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La proposta de rehabitar els edificis
emula l’habitud del bernat ermità, que
fa servir com a casa la closca buida
d’un mol·lusc i es muda a altres de
més grans a mesura que creix.
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espais
Terratrèmols sota control

necessitat de treballar a casa o de disposar d'un espai propi— que poden trobar solució incorporant una habitació
satèl·lit, és a dir, una habitació no contigua, però vinculada a la casa. Aquesta
proposta s’assaja en quatre polígons
d’habitatges construïts entre els anys
1960 i 1980, que, paradoxalment, transformarà aquests barris satèl·lit en zones
més complexes i centrals.
En sortir de l’exposició ens assalten
algunes preguntes: és necessari enderrocar tants envans i canviar de banys i
cuines per adaptar un habitatge convencional de l’Eixample a un nou ús? És
necessari tenir una gran sala d’estar i
unes habitacions minúscules quan a la
casa s’hi fan múltiples activitats que
necessiten aïllament i que, sovint, són
incompatibles? Provar les coses és,
sovint, una manera hàbil de comprovar
si funcionen. Aquest treball sintonitza,
d’una banda, amb la mirada minuciosa,
exquisida, de Georges Pérec a La vie
mode d’emploie, en què descriu la vida,
els espais i els utensilis dels habitants
d’un immeuble d’habitation. D’altra
banda, les seves propostes aspiren a
posar sobre la taula les millors aportacions de l’arquitectura domèstica del
segle XX.
La mirada que projecta el grup Habitar
sobre les cases és intel·ligent i aguda:
“Plantejar la casa del futur és, senzillament, pensar en el futur de les nostres
cases.”
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13 respostes
Què és l’smog acústic?

Si com s’apunta a l’exposició "Rehabitar" —inaugurada recentment a Madrid— Espanya ha construït més habitatges en els últims anys que Alemanya,
França i Itàlia juntes, i aquests no s’ajusten a la demanda, serà imprescindible
adaptar-los a les noves circumstàncies.
Tan sols manca enginy!
El grup Habitar de la UPC dóna suport a
aquest argument i l’il·lustra amb xifres,
anècdotes i imatges extretes de diaris,
anuncis, propaganda institucional, dibuixos, fotografies i gravats.
L’exposició presenta els temes mitjançant el contrast, com a la pel·lícula Mon
oncle, en què Jacques Tati compara dues
formes de vida: la de la casa moderna en
un entorn suburbà i la vida de barri o la
casa dels veïns on viu el tiet.
Una arquitectura flexible i adaptada als
temps no significa necessàriament una
arquitectura de parets mòbils i persianes robotitzades. Si apareixen noves
situacions i aquestes són per definició
imprevisibles, la manera d’intervenir o
plantejar la casa contemporània ha de
ser més genèrica i neutra. Sovint
comencem a apropiar-nos d’un lloc
quan arribem a ser capaços de transgredir l’ús o l’orientació d’alguna de les
seves estances, col·locant una cuina en
un despatx o utilitzant la terrassa com a
accés, per exemple.
A l’exposició, quatre enginyosos vídeos
presenten situacions comunes —l’arribada de l’àvia o del xicot de la filla, la
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12 avatars, la vida a la UPC
Jordi Codony, coordinador
del Consell de l’Estudiantat
de la UPC
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El compostatge casolà, hereu del tradicional femer del pagès, és una manera sostenible de
tractar els residus orgànics per convertir-los en un nou producte que es pot fer servir com
a adob per a jardins i hortes, per exemple. Al Campus del Baix Llobregat de la UPC fa anys
que es treballa en el reaprofitament d’aquests residus.

reportatge

Compostatge casolà:
la terra del bosc a casa

Marga López
marga.lopez@upc.edu
WEB http://mie.esab.upc.es/ms/pres.htm
TEL. 93 552 10 98
E-MAIL
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Un equilibri
L’usuari ha de saber equilibrar en el
compostador les restes de la cuina i les
restes tendres del jardí amb les que
estan seques i triturades, de manera
que es compensin perquè no s’hi generin pudors o una quantitat excessiva de
líquids, i, sobretot, que s’assegurin les
condicions perquè hi hagi oxigen.
"Cada individu hauria de sentir-se responsable dels propis residus”, afirma
Huerta. Ambdós investigadors creuen
que a Catalunya s’estan duent a terme
“cada cop més esforços” però recorden que des de l’Administració “és
necessari que es tingui cura del compostaire”, oferint-li el suport tècnic
necessari. De fet, en alguns municipis,
els usuaris que fan compostatge a
casa seva obtenen compensacions
col·lectives o se’ls redueixen les taxes
que han de pagar.

FOTO Óscar Huerta i
Marga López treballen
en el compostatge
domèstic i, especialment, l’industrial.

Óscar Huerta
E-MAIL oscar.huerta@upc.edu
TEL. 93 552 10 60

dus orgànics de manera adequada.”
Huerta i López treballen, a més de l’esmentat compostatge a petita escala, en
l’estudi del compostatge industrial i en
l’aplicació del compost en els cultius.
Cal recordar que el compost, és a dir, el
resultat que s’obté del procés de compostatge dels residus orgànics, esdevé
un producte amb molts beneficis per al
manteniment de la fertilitat del sòl.
Diversos països de la conca mediterrània, com és Catalunya, tenen sòls amb
continguts baixos de matèria orgànica i
la utilització d’aquests tipus de matè-

promís amb voluntat es pot dur a petita
escala sigui on sigui.” El material necessari és simple. D’una banda, un compostador i, després, uns cubells, un rasclet, una regadora, un punxó i un sedàs.
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Entre el 45%
i el 50% de la
brossa domèstica
és orgànica

ries pot ajudar a pal·liar els efectes de la
desforestació, les temperatures elevades o la intensa producció agrícola.
No obstant això, per aconseguir un bon
compost, el procés de reaprofitament
s’ha de dur a terme adequadament. Els
veritables protagonistes del compostatge són els microorganismes aerobis,
que necessiten aire per respirar. Ells
són els que s’encarreguen de transformar els residus en un nou producte mitjançant l’activitat biològica aeròbia, en
la qual l’aigua esdevé primordial per
assolir l’èxit, ja que el material s’ha
d’humitejar però sense que hi hagi un
excés d’aigua i, per tant, condicions
d’anaerobiosi.
Però està pensat el compostatge casolà per a l’entorn urbà? La professora
López respon: “El domicili que vulgui
implicar-se en el compostatge ha de
disposar de prou espai. Un jardí, una
zona comunitària, els patis d’illa de
l’Eixample de Barcelona són alguns
bons llocs.” Huerta intervé: “Ha d’existir
el compromís de tots els usuaris que
les bones pràctiques de gestió es duran
a terme adequadament i aquest com-
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El compostatge és un dels punts clau
en l’àmbit del tractament de residus,
especialment quan es tracta de deixalles de tipus orgànic. No és en va que
entre el 45 % i el 50 % de la brossa
domèstica és orgànica, en què es barregen restes de verdura, carn, fruita, peix,
pa i restes vegetals.
A l'Escola Superior d'Agricultura de
Barcelona, el Departament d'Enginyeria
Agroalimentària i Biotecnologia fa anys
que traballa en qüestions relacionades
amb el compostatge en general i amb el
casolà en concret. Els responsables d'aquest àmbit de recerca són els professors ajudants Óscar Huerta i Marga
López. “Treballem en la recerca en compostatge, en la valorització dels residus
orgànics, el seu reaprofitament des del
punt de vista dels tractaments biològics
i la posterior aplicació al camp”, resumeix Huerta quan descriu la seva feina.
López afegeix, en relació amb el vessant domèstic del compostatge: “Assessorem les administracions públiques en
aquesta matèria, assegurant unes pautes i garanties mínimes perquè l’usuari
pugui dur a terme el tractament de resi-
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des de la
portada

Rehabitar els espais
per viure'ls
Amb l’actual parc d’habitatges sobredimensionat i obsolet des del punt de vista de l’ús
social, l’habitatge és un assumpte que preocupa tant la població en general com els qui
s’encarreguen de concebre’l. En parlem amb els membres del grup de recerca Habitar de la
UPC, impulsor del projecte batejat amb el nom de “Rehabitar”.
FOTO 1 El cicle
d'exposicions
"Rehabitar" proposa
reaprofitar de manera
intel·ligent allò que ja
existeix per millorar-ne
l’ús i les qualitats.

Els darrers anys, l’habitatge ha estat
motiu freqüent de notícia a Espanya. La
premsa s’ha fet ressò del creixement
exagerat de l’obra nova —i de l’impacte que té sobre el territori i el consum
de sòl, recursos i energia que comporta—, de la quantitat d’habitatges buits,
de la gran aturada del sector de la construcció... Xifres desorbitades i informacions sovint alarmants, i és enmig d’aquest context que s’origina el projecte
“Rehabitar”, un treball del grup de
recerca Habitar, del Departament de
Projectes Arquitectònics a l'ETS d’Arquitectura del Vallès (ETSAV), que, des
del punt de vista de rehabitar els
espais, de reaprofitar-los i de repensar
la manera de viure’ls, explora i dóna
idees que poden ser l’origen d’una
reflexió sobre l’habitatge actual.
El grup, que es reuneix habitualment a
l’ETSAV, està format per Xavier
Monteys, Magda Mària, Pere Fuertes,
Anna Puigjaner, Roger Sauquet, Carles

Marcos, Eduard Callís, Óscar Linares i
Carlos Fernández-Rovira.
El format triat per a la presentació
de les diferents aproximacions al concepte de rehabitar és un cicle de nou

Cal retornar el
protagonisme a les
persones que viuen
en els habitatges
exposicions encarregades pel Ministeri
d’Habitatge, que ja s’ha iniciat a les diferents sales de l’Arquería de Nuevos
Ministerios, a Madrid, i que durarà fins
el 2011. La finalitat, en part, és divulgativa, i el destinatari, el gran públic, però
també l’Administració i el col·lectiu
d’arquitectes.
Per a Magda Mària, un dels objectius
del projecte és fer evident que el parc
d’habitatges ja edificat es pot aprofitar i

utilitzar de manera diferent. “De vegades, no cal fer una cosa nova, sinó
donar un altre ús a allò que ja existeix.
Des d’aquest punt de vista estrictament
pragmàtic, del que es tracta és de prendre consciència que mitjançant petites
operacions, que generin poca despesa
globalment però triades amb molta
estratègia, és possible obtenir grans
resultats quant a les possibilitats d’ús
dels habitatges”, explica.
Tornar a utilitzar-los, ampliant-ne els
usos, esdevé aleshores una manera
d’aproximar-se a l’habitatge com a
objecte susceptible de millora. “Així es
dóna resposta a un altre model de vida
familiar, a altres formes de cohabitació
o convivència, a les necessitats canviants dels habitants, i els habitatges
s’adapten també a les realitats socials
relacionades amb les formes de producció, el ritme de vida o els canvis dels
valors de referència”, segueix Magda
Mària, per a qui, en el camp de l’habi-

tatge, l’embolcall arquitectònic “té sentit
quan retornem el protagonisme a les
persones que l’habiten”.
La presència és essencial
Pere Fuertes reprèn aquest argument i
explica que “si mirem la distribució de
molts habitatges construïts abans d’ahir, alguns dels quals fins i tot ni tan sols
s’han arribat a ocupar, ens adonem que
no aporten absolutament res respecte a
d’altres concebuts fa 15 o 20 anys.
Simultàniament, la gent, nosaltres, hem
canviat molt la manera de viure en una
casa, i la realitat és que qui acaba
pagant aquesta contradicció som nosaltres, perquè ens adaptem a uns habitatges fets amb uns criteris que no s’han
modificat des de fa dècades”.
És aquí que la qüestió de la presència
de les persones és essencial, perquè
són elles les que tenen la capacitat de
transformar un espai, de fer que pugui
evolucionar. “El que ens interessa fer
evident són les diferències entre l’espai
que habitem i la nostra manera d’ocupar-lo”, afegeix, “perquè si rehabilitar té
a veure amb reformar la casa, pintar-la,
posar-la al dia i dotar-la d’unes condicions tècniques, rehabitar té a veure
amb les persones, amb la nostra manera de viure.”
Per al director del grup, Xavier Monteys,
la rellevància d’aquesta qüestió està
relacionada amb el fet que l’habitatge

és un fenomen complex sotmès a molts
factors —el món que canvia, els hàbits,
la manera de passar el cap de setmana,
la tecnologia—, però alhora és un lloc
molt conservador. "Les coses han canviat molt, però en matèria d’utilitzar
l’habitatge, la gent continua sent molt
conservadora, fins i tot diria que tenim

La gent és
conservadora
en l’ús que fa de
l’espai domèstic
molt poques idees. Des del nostre punt
de vista, es tractaria que canviéssim
nosaltres, o sigui, que no només entenguem que els grans canvis vénen de
bracet amb la tecnologia", explica.
Episodis que es complementen
Els dos primers episodis del projecte
“Rehabitar” ja han vist la llum: el primer,
una exposició en què s’introduieix el
concepte de rehabitar des de les seves
múltiples facetes. El segon, una exposició en què es desenvolupa una d’aquestes facetes: les anomenades habitacions satèl·lit.
Els episodis següents plantejaran qüestions que es complementen, que ofereixen nombroses possibilitats de rehabitar amb imaginació el que ja existeix i

Distància: dues parades d’ascensor
Sovint l'habitatge té necessitat de créixer, d’evolucionar. Ja perquè un fill gran divorciat torna a casa
dels pares, perquè un jove en edat d’independència
allarga la seva estada a l’habitatge familiar, perquè
l’àvia ja no pot viure sola i ha d’anar a viure amb els
fills o néts, ja perquè algú necessita un espai de treball a casa...
Per resoldre aquestes i altres situacions domèstiques, relacionades amb l’ús i la manera de viure, no
cal necessàriament abandonar l’habitatge per anar a
habitar un lloc més gran o funcionalment més idoni,
amb tot el trasbals que implica un canvi de domicili.
La solució pot ser la possibilitat de disposar d’una
habitació satèl·lit.
Les reflexions que es plantegen en el segon episodi
del projecte “Rehabitar” apunten en aquesta direcció. “Per escenificar-les hem elaborat quatre curtmetratges. Material molt divulgatiu en què el missatge
és: ‘hi ha una necessitat; nosaltres et plantegem una

solució’. I això arriba fàcilment a la gent, perquè s’hi
sent identificada”, explica Anna Puigjaner.
Habitacions satèl·lit, habitacions independents que
complementen habitatges de poca superfície, contigües o situades uns pisos més amunt o més avall de
l’edifici, a dues parades d’ascensor, i que suposen,
sens dubte, una millora de les prestacions de la llar
i del mateix edifici.
Sense que les habitacions estiguin adscrites a un
habitatge concret, els autors de l’exposició proposen
que l’ús que se’n faci sigui rotatori, depenent de les
necessitats dels usuaris de l’immoble. Es tracta,
doncs, d’una solució temporal que millora les condicions d’habitabilitat.
Però per poder arribar a adoptar solucions com
aquesta, no tan sols cal imaginar una nova manera
d’habitar, sinó també legislar en aquest sentit per
fer possible que fenòmens com aquest existeixin,
mitjançant fórmules de lloguer o de copropietat.

FOTO 2 En un edifici
d'habitatges s'extreu
un habitatge i,
posteriorment, se
separa una habitació
i es col·loca, com
a habitació satèl·lit,
separada de
l'habitatge.
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Grup de recerca Habitar
E-MAIL xmonteys@coac.net, magda.maria@upc.edu, pfuertes@coac.net
WEB www-etsav.upc.edu/habitar / rehabitar.blogspot.com
TEL. 93 401 78 90
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FOTO 3 Equip de treball del projecte
“Rehabitar”, format
per investigadors del
grup Habitar.
FOTO 4 La imatge del
pessebre il·lustra com
les persones tenen la
capacitat de modificar
un espai i convertir-lo
en habitable.

que es poden combinar. Per exemple,
com es transforma un habitatge quan hi
obrim més portes i en flexibilitzem l’ús
de les habitacions? Què passa quan
canviem d’ubicació la cuina i la
col·loquem en el centre de l’habitatge?
O quan col·loquem un ascensor a la
façana i tenim una segona entrada a
través del balcó? Què podem fer amb
les plantes baixes perquè entrin en
relació amb el carrer? Quines possibilitats tenen les cobertes que estan sense
ús? Què passaria amb l’espai que habitem si intercanviéssim els nostres
mobles amb els d’una altra persona?

És necessària una
nova manera
d’habitar... i legislar
Respondre a aquestes preguntes vol
dir creure que “pensar en arquitectura
és dilatar la idea que tenim de projectar, que no és agafar un llapis i posar-se
a crear formes”, afirma Xavier
Monteys. En certa manera, és distingir
el treball de concebre un habitatge del
de dissenyar-lo perquè es construeixi.
“Perquè projectar i construir són dues
coses diferents que sovint es confonen”,
afegeix
Carles
Marcos.
“L’arquitectura inclou un ventall molt

més ampli de temes” continua, “i la
recerca en aquest àmbit, en part, hauria de ser això, arquitectura en brut,
identificar què està passant i condensar-ho per poder ensenyar-ho”. I
aquest és un aspecte sobre el qual és
necessari ampliar el bagatge. “En general reflexionem molt poc sobre el que
suposa aixecar de nou un edifici, sobre
la racionalitat o irracionalitat del fet de
continuar construint i creant barris
nous, per molt sostenibles que siguin. I

potser hauríem d’ampliar el debat per
parlar no tan sols de l’aprofitament del
parc d’habitatges ja construït, sinó
també dels vells monuments, de les
fàbriques o de l’espai públic”, comenta
Roger Sauquet.
En definitiva, aquest grup d'arquitectes
de la UPC planteja la necessitat de
fomentar una cultura crítica sobre l’habitatge, per donar l’oportunitat de pensar com viu la gent i veure què més se
li pot oferir des de la professió.
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Aprofitar, una actitud ancestral
El missatge que es desprèn amb força del projecte “Rehabitar” és el
que els seus artífexs anomenen “l’art d’aprofitar les sobres”. De fet,
aquesta idea és la versió arquitectònica del llibre de receptes El
practicón, d’Ángel Muro, que proposa precisament això: elaborar
plats exquisits a partir de les restes de menjar que queden del dia
abans, afegint-hi algun ingredient més.
Per il·lustrar aquesta idea, el projecte “Rehabitar” s’ha valgut de
diverses imatges: una d’elles és la de l’amfiteatre d’Arlés convertit
en ciutat fortificada, que explica com històricament l’arquitectura
ha utilitzat de manera intel·ligent les restes del passat; una altra
seria la del pessebre, que il·lustra com la presència de les persones
modifica un espai abandonat o malmès i el converteix en habitable;
i una darrera, molt significativa, seria la imatge del bernat ermità
que, desproveït de closca, viu dins la closca de cargols morts, i que
només canvia per ocupar-ne un altra a mesura que creix i se li fa
petita.
Aquesta lliçó d’oportunitat que ofereixen tant la història com la
natura, en el camp de l’arquitectura implica aprendre a veure l’habitatge com una cosa que encara té una vida i que es pot aprofitar per
elaborar habitatges exquisits i maneres de vida exquisides.
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Capacitat per donar respostes urgents a consultes complexes sobre bases de dades de més
de mil milions d’objectes. Aquesta fita gairebé galàctica és un dels objectius de Sparsity, una
spin-off de la UPC, que ha treballat, per exemple, en la detecció de transaccions immobiliàries potencialment fraudulentes i en l’anàlisi de les causes del càncer.

el viver

Sparsity,
l’exploració del caos

Josep Lluís Larriba
larri@ac.upc.edu
TEL. 93 401 74 96
E-MAIL

Un graf i la complexitat
Un graf, que és una de les estructures
matemàtiques amb les quals treballen a
Sparsity, "permet representar, per exemple, xarxes socials, a les quals hi ha individus que estan relacionats entre si. En
el graf, cada individu és un node i la relació que hi ha entre aquests individus és
una aresta, és a dir, fa que es pugui
representar la relació entre dades complexes", explica Larriba.
Sparsity ha treballat, per exemple, en el
camp de la detecció de transaccions
immobiliàries potencialment fraudulentes i del blanqueig de diner, a través de
la identificació de patrons en les transaccions de compravenda d’habitatges.
Aquest projecte va ser encarregat per
l’Agència Notarial de Certificació.
També ha treballat amb l’Institut Català
d’Oncologia, per a l’anàlisi de les causes
del càncer, explica Baleta, o "en les xarxes de relacions entre documents que
s’estableixen en el món científic", amb
les quals es pot representar de manera
visual la relació existent entre diversos

NOM

desenvolupament basat en la tecnologia
de grafs que, de manera senzilla, permet
identificar conjunts de registres relacionats entre si que compleixen un o més
patrons".

D’esquerra a
dreta, Pere Baleta i
Josep Lluís Larriba,
dos dels fundadors
de la companyia.

FOTO
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Sparsity és el nom de la spin-off creada
recentment pel grup d’emprenedors
Data Management Group (DAMA-UPC),
vinculat al Departament d’Arquitectura
de Computadors. El terme anglès sparsity significa "dispersió". El camp d'actuació d'aquesta jove companyia es
troba en els grans volums d’informació,
en la dispersió de dades en què hi ha
una resposta a una pregunta concreta
que només pot trobar-se explorant el
caos. Sparsity treballa en aquesta galàxia d’informació. "Donem respostes a
preguntes complexes, que amb un sistema relacional no es podrien oferir en un
temps raonable", explica Josep Lluís
Larriba, director del grup i un dels fundadors de la companyia.
L'empresa, segons Larriba, "té com a
objectiu la comercialització i explotació
de la propietat intel·lectual generada en
el grup, tant per comercialitzar la tecnologia a tercers com per desenvolupar
projectes o aplicacions". Pere Baleta,
Norbert Martínez i Víctor Muntès són
altres fundadors de Sparsity.
El grup DAMA-UPC, explica ara Baleta,
"sempre ha creat tecnologia que ha acabat esdevenint un producte". Alguns
exemples d’això són l’aplicació Daurum,
"per eliminar duplicitats en bases de
dades", o el software DEX, "un entorn de

científics, detectar autoritats en una
àrea de recerca o articles importants per
al desenvolupament científic d’un àmbit
per tal de "poder entendre millor com és
el mapa de la ciència".
I quins són els plans de futur? Passen,
sobretot, per l’àmbit bibliogràfic. Larriba
posa un exemple: "L'Administració i editorials de revistes científiques poden
estar interessades en el que fem en
aquest camp. Quan el Ministeri de
Ciència i Innovació obre una convocatòria per a projectes de recerca, l’Agència
Nacional d’Avaluació i Prospectiva tria
les persones que més coneixement
tenen de la matèria del projecte perquè
n’emetin un judici científic i així poder-lo
avaluar. El problema és que des que
s’envia el projecte fins que es decideix a
qui s’assigna, cal fer molta feina mecànica de cerca". El software de Sparsity
permetrà eliminar "el cost temporal
d’assignar persones, que és molt elevat". En resum, el software ajuda a automatitzar processos complexos que ara
per ara es fan de manera rutinària i que
suposen molt de temps i molts diners.

Sparsity respon
Qui
Josep Lluís Larriba, Pere Baleta, Norbert Martínez i
Víctor Muntès
Quan
Març de 2010
Què
Gestió de grans volums de dades
On
Grup de recerca Data Management Group
(DAMA-UPC) del Departament d’Arquitectura de
Computadors de la UPC
Per a qui
Qualsevol empresa o organització que treballi
amb grans volums de dades
Per a què
Transformar en respostes concretes i ràpides
les preguntes a àmplies bases de dades
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Cada 18 mesos es duplica la velocitat de càlcul dels ordinadors que, a més, cada cop són
més petits i tenen més funcionalitats. La llei de Moore explica l’augment d’aquest rendiment.
Gràcies a aquesta regla, gaudim de moltes tecnologies noves. Afecta tant com el petroli el
nostre dia a dia, tot i que la majoria de la població la desconegui. Investigadors de la UPC i
d’Intel Barcelona ens ho expliquen.

© Intel

Fins quan podrem
millorar el rendiment
dels ordinadors?
any i mig es duplicaria la velocitat dels
ordinadors.
“Els ordinadors es fan amb circuits integrats o microprocessadors, que són
microxips que, a la vegada, duen uns
components que se’n diuen transistors
i que es podrien comparar amb les
cèl·lules, i un circuit, que correspondria
al cos humà. La llei de Moore fa que el
nombre de transistors que caben en un
microxip, fet amb silici, es dupliqui cada
18 mesos, cosa que es tradueix en un
augment del rendiment dels ordinadors.
La feina dels enginyers que s’ocupen de
l’arquitectura de computadors consisteix a traduir els transistors en rendiment”, explica Àlex Ramírez, professor
del mateix departament i coordinador
d’un dels grups de recerca de l’àrea de
ciències computacionals del Barcelona
Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS).
“El primer aspecte que cal destacar de
la llei de Moore és que no és una llei

Moore va predir
que es duplicaria
la velocitat dels
ordinadors cada
18 mesos
FOTO 1 Gordon Moore,
cofundador d’Intel i
pare de la llei de
Moore.

“La llei de Moore ens afecta des que
ens llevem fins que ens n’anem a dormir”, diu Roger Espasa, director d’Intel
Barcelona —amb seu al Campus Nord
de la UPC— i professor del Departament d’Arquitectura de Computadors.
Però la majoria de la població la desconeix. El pare d’aquesta llei és el nordamericà Gordon Moore, doctor en física
per la Universitat de Califòrnia i en química per l’Institut de Tecnologia de
Califòrnia, i cofundador d’Intel, que als
anys 70 va predir que cada 18 mesos es
doblaria el nombre de transistors que
caben en un xip i que, per tant, cada

científica física, que neix de l’observació de la natura i que sempre es compleix, en el mateix sentit, per exemple,
que la llei de la gravetat enunciada per
Isaac Newton”, remarquen tant Espasa
com Ramírez. En realitat, es tracta
d’una observació que va fer Moore i
que ha abocat arquitectes de computació i la indústria dels semiconductors
que fabrica els xips per als ordinadors
“a treballar i fabricar els transistors de
manera que es compleixi aquesta llei”,
precisa Ramírez. “Des de fa 30 anys,
s’ha complert indefectiblement cada 18
mesos i el que l’usuari final observa és

que cada any i mig se li ofereix més
capacitat, més rendiment o menys consum d’energia en la mateixa quantitat
de silici”, diu Espasa.
“El procés de miniaturització dels transistors ha empès aquesta llei”, afegeix
Ramírez. El que ha passat és que
aquesta possibilitat de col·locar cada
cop més transistors als microxips ha
permès anar incrementant la velocitat,
la quantitat de memòria i la capacitat
de càlcul dels ordinadors. Com més
transistors s’hi posen, més augmenta la
quantitat de memòria que té un xip. A
tall d’exemple, Ramírez explica que “el
primer PC, dels anys 80, només tenia
512 k de memòria, mentre que ara un
mòbil en té 32 Mb".
Caducitat, el 2020
Però serà possible complir la llei de
Moore fins a l’infinit? La realitat és que
aquesta llei es troba amb certes limitacions, com el fet que, si s’augmenta
molt el nombre de transistors, també
creix molt el consum energètic.
“Quan es dobla la rapidesa dels ordinadors, es quadruplica el consum d’energia”, puntualitza Ramírez. A més, els
ordinadors s’escalfen i, per aquesta raó,
s’han desenvolupat ventiladors que els
refreden. Per això, un dels reptes per
als propers anys serà intentar augmentar el rendiment dels ordinadors alhora
que se’n disminueix el consum.
“Tindrem molta pressió perquè els ordinadors tinguin la mateixa capacitat amb
menys consum. Haurem de reduir-lo
tant per motius econòmics com ecològics. Si els equips consumeixen menys,
la factura elèctrica baixarà i això serà
bo tant per a les empreses com per als
usuaris i perquè l’impacte en l’entorn
serà més petit”, explica Espasa.
Fins ara, la llei de Moore s’ha complert
sempre, però es calcula que amb la tecnologia actual, anomenada CMOS
(complementary metal-oxide semicon-

els ascensors, els frens i la direcció
assistida del cotxe, els ordinadors de la
feina, la comunicació que establim a les
xarxes socials. Val la pena, doncs, aturar-se un moment per saber més coses
sobre la llei de Moore.

Roger Espasa
rogera@ac.upc.eu
WEB http://personals.ac.upc.edu/roger
TEL. 93 800 10 23
E-MAIL

Roger
Espasa envoltat
de processadors.
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XML3D, que facilitarà penjar-hi vídeos
en 3D a la Xarxa, i l’aparició de les primeres càmeres i televisors en 3D.
Mentrestant, “el despertador sona al
matí gràcies a aquesta llei, que també
permet que funcionin els xips, la ràdio,

NOM

Àlex Ramírez
E-MAIL arramirez@ac.upc.edu
WEB http://people.ac.upc.edu/aramirez
TEL. 93 405 40 40

La llei de Moore seguirà tenint un impacte en qualsevol tecnologia
basada en transistors i circuits integrats. A la pràctica, “la llei de
Moore ha fet cabre a les mans de la gent el que abans era molt
gran”, explica Espasa. Segons destaca aquest investigador, els netbooks, els portàtils, els mòbils i l’enviament d’SMS, el GPS, els reproductors de música i vídeo, l’iPad —recentment llançat al mercat—,
així com Internet i els protocols que permeten la comunicació en
xarxa, a través de Facebook,Twitter i els xats, són fills de la miniaturització –com també de l’abaratiment– dels transistors i els xips, és
a dir, de la llei de Moore.
En el camp dels superordinadors, aquesta llei ha fet possible incrementar-ne molt la capacitat de càlcul i, per tant, resoldre problemes
que abans eren inabordables, com ara la seqüenciació del genoma
humà. Un altre àmbit en què aquesta llei té un pes important és l’ús
dels algorismes per fer prediccions meteorològiques i mesures com
ara l’impacte ambiental de la normativa sobre la velocitat variable a
Barcelona, segons Ramírez.
De fet, el MareNostrum, el superordinador del BSC-CNS, instal·lat
dins una antiga capella al Campus Nord de la UPC, també ha vist
com se’n doblava la capacitat de càlcul cada 18 mesos gràcies a la
llei de Moore. “Ara és el doble de ràpid i el doble de potent essent a
la mateixa capella”, puntualitza Espasa. I aquest augment del rendiment ha permès fer-lo servir per a grans simulacions en biologia i
astronomia, entre d'altres àmbits.

NOM

Tecnologies de relleu
Segons Ramírez: “En clau de futur, no és
evident què pot passar. Podrien aparèixer processadors amb un propòsit
específic, és a dir, que facin que els ordinadors només executin un programa.
Per exemple, un xip que només serveixi
per reproduir música. El que passa és
que avui en dia no es viable.”
Afortunadament, com succeeix amb la
cerca d'energies renovables, els tres
principals fabricants de transistors del
món ja estan fent recerca en tecnologies alternatives. Entre aquestes tecnologies de relleu, Espasa avança que hi
ha els nanotubs de carboni, que substituiran els transistors actuals quan ja no
es puguin miniaturitzar més, i nous
tipus de memòria com ara la PCM
(phase change memory), de la qual ja hi
ha prototips i que serà més densa i ràpida que la memòria flaix que es fa servir
actualment.
També es treballa per explotar encara
més la capacitat de la llei de Moore.
Com? Actualment, els microprocessadors tenen 4 o 8 cores (un core és una
unitat central de processament o processador). Però, ara, Intel, a través del
seu projecte anomenat Larrabee, està
dissenyant un microprocessador que
tindrà fins a 32 cores —és a dir, un xip
amb 32 processadors—. Intel i la UPC ja
col·laboren en aquest desenvolupament que posarà a l’abast noves aplicacions visuals, com ara videojocs i l’animació en 3D, i fan recerca conjunta en
aquest camp.
Arran d’aquesta línia de recerca, s’ensuma que el futur implicarà que es posi
a l’abast de l’usuari una tecnologia cada
cop més visual i intuïtiva i fàcil de fer
servir, gràcies al fet que en una mateixa
pastilla de silici hi hauran moltes més
funcionalitats. Aquest avenç permetrà
aplicar el 3D als videojocs i ja ha despertat l’interès dels fabricants de mòbils
per incorporar-hi el 3D; les iniciatives a
Internet per incloure-hi la tecnologia

Amb la llei de Moore
a les mans

© Intel

ductor), deixarà de ser vàlida cap als
anys 2020-2025. “La llei de Moore, si no
s’hi troba una alternativa tecnològica,
podria morir d’èxit”, diu Ramírez. La
CMOS està basada en circuits que es
fabriquen sobre un suport de silici al
qual s’afegeixen capes de metall que es
rovellen perquè siguin semiconductores, de manera que el corrent no hi
passi sempre.

CONTACTES
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Processador i7

d’Intel.
Àlex Ramírez,
al costat d’ordinadors
antics. La llei de Moore
ha afavorit la reducció
de les dimensions
d’aquests aparells.
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Els robots Tibi i Dabo, en societat
El barceloní passeig de Sant Joan va acollir el 20 de
maig una demostració d’URUS (Ubiquitous Networking Robotics in Urban Sites), un projecte de
recerca en el qual participa l’Institut de Robòtica i
Informàtica Industrial (IRI), del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas i la UPC, i en què s’analitzen i se sotmeten a prova les possibilitats d’incorporar a zones urbanes una xarxa de robots de suport a
les persones.
Els robots protagonistes van ser Tibi i Dabo i el cotxe
SmartETHZ. Els enginys van demostrar com poden
ser útils a la ciutat a l'hora d’assistir ciutadans en cas
de necessitat.
L’equip de l’IRI, liderat pel professor de la UPC, Alberto
Sanfeliu, va explicar les claus d’aquest projecte, en el
qual també participen el Centre National de la
Recherche Scientifique del Laboratoire d’Analyse et
d’Architecture des Systèmes de França i
l’Eidgenössische Technische Hochschule de Zuric.
www.urus.upc.es

La UPC apropa l'ús de les TIC a Andorra
La ministra d’Educació i Cultura d’Andorra, Susanna Vela, i el
rector de la UPC, Antoni Giró, van signar el 21 de maig un
acord per col·laborar, a través d'UPCnet, en el desenvolupament de projectes de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) vinculats a la promoció i la divulgació del coneixement. L’acord preveu, entre altres accions, el disseny d’una
plataforma d’e-learning a partir de la qual es desenvoluparà
una plataforma tecnològica basada en Moodle, l’entorn de
programari lliure amb què la UPC ha desplegat el seu campus
virtual.
El conveni s’emmarca dins dels objectius del Govern andorrà
per promocionar la societat del coneixement i posa les bases
per a la transferència del coneixement i les tecnologies de la
UPC, especialment en l’àmbit de les TIC.
www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/conveniandorra

Nova delegació del CIMNE a Singapur
El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa de la
Generalitat de Catalunya, Josep Huguet, va inaugurar el 26 de
maig la primera seu del Centre Internacional de Mètodes
Numèrics en Enginyeria (CIMNE) a Singapur, en el marc de la
missió comercial, tecnològica i d’inversions organitzada pel
Govern català a Àsia.
La implantació del CIMNE, un consorci integrat per la UPC i la
Generalitat de Catalunya, a la ciutat sud-asiàtica és una prova
de la xarxa de centres de recerca i tecnologia de Catalunya
per establir aliances internacionals i promoure projectes
d’R+D+I als països on siguin presents.
Actualment, el CIMNE, que està dirigit per Eugenio Oñate, té
delegacions a Santa Fe (Argentina) i Washington (Estats Units),
i, a curt termini, és previst que s’implanti a Pequín (Xina). En el
marc d’aquesta missió, el CIMNE ha acordat amb l’Institut de
Supercomputació de Singapur (IHPC) la creació d’un centre de

recerca conjunt per impulsar projectes en enginyeria marítima, naval i mediambiental, per a la construcció de plataformes petrolieres més resistents a l’acció de les onades.
www.cimne.upc.edu
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L’ETSAV recrea la utopia d’un habitatge
social francès
El Taller de Maquetes de l’Escola Tècnica
Superior d’Arquitectura del Vallès
(ETSAV) ha participat en l’elaboració de
sis maquetes per a una exposició sobre
el Familisteri o palau social de Guisa
(França), una residència obrera construïda el 1859 per l’industrial i socialista utòpic Jean-Baptiste Godin, deixeble de
Charles Fourier, perquè els seus treballadors hi visquessin en les millors condicions possibles. L’edifici ha estat
recentment restaurat com a museu i les
maquetes s’exposen al pavelló central.
La primera maqueta compara el
Familisteri de Guisa amb altres ciutats
industrials com ara Mulhouse, també a
França, i situa el visitant en aquell con-

text històric. La maqueta que reprodueix
el pavelló central de l’edifici, feta a escala 1/33, mostra els materials emprats en
aquesta construcció. Dues altres
maquetes del pavelló, fetes de fusta,
són manipulables perquè els visitants el
puguin reconstruir.
Finalment, el mateix Taller de Maquetes
ha construït les rèpliques de dues construccions socials que introdueixen l’estudi dels habitatges col·lectius del segle
XX: l’Unité d’Habitation de la ciutat francesa de Firminy, obra de Le Corbusier, i
la casa-ciutat Narkomfin, a Moscou, dissenyada per l’arquitecte i urbanista rus
Moisei Ginzburg.
www.etsav.upc.edu/maquetes

Convertir el traçat ferroviari de Salou
en un passeig
Un equip del Departament d’Urbanisme i Ordenació del
Territori de la UPC estudia amb l’Ajuntament de Salou les
opcions per transformar el traçat actual del ferrocarril d’aquesta localitat, que forma part del corredor ferroviari del
Mediterrani, en un passeig. L'estudi, que està dirigit pel professor de la UPC, Josep Parcerisa, tindrà en compte l’espai
disponible i els requeriments dels plans territorials. El projecte es du a terme en el marc del Pla de millora urbana 01, que
preveu traslladar l'actual traçat del ferrocarril fora del nucli

urbà de Salou. En el lloc del traçat, el Pla d’ordenació urbanística municipal, vigent des de 2003, preveu construir-hi un
passeig de més de 2 km de longitud i quasi 5 hectàrees de
superfície.
El projecte es fa d’acord amb un conveni de col·laboració signat el 14 de juny per l’alcalde de la localitat tarragonina, Pere
Granados, i el rector Antoni Giró.
www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/convenisalou

Acord per atraure estudiantat xinès
La UPC ha signat un conveni de
col·laboració amb el China Scholarship
Council perquè estudiantat universitari
xinès pugui cursar estudis de postgrau
(màster i doctorat) a la Universitat, mitjançant beques del Govern xinès.
La UPC és la primera universitat espanyola que estableix un acord amb el
China Scolarship Council, una entitat del
Ministeri d’Educació xinès que promou
la mobilitat de l’estudiantat del país cap
a les principals universitats de tot el
món. Per optar a la convocatòria els
estudiants xinesos han de rebre l’admissió corresponent de la UPC.
www.upc.edu/sri
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avatars
la vida a la UPC

Jordi Codony és un estudiant de l’ETS d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona. Ha
compaginat els estudis amb la direcció del fòrum d’empreses Futur Civil, la gestió de les
beques EnginyCat a l’Escola i la representació estudiantil al Consell de Govern. A més, ha
estat nomenat un dels coordinadors del Consell de l’Estudiantat. A punt de presentar la seva
tesina, Codony explica el com i el perquè de tot plegat.

“Em vaig anar
engrescant...”
Ports de Barcelona (ETSECCPB). Un cop
l’any, convidem empreses del sector
perquè ens expliquin com treballen,
quins perfils busquen. Aquestes empreses, a més, aprofiten la trobada per
recollir currículums. De fet, jo vaig trobar la meva primera feina d’estiu a través de Futur Civil.
Però això no et va impedir de seguir
en òrgans i associacions.
No, de fet, vaig proposar crear una associació per gestionar aquest fòrum.
Casualment, compartíem despatx amb
la delegació d’estudiants de l’Escola.
Entre una cosa i l’altra, em vaig anar
engrescant. Vaig presentar-me a la Junta
de l’Escola, al Claustre i, finalment, vaig
guanyar les eleccions per entrar com a
coordinador al Consell de l'Estudiantat.

Jordi Codony
jordi.codony@upc.edu
TEL. 93 413 78 13
E-MAIL

NOM
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Quina és la funció d’aquest consell?
En té moltes. La principal és representar
l’estudiantat de la UPC per defensar-ne
els drets i els interessos. Fem d’altaveu
als òrgans de govern perquè, en una universitat tan gran, pot resultar complicat
accedir-hi. D’altra banda, també intentem promoure la vida universitària.

Com vas fer el pas d’estudiant a
representant?
Vaig començar gairebé sense adonarme’n. A la meva carrera fem un viatge
d’obres per Espanya. Em vaig oferir a
ser-ne un dels coordinadors i, en concret, vaig portar el tema del merchandising. L’experiència em va agradar i, com
que alguns dels meus companys formaven part de Futur Civil, em van animar a
entrar-hi.
Què és Futur Civil?
És un fòrum d’ocupació que organitzem
a l’ETS d’Enginyers de Camins, Canals i

I això com ho feu?
Doncs, per exemple, finançant associacions o promovent activitats a les diferents delegacions. Fins ara, el Consell
només tenia en compte els centres propis, tot i que ara estem començant a
incloure-hi també els centres adscrits.
Ets un dels impulsors del nou
Reglament del Consell de l’Estudiantat. Quins beneficis aportarà?
Volem acostar-lo a les diferents delegacions. Fins ara, per ser membre del
Consell cal ser membre del Claustre i
això, a banda de la càrrega lectiva dels
estudis, suposa molt d’esforç. Amb el
nou text proposem que les delegacions
tinguin membres nats al Consell, perquè
així aquest òrgan tindrà representants
de totes dues bandes.

La comunicació entre una comunitat tan gran d’estudiants es basa en
Internet?
Des del Consell de l'Estudiantat, on
coordino l'àrea de Comunicació i
Promoció, hem impulsat una nova pàgina web, basada en el programari de la
UPC, que arriba a molts estudiants. Hi
publiquem notícies formals i documentació. També hem obert comptes a les
xarxes socials, a Facebook i Twitter, per
acostar-nos més a la gent. En un mes
de funcionament, hem aconseguit tenir
més de 600 amics.
Per què persones com tu decideixen “treballar” en organismes decisoris de la Universitat?
Crec que hi ha molts perfils. Hi ha qui és
molt reivindicatiu. A mi, en canvi, m’agrada organitzar coses i defensar drets.
Si estic en una institució, com és l'ETS
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de
Barcelona o la UPC, crec que en formo
part i, per tant, vull deixar-hi el meu granet de sorra. Estic convençut que intentar millorar les coses per ajudar l’estudiantat és una bona manera d’invertir el
temps.
Hi inverteixes moltes hores?
Sí, són moltes hores al llarg de la setmana. Els meus companys em tenen una
mica d’enveja sana, perquè puc dedicarhi el temps que vull. A més, després de
sis anys a la UPC tinc una visió de la
Universitat i un rodatge que m’han portat al moment exacte de prendre iniciatives com aquestes.
On et veus d’aquí a cinc anys?
No en tinc ni idea. L'opció de fer un doctorat no em crida massa, tot i que entrar
al mercat laboral tampoc. De moment,
m'agradaria seguir en la línia de govern
perquè actualment, la meva vida està
molt lligada a la UPC. Em considero molt
afortunat d’haver-hi entrat, perquè en
altres universitats catalanes la participació està força menys desenvolupada.
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Impacte letal i traumes
“L’smog acústic no comporta necessàriament una patologia
que derivi en trauma acústic", explica André tot afegint que
"qualsevol so a un volum determinat pot resultar contaminant
si impedeix o dificulta a l'animal la bona recepció dels senyals
acústics de comunicació d'un grup social”, assegura.
Els nivells de l’smog acústic i els danys que causa depenen del
temps d’exposició i de la intensitat del senyal. Michel André
divideix els traumes causats pel soroll en impactes letals i
subletals: els impactes letals provoquen la mort immediata del
subjecte exposat directament a una emissió sonora intensa,
mentre que els impactes subletals, també anomenats traumes
acústics, representen els casos en què la pèrdua auditiva es
deu a una exposició a sons perceptibles.

CONTACTE
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Jordi Romeu Garbi
E-MAIL jordi.romeu@upc.edu
TEL. 93 739 81 46

Les fonts sonores artificials derivades de l’activitat humana al
mar, com ara el transport marítim, les maniobres militars o la
construcció de plataformes a alta mar, també originen contaminació acústica al medi marí, ja que “afecten directament la
fauna marina i provoquen la mort d’alguns individus o poblacions”, assegura Michel André, investigador i responsable del
Laboratori d’Aplicacions Bioacústiques a l’Escola Politècnica
Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú.

NOM

La contaminació acústica o l’smog acústic, terme creat per
analogia amb el terme smog atmosfèric, “és la presència de
soroll causat per procediments artificials a l’atmosfera”, afirma
Jordi Romeu, responsable del Laboratori d’Enginyeria Acústica
i Mecànica a l’ETS d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de
Terrassa, que afegeix que, a les àrees metropolitanes, la font
principal de contaminació acústica és el trànsit de vehicles.
L’smog acústic causa danys en la sensibilitat auditiva de les
persones i altres danys menys evidents com ara desordres del
son, interferències en la parla, fatiga, incertesa, manca de concentració o reducció de la capacitat de treball. D’aquest tipus
de contaminació també se’n deriven diversos efectes econòmics, com ara la depreciació dels preus dels habitatges situats
en zones sorolloses, i diversos efectes negatius sobre la resta
de l’ecosistema.
Tanmateix, malgrat que l’Organització Mundial de la Salut
(OMS) afirma que l’Estat espanyol és el segon país del món
amb nivells més alts d’smog acústic, Jordi Romeu assegura que
“no existeixen prou dades per demostrar-ho, tot i que la poca
educació acústica de la població espanyola, combinada amb
l'estil de vida abocada al carrer i amb una activitat turística que
tendeix a potenciar l'aspecte festiu del país, propicien la sensació que Espanya és al pòdium dels països sorollosos”.

Michel André
E-MAIL michel.andre@upc.edu
TEL. 93 896 72 27

Què és l''smog' acústic?

Terratrèmols sota control
El Laboratori de Control, Dinàmica i Aplicacions (CoDAlab) de
l’EU d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona disposa d’un
simulador de terratrèmols que permet estudiar el rendiment de
diferents estratègies d’aïllament i l’eficiència dels mètodes de
control per reduir les vibracions causades per moviments sísmics als edificis.
Per validar els mètodes de control sísmic, tenen dos models: el
primer és una taula vibratòria (shaking table) que genera acceleracions equivalents a les d’un terratrèmol i permet observar,
de forma experimental, com afecten un edifici a escala de dues
plantes; el segon és un programari informàtic que fa simulacions numèriques per conèixer la resposta d’una estructura de
base aïllada de vuit plantes. Els resultats obtinguts es poden
aplicar en àmbits com ara la matemàtica aplicada a l’enginyeria civil i l’enginyeria mecànica.
http://codalab.ma3.upc.edu
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Quines són les
principals funcions
de les xarxes
socials?

Un futur detector
del càncer

Carlos Villavieja
Departament d’Arquitectura
de Computadors
Les xarxes socials són eines excel·lents
per compartir informació entre usuaris
amb afinitats o vincles comuns de forma
immediata. S’utilitzen per fer networking,
en l’àmbit dels recursos humans, per
comunicar-se, jugar, tafanejar i per a
altres funcions que neixen diàriament.
Malgrat tots aquests beneficis, els usuaris
les han de configurar adequadament per
salvaguardar la intimitat, ja que poden
donar a conèixer els nostres patrons de
comportament, entre altres perills. El creixement exponencial de dades i usuaris
les converteix en bancs de dades per a
organitzacions i governs, i en un mitjà
perquè l’individu pugui ser des de periodista fins a líder d’una revolta.
cvillavi@ac.upc.edu

Manel Medina
Director del Centre d’Aplicacions
d’Internet i de l’esCERT-UPC
S’ha de distingir les xarxes professionals
de les xarxes de lleure. Les primeres són
genèriques, permeten establir o mantenir contactes laborals (networking),
comunicar les nostres evolucions professionals. Inclouen les xarxes corporatives,
creades per una organització per facilitar
la comunicació entre els col·lectius que
hi estan vinculats. Fan possible una
comunicació asimètrica. Les xarxes de
lleure serveixen per comunicar-nos amb
familiars, amics, coneguts i saludats i,
fins i tot, amb qui no hem vist ni veurem
mai. Permeten compartir les nostres
emocions, experiències o descobriments, així com rebre comentaris, consells i opinions sobre problemes.
medina@ac.upc.edu

FOTO

L’ICFO dissenya un laboratori en un xip dins el projecte SPEDOC

L’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) investiga una innovadora plataforma
sensitiva per a la detecció precoç del càncer. El projecte —que es denomina
SPEDOC (Detecció precoç de cèl·lules cancerígenes basada en plasmons de
superfície)— el coordina l’investigador Romain Quidant.
Es tracta d’un dispositiu compacte integrat en una plataforma reduïda que serà
útil per a metges o tècnics de laboratori no especialistes en tècniques òptiques. A manera de minilaboratori portàtil, el sistema combina els últims avenços en nanoòptica, manipulació òptica i microfluídica (tècnica dedicada a desenvolupar dispositius per fer passar els fluids per canals microscòpics), que
inclou els recents descobriments sobre la proteïna HSP70. Aquests estudis
indiquen que el càncer causa un augment de la concentració d’aquesta proteïna en el reg sanguini perifèric i en les membranes cel·lulars de les cèl·lules canceroses.
El laboratori portàtil disposarà de diversos tipus de sensors, amb els quals es
podrà mesurar la concentració de la proteïna HSP70 tant en la sang com en les
parets de les cèl·lules.
Disminuir els efectes secundaris
La detecció precoç del càncer “afavorirà el desenvolupament de noves teràpies que es podran aplicar al pacient amb anterioritat i en dosis menors, amb
la consegüent disminució dels efectes secundaris nocius”, explica Romain
Quidant, investigador contractat en el marc del Programa de la Institució
Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) de la Generalitat de Catalunya.
En el projecte, finançat dintre del setè Programa marc de la Comissió Europea,
també hi participen científics de la Universitat de Borgonya, l’Institut Nacional
de Sanitat i Recerca Mèdica de Dijon, l’Escola Politècnica Federal de Lausana i
l’empresa COSINGO, Imagine Optic Spain SL.

CONTACTE
Romain Quidaint
spedoc@icfo.es / romain.quidant@icfo.es
WEB www.spedoc.eu/ TEL. 93 553 40 76
NOM

E-MAIL

Els avenços tecnològics i científics exigeixen invertir en l’aprenentatge professional de
qualsevol àmbit, fet que genera despeses que no sempre s’està disposat a assumir. Ara, un
investigador doctorat per la UPC ha desenvolupat un model numèric per calcular els costos
que generen els professionals sanitaris. Amb aquest model, ha demostrat que la formació
contínua d’aquests professionals representa un estalvi econòmic considerable respecte de la
no-formació.
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Quant costa la ‘no formació’
dels professionals?

Autor
Pedro Joao Soares Gaspar.
Director
Josep Maria Monguet, del
Departament d’Expressió Gràfica
a l’Enginyeria, i Jordi Ojeda,
del Departament d’Organització
d’Empreses.

Per què vas triar aquesta recerca?
Per demostrar que la formació
contínua dels professionals
de la salut és una inversió en
la qualitat de les cures i estalvia
diners.
Àrees d’aplicació
Tots els contextos de la salut,
amb un procés de validació previ
per assegurar que els resultats
siguin fidedignes.

Pedro Joao Soares Gaspar
pedrgaspar@gmail.com
TEL. +35 19 62 54 12 19

Títol de la tesi
Model d’estimació dels costos
de la no-formació en salut en
l’àmbit del diagnòstic i tractament de ferides cròniques.

E-MAIL

Comparar costos
El primer experiment va permetre comparar els costos estimats del tractament
fet per professionals de la salut amb
diferents nivells de formació específica i
d’experiència en el diagnòstic i tractament de ferides cròniques.
Els costos del tractament van resultar
més elevats entre els professionals
sense formació acreditada en la matèria
i, per contra, tendien a baixar a mesura
que incrementava el nombre d’hores de
formació rebuda pels professionals. Un
segon experiment comparava el cost del
tractament efectuat per dos grups de
professionals abans i després d’una formació específica de 40 hores, que
només un dels grups va rebre. Els resultats mostraven una reducció de costos

Tesi

NOM

ments complementaris cal implementar.
A les opcions seleccionades pels professionals sanitaris s’hi aplicaven les equacions corresponents sobre els costos
directes i indirectes del tractament, per
elaborar les matrius de costos de l’acció,
que representen el preu del tractament
proposat. Comparant els costos de l’acció amb els costos òptims —quant es
gastaria si s’implementessin les mesures terapèutiques que es consideren ideals per a cada cas— s’estimaven els
costos de la no-formació, que van tenir
una gran representativitat per al treball.

Un estudi
demostra que la
formació contínua
dels professionals
sanitaris pot produir
beneficis clínics
i econòmics.

FOTO

CONTACTE

Un conjunt d’equacions lineals que permeten calcular el cost dels tractaments
sanitaris en la cura de ferides cròniques.
Aquesta és la fórmula a partir de la qual
Pedro Joao Soares Gaspar, format a
l’Escola Superior de Salut de l’Institut
Politècnic de Leiria (Portugal), ha desenvolupat la seva tesi doctoral a la UPC en
el marc del programa de doctorat
d’Enginyeria Multimèdia.
Per mitjà d’un model matemàtic, Soares
Gaspar ha demostrat que la formació
contínua i l’actualització de les competències dels professionals sanitaris no
només milloren la qualitat dels tractaments, sinó que també representen un
estalvi econòmic.
El model matemàtic s’ha desenvolupat a
partir de diversos experiments en què
professionals de la salut havien d’escollir
el tractament per a casos virtuals de
malalts amb ferides cròniques. Aquests
professionals havien d’avaluar, diagnosticar i tractar els casos a través d’un
simulador en línia que proporcionava
informació rellevant sobre els pacients i
que permetia imitar els passos fonamentals en la presa de decisions clíniques.
Així, a través d’aquesta eina els professionals podien decidir, per exemple, com
s’ha de netejar la ferida i preparar-ne el
fons, quins materials cal col·locar en el
fons de la ferida o quins altres procedi-

en el grup que va cursar la formació.
Els fruits d’aquesta recerca són importants perquè, tal com defensa el seu
autor, “demostren amb evidències científiques que la formació contínua dels
professionals de la salut, encara que
sigui en contextos econòmics desfavorables, pot produir beneficis clínics i econòmics”. I és que avui els avenços científics i tecnològics en l’àmbit sanitari —i
en la majoria dels sectors—obliguen els
professionals a rebre una formació permanent per adaptar els seus coneixements a les noves realitats.
Una preparació adient que creï personal
competent, per tant, pot ajudar a prevenir errades clíniques, males pràctiques o
rendiments deficients, que, ara, s'ha
demostrat que també encareixen els
costos mèdics.

l’entrevista

"També els empresaris
han de millorar
la seva formació”
Les administracions, l’empresa i la societat en general dediquen cada cop més
atenció a la universitat com a font de capacitats que poden contribuir al desenvolupament socioeconòmic. El repte és explotar aquestes capacitats de manera adequada. Així ho explica Eric Froment, economista i expresident de l’Associació
d’Universitats Europees.

Eric
Froment

Dipòsit legal B-17.371-89

Eric Froment imparteix
classes d’economia a la
Universitat Lumière Lyon 2
des de 1973 i és assessor
de l’Agència d’Avaluació
de la Recerca i de
l’Ensenyament Superior
(AERES) francesa. El mes de
febrer va participar a la UPC
en el seminari PeriodismeUniversitat, organitzat per
la Conferència de Rectors
de les Universitats
Espanyoles (CRUE) i la
Fundación Conocimiento
y Desarrollo (FCYD).

L'economista i expresident de
l'Associació d'Universitats Europees, que va dedicar la seva
intervenció a la tercera missió de
la universitat, va parlar sobre la
contribució de la recerca universitària al desenvolupament econòmic i social. A parer seu, la
contribució de les institucions
d’educació superior al desenvolupament inclou generar, utilitzar, aplicar i explotar el coneixement de què disposen. D’aquesta manera, i potenciant els vincles de col·laboració amb l'empresa, les universitats o les institucions d'educació superior,
esdevindran un element dinamitzador de l’economia.

Quin paper li toca fer a la universitat?
Ja fa temps que ha augmentat la percepció que la universitat té un paper important a fer en el desenvolupament socioeconòmic i cultural d’Europa. Aquest és un
fet que em sembla important destacar, sobretot perquè
molt sovint la universitat s’ha vist com una torre d’ivori.
És l’anomenada tercera missió?
Si Europa s’ha de convertir en l’economia del coneixement més competitiva i dinàmica del món, i aquest és un
objectiu estratègic que es va marcar l’any 2000 el
Consell Europeu a Lisboa, la universitat esdevé un actor
essencial que pot contribuir significativament al desenvolupament de la societat. La universitat té el coneixement i la capacitat de generar-ne de nou, però alhora
també és el lloc de formació d’investigadors i de transmissió del coneixement.
Què passa en altres països?
En altres països, com en el cas del model americà, per
exemple, se sap que la universitat té una funció a desenvolupar i ningú no ho qüestiona. En canvi, a Europa s’han
viscut temps d’incertesa. L’estratègia de Lisboa va establir com a fita que la despesa en recerca i innovació
havia d’arribar al 3 % del PIB dels països europeus. Això
vol dir més recerca a la universitat, més coneixement,
però amb la condició que el coneixement es transmeti a
l’empresa i a la societat. Per tant, des d’aleshores el problema que ens plantegem no és només gastar més
diners en fer recerca, sinó aprofitar els avantatges de la
col·laboració entre la universitat i l’empresa.
Universitat i empresa necessiten aliar-se?
Les grans empreses ja saben que la universitat, la recerca i la col·laboració són indispensables. Però a Europa, a
França, a Espanya, a tots els països de la Unió Europea,
les persones que treballen en les petites i mitjanes
empreses sovint són autodidactes, ja que han deixat els
estudis abans d’entrar a la universitat; malgrat tot, han
desenvolupat molt bé els seus negocis. Però en l’economia altament competitiva del coneixement global és
necessari que aquests empresaris millorin el seu grau de
coneixements. El repte és acostar-los no només a la
recerca, sinó també a la formació.

Com es promouen aquests vincles entre universitat i empresa?
M’agrada molt el concepte d’escala de la innovació,
que consisteix a possibilitar el contacte progressiu
entre la universitat i l’empresa. Implica fer un intercanvi entre persones, habituar les empreses que entrin en
contacte amb la universitat per tal que, a poc a poc,
guanyin confiança en una institució com aquesta. I,
simultàniament, implica que els investigadors s’han de
preocupar de les necessitats de les empreses.
És un procés del qual es poden beneficiar
mútuament?
Evidentment. Entre altres coses, es tracta també de
promoure la creació de grups d’empreses que estan
en un mateix sector. Això pot semblar una mica curiós,
però es tracta de fer-les treballar juntes malgrat que
siguin la competència, de crear pols de competitivitat.
Avui dia estem immersos dins una lògica de desenvolupament regional o territorial en què s’agrupen
empreses, universitats i centres de recerca que treballen dins el mateix sector, i el fet d’agrupar-se, de posar
en comú el coneixement, pot ser beneficiós per a
tothom. En definitiva, hem de potenciar aquests vincles entre els diferents actors involucrats i fer que
siguin estables. S’ha d’entendre la col·laboració com
un requisit previ i necessari per aconseguir resultats
satisfactoris que, en un futur, es puguin incorporar en
forma d’innovacions a l’empresa i a la societat en
general.
Com definiria, doncs, la transmissió del coneixement que fa la universitat?
La transmissió del coneixement és una funció social.
Quan es desenvolupa una nova tecnologia, és important saber si aquesta és útil, si s’utilitzarà. Això és
important per a la innovació, i per a les grans decisions
també. Si es vol una bona discussió per prendre decisions, cal utilitzar al màxim el coneixement, i cal fer-ho
amb la participació dels ciutadans. Per tant, si s’utilitza
aquest coneixement d’una manera més extensa, la
universitat té un paper significatiu dins el debat democràtic: que aquest coneixement faci reflexionar la gent
i l’ajudi a comprendre millor la societat en què vivim.

