Tecnològic de Sistemes d’Adquisició Remota i Tractament de
la Informació (SARTI), de l’EPS d’Enginyeria de Vilanova i la
Geltrú, i la Unitat de Tecnologia Marina del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC).
www.obsea.es

Un nou aparell per conèixer el fons marí

El Museu de Geologia Valentí Masachs de la UPC obre les por-
tes als més petits. Mitjançant l’exposició “La Terra ens dóna
coses bones”, el Museu vol conscienciar els alumnes de pri-
mària de la manufactura de molts dels elements quotidians i
fer-los reflexionar sobre l’estalvi d’energia i el reciclatge.
Durant la visita, els escolars poden conèixer una gran quanti-
tat d’elements que proporciona la Terra, com ara els minerals,
els fòssils i les roques dures i les toves, com ara l’argila.
El 22 de març, una trentena de nenes i nens de l’escola El
Vapor Cortés de Terrassa van participar en aquesta exposició,
que s’emmarca en un conjunt d’activitats que el Museu, situat
a l’EPS d’Enginyeria de Manresa, va iniciar el 2009 i que ofereix
als centres educatius de tot Catalunya que el vulguin visitar.
www.geomuseu.upc.edu

Aprenent a valorar la Terra
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Narcís Monturiol, més a prop 
de l’estudiantat de primària
L'ETS d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) ha
dissenyat un joc educatiu sobre la figura de Narcís
Monturiol en el marc d’una iniciativa del Comissionat
per a Universitats i Recerca de la Generalitat de
Catalunya. Es tracta d’un joc d’ordinador que combi-
na la diversió amb la informació sobre la vida i l’obra
de Monturiol per apropar-les als alumnes de 5è i 6è
de primària. D’aquesta manera es vol retre homenat-
ge a l’intel·lectual, científic i inventor català en el
150è aniversari de l’avarament del seu primer sub-
marí, l’Ictineu.
El joc de Narcís Monturiol es pot trobar a la xarxa i es
promocionarà a través del Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya.
www.monturiol.net

Nou material per fer sistemes 
de refrigeració més ecològics
Un equip coordinat pel professor Josep Lluís Tamarit, del Grup
de Caracterització de Materials de la UPC, juntament amb un
grup de la Universitat de Barcelona i un de la Universitat de
Duisburg-Essen (Alemanya), ha desenvolupat un nou material
sòlid que té un efecte calòric mitjançant l’aplicació d’una pres-
sió hidrostàtica. Aquest nou material permetrà l’elaboració de
sistemes de refrigeració més econòmics, eficients i respec-
tuosos amb el medi ambient.

Per dur a terme l’experiment, s’ha fet servir un sistema d’alta
pressió, únic a l’Estat espanyol, dissenyat pels investigadors
de la UPC. Aquest sistema permet mesurar les temperatures
dels canvis d'estat, en funció de la pressió i la calor bescan-
viada en el procés. La recerca s’ha publicat a la revista cientí-
fica Nature Materials.
www.nature.com/nmat/journal/vaop/ncurrent/abs/nm
at2731.html

El 7 d’abril Antoni Giró va prendre possessió del càrrec en un acte en el qual van par-
ticipar el conseller d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya,
Josep Huguet, i el president del Consell Social de la UPC, Joaquim Boixareu.
En les primeres paraules d’aquest mandat, el rector Giró es va posar de nou a dis-
posició tant de la Universitat com de la societat i de les seves demandes amb el
suport d’un equip que, va assegurar, és competent i experimentat i està disposat a
treballar dur. El rector va dir que en aquests moments difícils és encara més neces-
sari que la societat sàpiga que hi ha institucions que funcionen, i que la UPC n’és
una. En la seva intervenció, el president del Consell Social, Joaquim Boixareu, va
demanar una millora de la governança de les universitats i va oferir el suport de
l’ens que presideix per fer de la UPC una de les millors universitats del món. Per la
seva banda, el conseller Josep Huguet va destacar la necessitat d’un gran pacte
polític que permeti un canvi en la governança de les universitats que les faci més
eficients.
El mateix dia, a la tarda, van prendre possessió els membres del Consell de Direcció.
www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/presapossessio

Antoni Giró pren possessió 
com a rector de la UPC

http://www.nature.com/nmat/journal/vaop/ncurrent/abs/nmat2731.html
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avatars
la vida a la UPC

Miquel Barceló, professor del Departament d’Enginyeria de Serveis i Sistemes d’Informació
de la UPC, és un dels organitzadors del Premi UPC de Ciència-Ficció. Amb els anys, aquesta
cita literària ha guanyat popularitat i s’hi presenten els millors escriptors de ciència-ficció del
món, a més dels membres de la comunitat universitària de la UPC. Barceló combina la seva
feina a la Universitat amb altres activitats relacionades amb la ciència-ficció i, fins i tot, ha
escrit algunes novel·les.

Com va sorgir aquest concurs?
Llegeixo molta ciència-ficció i fa 25 anys
que em dedico a fer d’editor, de traduc-
tor, de crític i d’autor. El 1991, aprofitant
el vintè aniversari de la creació de la
UPC, vam pensar que seria interessant
fer un concurs literari de novel·la.
Aquesta temàtica literària pot interessar
més a la gent d’enginyeria i arquitectura,
ja que tracta sobre el paper de la ciència
i la tecnologia a la societat.

Com motiven la participació de l’es-
tudiantat de la UPC?
Els convoquem a una mena de subcon-
curs amb el qual, pel fet de ser membres
de la UPC, a més de poder guanyar el
primer premi poden obtenir una menció
especial, que té un guardó de 1.500
euros. Si la novel·la és bona es pot arri-
bar a publicar en un llibre anual que
conté les millors obres que s’han pre-
sentat al concurs.

Quins llibres funcionen segons el
seu criteri? 
En una novel·la de cent pàgines hi ha
d’haver personatges i els han de passar
coses, s’ha de plantejar un problema i cal

resoldre’l. No et pots basar en una idea
curta que sigui tan sols una brometa.

Quin és el llibre que ha tingut més
èxit a la biblioteca?
El juego de Ender, d’Orson Scott Card.

Des de quan li agrada li agrada la
ciència-ficció?
Als anys cinquanta era un gènere molt
minoritari, hi havia les novel·les de mar-
cians de duro, molt dolentes. Al meu
pare li agradava molt la lectura i tenia
molts llibres. Un dia, amb nou anys, vaig
enfilar-me a una cadira i vaig agafar el
número 1 de la col·lecció “Nebulae”,
titulat Titán invade la Tierra, de Robert
A. Heinlein, que tracta sobre una inva-
sió alienígena. Vaig quedar pertorbat
per a tota la vida, és clar! Però, més
tard, als 14 o 16 anys, vaig descobrir
que havia de llegir obres tan cabdals
com A la recerca del temps perdut, de
Marcel Proust, o Ulisses, de James
Joyce, i vaig deixar una mica de banda
la ciència-ficció, perquè a la universitat
calia anar d'"universitari culte”. Fins
que, amb 20 anys, vaig decidir que volia
llegir ciència-ficció, que no passava res!

Llegeixo altres coses i també aquest
gènere. I m’he trobat que això els passa
a altres professors de la UPC que llegei-
xen ciència-ficció més clàssica com són
l’Isaac Asimov o l’Arthur C. Clarke, però
que no ho diuen perquè  “no fa”.

Ha escrit alguna novel·la?
Un parell, amb el físic Pedro Jorge
Romero. El 1997 vam escriure en català
la novel·la El testimoni de Narom, la vam
presentar a un concurs a Andorra i vam
guanyar. Més tard, el 2001, la vam traduir
al castellà, la vam ampliar 120 pàgines i
la vam publicar amb el títol El otoño de
las estrellas. Ara n’estem escrivint una
altra, tot i que no disposem de gaire
temps...

Fa altres activitats relacionades
amb la ciència-ficció?
Faig divulgació científica utilitzant tot el
que em cau a les mans, per exemple del
món del còmic o del cinema. Al
CosmoCaixa de Barcelona faig xerrades
de divulgació per a nens i nenes. A la
sessió informativa “La ciència al cine-
ma”, per exemple, els explicava els
errors de ciència que hi ha al cinema,
com per exemple que l’home invisible
no pot ser invisible perquè, si ho fos, no
seria conscient que els raigs de llum li
travessen la retina i, per tant, seria cec.
Recentment, n’he fet una, titulada
Ciència i màgia: del professor Tornassol
a Harry Potter, en què explicava si una
escombra pot volar o si una capa et pot
fer invisible, i ensenyava sistemes de
camuflatge òptic que fan a la universitat
del Japó, entre altres coses.

Quina creu que és la situació actual
de la ciència-ficció?
Penso que està perdent especificitat.
Coses que als anys cinquanta o seixanta
eren ciència-ficció avui dia són quotidia-
nes. Hi ha la sensació que els canvis d’a-
quests últims anys són tan bestials que
ningú no s’atreveix a predir, per exem-
ple, què passarà el 2020.CO
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“La ciència-ficció està
perdent especificitat”



La tasca principal del Laboratori de Càlcul Numèric (LaCàN)
de l’ETS d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
és fer simulacions numèriques i desenvolupar nous models
i mètodes per resoldre-les eficientment. Els projectes de
recerca que du a terme comporten la modelització i la reso-
lució numèrica dels models, gràcies als quals es pot predir
com es comportarà un disseny o com evolucionarà un sis-
tema. Altres prototips virtuals i eines de simulació serveixen
per conèixer millor alguns fenòmens, com ara els que s’es-
devenen a escala nanomètrica i en biologia cel·lular, en què
l’experimentació és dificultosa, i alhora descriure’n models
teòrics. El Laboratori també treballa en aplicacions d’engin-
yeria mecànica i estructural, fluids i interacció fluid-estruc-
tura, geofísica, propagació de contaminants, acústica i elec-
tromagnetisme.
www-lacan.upc.edu

espais

LaCàN, càlculs virtuals 
per al món real
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Com es fa 
el paper reciclat?
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gran quantitat d’avantatges inqüestionables, com ara la dismi-
nució de residus, la reducció del consum de matèries primeres
o l’estalvi energètic, entre altres.
La fabricació de paper a partir de paper recuperat elimina el
procés d’obtenció de la matèria primera i el de fabricació de les
pastes, que proporciona la suspensió fibrosa apta per elaborar
paper. En l’elaboració habitual de qualsevol tipus de paper,
aquesta primera fase es caracteritza per un elevat consum
energètic i un fort impacte mediambiental, tant pels residus
que produeix com per l’elevat consum d’aigua que implica.

Trituració i depuració
En la producció de paper reciclat, l’obtenció de pasta de fibres
secundàries es divideix en tres processos: trituració, depuració
gruixuda i depuració fina. Els processos de depuració eliminen
els contaminants que acompanyen el paper reutilitzat, com ara
clips, grapes o plàstics, a través del procés de tamisatge o de
la depuració dinàmica, i altres processos dinàmics n’eliminen
les impureses més fines. Però hi ha elements contaminants
que no són eliminats i produeixen imperfeccions en el paper.
Per aquest motiu, segons el producte paperer que es vol ela-

borar, la pasta de fibres pot ser apta per fabricar el paper amb
aquests tres processos o s’hi han de fer altres operacions.
Per obtenir una millora en l’aspecte visual del paper reciclat es
du a terme la dispersió, que consisteix a elevar la temperatura
fins al punt de fusió del contaminant, i s'aconsegueix  reduir-ne
la mida sense que desaparegui.
D’altra banda, el procés que s’utilitza per aclarir el color del
paper consisteix a eliminar-ne els pigments de tinta mitjançant el
rentatge o la flotació selectiva. També hi ha la refinació per obte-
nir un paper més resistent, ja que un dels principals inconve-
nients del paper reciclat és la pèrdua de resistència mecànica.
“A mesura que anem reciclant el paper, aquest perd caracterís-
tiques i una manera de recuperar-les és la refinació; però en
comptes de refinar-lo mecànicament s’haurien de fer servir
tractaments més respectuosos amb el medi ambient i mètodes
biotecnològics”, assenyala Antonio Luis Torres, professor del
Departament d’Enginyeria Tèxtil i Paperera de la UPC.
En l’última dècada, la recerca biotecnològica paperera ha apor-
tat nombroses millores als mètodes d’obtenció de paper reci-
clat, com ara els processos de bioblanqueig o la utilització
d’enzims per millorar la qualitat del paper i reduir els produc-
tes químics.

©
 W

oo
tz

http://www-lacan.upc.edu


Trinitat Pradell
Departament de Física i Enginyeria
Nuclear

És una gran infraestructura de recerca
que proporciona una eina absolutament
essencial per fer ciència competitiva en
àmbits tan diversos com ara la ciència
dels materials, la biologia, la química, la
física, les ciències ambientals, la paleon-
tologia o la conservació del  patrimoni
cultural, així com en la recerca industrial.
La seva brillantor, bilions de vegades més
intensa que la de la llum convencional;
l’ampli rang d’energies que abasta, de
l’infraroig llunyà als raigs gamma; l’estre-
tor del feix; la polarització, i el fet que
sigui emesa en impulsos d’unes poques
desenes de picosegons, fan de la llum de
sincrotró una eina única per a la recerca.
trinitat.pradell@upc.edu

Salvador Butí
Departament d’Enginyeria Química

La introducció de la llum de sincrotró va
permetre fer un pas endavant en les pos-
sibilitats de les fonts convencionals de
llum, i les instal·lacions més actuals han
millorat molt respecte dels sincrotrons
inicials. És una eina excepcional de la
qual cal saber aprofitar tot el potencial.
La posada en marxa de l’Alba permetrà
apropar als investigadors uns recursos
que ara havien d’anar a buscar lluny de
casa i serà un pol d’atracció per a molts
científics d’arreu.
Els sincrotrons com l’Alba ofereixen la
possibilitat de fer mesures que no són
possibles amb altres sistemes i de millo-
rar les que sí que ho són. De segur que
tot això anirà a favor de la millora del
coneixement.
salvador.buti@upc.edu
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Què aporta 
el sincrotró Alba 
a la ciència?

Un equip d’investigadors de la Càtedra Applus+ en Seguretat de l’Automòbil de
la UPC i d’Applus+ IDIADA ha dissenyat una instal·lació per assajar sistemes de
protecció de vianants en els vehicles. La instal·lació, pionera a Europa, perme-
trà validar i estandarditzar les tecnologies de detecció de vianants que incor-
poren els nous vehicles.
En els últims anys, la majoria de marques d’automòbils de gamma alta estan
provant nous sistemes de seguretat activa i passiva amb l’objectiu de reduir els
accidents de trànsit i mitigar-ne els danys. La nova instal·lació permet als fabri-
cants assajar els últims progressos en sistemes avançats d’ajuda a la conduc-
ció (advanced driver assistance systems, ADAS) per detectar vianants i reduir
el nombre de víctimes mortals a la carretera.
La instal·lació d’assaig conté un maniquí que simula la forma i el moviment del
vianant: mitjançant unes extremitats articulades, fa un moviment compassat
similar a la manera de caminar d’una persona. “El vianant de la instal·lació és
totalment impactable i està recobert amb un material que absorbeix la major
part de l’energia de l’impacte, cosa que minimitza els danys en els vehicles
amb què s’assaja en el cas que hi hagi un contacte”, explica David Gallegos, de
la Càtedra Applus+ de la UPC i responsable del projecte. El sistema de control
del desplaçament del vianant està sincronitzat amb el moviment i la trajectòria
del vehicle, de manera que permet simular les diverses posicions en què es pot
trobar el vianant en el moment de l’impacte.
Ubicada a les instal·lacions d’Applus+ IDIADA, a l’Albornar (Tarragona), aquesta
plataforma és la primera d’aquest tipus que permet assajar amb impactadors
que simulen els vianants. La tecnologia que s’hi ha aplicat suposa un primer pas
per simular qualsevol ens amb què el vehicle es pot trobar a la carretera.

Dades d’accidentalitat
L’any 2007 van morir 589 persones atropellades a les carreteres espanyoles.
Concretament, en vies interurbanes el 15 % dels morts en accident de trànsit
(3.821 persones) van ser vianants. A les vies urbanes, el 40 % del total de per-
sones que van morir en accident de trànsit (740) també eren vianants.

CONTACTE
NOM David Gallegos  

E-MAIL david.gallegos@upc.edu

WEB www.etseib.upc.edu/applus  TEL. 93 401 66 16

FOTO Instal·lació d’assaig de sistemes de protecció de vianants en els vehicles dissenyat
per la Càtedra Applus+ i IDIADA.

Una instal·lació 
per millorar
la seguretat viària



Un grup d’estudiants i estudiantes de l’ETS d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa
ha dissenyat el FreighterBird, una aeronau solar amb capacitat per transportar fins a 200
tones de càrrega a 130 km/h i evitar l’emissió anual de 8.000 tones de CO2. La proposta ha
guanyat el premi SENER-ETSEIAT al millor projecte d’enginyeria aeronàutica.

Els zepelins... tornen

llavors
de ciència

informacions 15

FOTO El dirigible no
substituiria l’avió,
però seria un comple-
ment necessari al
mercat aeronàutic.
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La proposta d’un grup de deu estudiants
i estudiantes de l’ETS d’Enginyeries
Industrial i Aeronàutica de Terrassa
(ETSEIAT) fa 360 metres de llarg i 40
metres d’alçària, pesa 400 tones i pot
arribar a una velocitat punta de 130
km/h. Aquestes són les principals dades
del dirigible FreighterBird, ara per ara
tan sols una idea, però que promet ser
un gran enginy si es fa realitat. Amb una
estructura de GLARE (alumini i fibra de
vidre) i fibra de carboni, aquest zepelí
està ideat per funcionar amb energia
solar i amb un volum de 805.000 m3

d’heli (l’equivalent a 30 piscines olímpi-
ques) per mantenir-se enlairat.
El principal avantatge d’aquest model
d’aeronau és que no contamina, perquè
està pensada per transportar 200 tones
a 130 km/h i estalviar al medi ambient
8.000 tones de C02 i 65 tones d’òxid de
nitrogen anuals. L’estalvi econòmic esti-
mat per l’emissió de contaminants és
de mig milió d’euros anuals.
L’equip de treball ha dissenyat un engin-
yós sistema de captura de l’energia del

sol mitjançant plaques solars disposa-
des a tota la superfície superior del
FreighterBird. Aquesta energia s’acumu-
la en unes bateries que la transformen
per moure les hèlixs repartides al llarg
de tota l’aeronau.

Més seguretat
Per imprimir-hi una mica més de potèn-
cia i augmentar-ne la seguretat, les
bateries s’acompanyen de cèl·lules d’hi-
drogen. I és que la seguretat ha estat
una altra de les qüestions que s’ha tin-
gut en compte a l’hora de treballar el
projecte. Molts encara recorden les
imatges mudes dels anys trenta d’un
zepelí en flames. “Això ja no és cap pro-
blema. Aquell zepelí va esclatar perquè
el gas amb què s’inflava l’aeronau era
hidrogen, un gas molt lleuger alhora que
inflamable. El nostre zepelí és d’heli, que
és una mica més pesant que l’hidrogen,
però que no és reactiu. Per tant, no hi ha
cap tipus de risc d’accident similar al del
zepelí del 1937”, afirmen quasi alhora
tots els estudiants.

Segons el projecte, el preu de construc-
ció seria de 45 milions d’euros, com el
del clàssic Boeing 737. La rendibilitat del
zepelí estaria assegurada, ja que ocupa-
ria un segment a mig camí entre els
avions i els grans vaixells de transport
de mercaderies. El FreighterBird seria
més econòmic que l’avió, però més lent,
i més car que el vaixell, però més ràpid.
El dirigible, per tant, no substituiria l’a-
vió, però seria un complement necessa-
ri al mercat aeronàutic. De fet, ja hi ha
empreses que tenen en cartera aquesta
idea i estan estudiant dur-la a la pràcti-
ca. L’Aeroscraft de l’empresa nord-ame-
ricana Worldwide Aeros Corporation o
l’israelià AirShipOne són dos exemples
de prototips comercials en estudi per a
l’oci i el turisme de luxe.
L’equip de l’ETSEIAT destaca, a més, que
el FreighterBird no necessitaria cap
infraestructura especial per enlairar-se o
aterrar i que podria carregar o descarre-
gar les mercaderies molt a prop de l’ori-
gen, de manera que estalviaria el des-
plaçament de la mercaderia als aero-
ports o als ports. El dirigible fins i tot està
dissenyat per carregar i descarregar
mentre vola.

Autors/es
Alejandro Bonillo, Jorgina
Busquets, Cèsar Garcia, Neus
Gallés, Víctor González, Joan
Jorquera, Daniel López, Ferran
Martí, Rosa París i Xavi Yuste.

Director
Daniel Garcia.

Títol del projecte
“Disseny d’un dirigible ecològic
de transport de mercaderies”.

Per què vas triar aquesta 
recerca?
Per oferir alternatives sosteni-
bles i econòmicament viables al
transport aeri de mercaderies.

Àrees d’aplicació
Aeronàutica, logística i medi
ambient.

Treball 
de recerca



És el rector de la Universitat
Nacional de Tecnologia del
Cono Sur de Lima (UNTECS).
La Càtedra Unesco de
Direcció Universitària de la
UPC el va convidar a la 14a
edició del curs de postgrau
de Direcció Estratègica
d’Universitats perquè hi
expliqués el projecte de
desenvolupament institucio-
nal de la UNTECS.

L’any 1995, després de 30 anys
al servei de la docència, durant
els quals va administrar la
Universitat Nacional Mayor de
San Marcos, el catedràtic de
matemàtiques va cessar aques-
ta activitat. La seva experiència,
però, va obligar-lo a tornar a
exercir durant un temps per tal
d’organitzar institucions perua-
nes com ara la Universitat
Nacional de Tumbes, la Uni-
versitat Nacional del Santa i la
Universitat Peruana de Las
Américas. Amb 75 anys, es troba
immers en el desenvolupament
d’una universitat que neix amb
l’objectiu d’afavorir la joventut
oblidada de Villa El Salvador, al
Cono Sur de Lima, un districte
majoritàriament autogestionat
per la població.

Com neix aquesta universitat?
La idea es va gestionar durant els anys setenta. El terra-
trèmol de l’any 1970 a Ancash, al Perú, va obligar la
major part de la població supervivent a traslladar-se a
un arenal del sud de Lima. Allà, persones de diverses
condicions socials i culturals hi van conviure i finalment
aquella zona, anomenada Villa El Salvador, es va con-
vertir en un poble autogestionat pels mateixos habi-
tants, motiu pel qual va rebre el Premi Príncep
d’Astúries l’any 1987. No ha pogut ser fins ara, fa tan
sols quatre anys, que la idea de construir-hi la
Universitat s’ha pogut portar a terme.

Quines van ser les principals dificultats per crear
la Universitat?
La població havia reservat durant 30 anys un terreny al
desert per construir-la. Però allà era impossible i s’ha-
via de buscar un lloc més adequat. Vam haver de con-
vèncer la població per fer-la en una zona més petita,
situada igualment al desert, però no tan allunyada de la
civilització.

I pel que fa a les dificultats econòmiques?
Quan vam començar necessitàvem diners de l’Estat,
però les normes del Ministeri d’Economia no perme-
tien que se’ns atorgués res fins que la Universitat no
estigués funcionant. L’alcalde de Villa El Salvador va
donar una suma petita però necessària per tal de
posar-la  en marxa. D’altra banda, com que jo havia
estat professor de la Universitat Nacional Mayor de
San Marcos, molts dels congressistes que ara for-
men part de la Comissió de Pressupost de la
República havien estat alumnes meus i això ens va
ajudar a convèncer-los que calia que obtinguéssim el
pressupost que ens ha permès, en quatre anys,
construir aquesta infraestructura.

Acaba de participar en un seminari sobre
Direcció Estratègica d’Universitats. Hi ha diferèn-
cies entre una universitat peruana i una d’euro-
pea pel que fa a l’administració?
Al Perú, d’acord a la Constitució política, la universitat
serveix per formar professionals, per investigar i per fer
arribar el coneixement a l’entorn social; és el que ano-

menem projecció social i extensió universitària. A les
universitats europees sembla que això de la projecció
social és una qüestió opcional. Nosaltres ens dediquem
principalment als aspectes de formació professional i
de projecció social, és a dir, portem el coneixement de
la universitat a la societat en forma de xerrades, cur-
sos, seminaris, etc.

La UNTECS ha signat un conveni amb la UPC mit-
jançant el qual es porta a terme aquesta projec-
ció social al Perú. De quina manera hi participa la
universitat catalana?
Aquesta col·laboració es fa conjuntament entre la UPC,
l’Escola d’Alta Direcció i Administració de Barcelona,
EADA, i la Càtedra UNESCO. Aprofitant els viatges del
professorat a Lima, es preparen seminaris, com ara el
que acaba d’haver-hi a la UNTECS sobre direcció
empresarial, que és un mòdul de capacitació per a
empresaris del parc industrial de Villa El Salvador, ja
que generalment són persones sense cap tipus d’edu-
cació. També s’hi imparteixen cursos d’idiomes i de
noves tecnologies.

Quants alumnes estudien a la UNTECS?
La Universitat té 1.300 alumnes, 70 professors i quatre
carreres: Enginyeria de Sistemes, Administració
d’Empreses, Enginyeria Mecànica Elèctrica i Enginyeria
Electrònica i de Telecomunicacions. El proper semestre
hi encetarem la carrera d’Enginyeria de Medi Ambient.

Quina mitjana d’estudiants aconsegueixen
entrar a la UNTECS?
Hi ha 240 places cada semestre, 60 per a cada carrera
professional, i s’hi presenten 800 alumnes, de manera
que la majoria en queda fora i cal fer un examen d’ad-
missió. En un futur, però, esperem poder augmentar el
nombre de places.

De quina manera la UNTECS fa projecció social
amb el seu estudiantat?
Per allunyar la joventut de la droga, per exemple, un
dels problemes més grans de Villa El Salvador, els ofe-
rim activitats alternatives que els distreguin, com ara
l’esport (hem creat un gimnàs), l’art o la música.

l’entrevista

“Teníem un tros de desert
reservat per construi-hi 
la Universitat”
Un arenal acull des de fa quatre anys la Universitat Nacional de Tecnologia del Cono
Sur de Lima (UNTECS), de la qual Francisco Mario Piscoya és el rector. La institució,
que té com a objectiu ajudar l'estudiantat a formar-se en una zona oblidada, va sig-
nar fa un any un conveni amb la UPC i la Càtedra UNESCO. Aquesta col·laboració
permetrà el  desenvolupament d’un organisme que neix amb grans dificultats eco-
nòmiques però que lluita perquè l'educació arribi a les zones allunyades de Lima.
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Mario
Piscoya


