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Per al món de la recerca i la gestió del
coneixement ha estat una gran satisfac-
ció veure com novament la Universitat
Politècnica de Catalunya ha estat reco-
neguda amb la distinció de Campus
d’Excel·lència Internacional (CEI) pel
Ministeri d’Educació, pel projecte de
Campus Energia.
Cal destacar la magnífica i molt oportu-
na proposta presentada —atesa la gran
actualitat del món energètic i el moment
decisiu en què està immers—, en la qual
modestament hem contribuït des de
l’Institut de Recerca en Energia de
Catalunya (IREC), del patronat del qual
forma part la UPC.
El Campus Energia és un concepte que
valoritza i visualitza la tasca desenvolu-
pada els darrers anys per la UPC en
l’àmbit energètic del coneixement.
En aquest entorn s’han posat en marxa
iniciatives molt importants que han per-
mès configurar la idea de campus espe-
cialitzat i a la vegada de referència: la
presència a Barcelona de l’empresa
comuna europea Fusion for Energy;
l’adjudicació del KIC InnoEnergy; la crea-
ció del mateix IREC; l’impuls i la partici-
pació de clústers especialitzats en
temes energètics, dels quals formen
part diversos grups de la UPC, així com
un considerable increment de la con-
tractació de projectes de recerca tecno-

lògica per la indústria, en l’àmbit de les
energies renovables i de l’eficiència
energètica.
Totes aquestes iniciatives han permès
configurar una visió estructurada i a
llarg termini sobre la realitat del sector
energètic, que s’ha reflectit en el projec-
te del Campus Energia.
En aquest sentit, la Universitat com a
institució social es troba immersa en el
nou context de transformació del sector
energètic: d’una banda, les energies
renovables, les tecnologies de la infor-
mació i els nanomaterials estan tenint
un enorme impacte sobre la tecnologia
energètica. De l’altra, la liberalització del
sector elèctric ha generat una activitat
molt més dinàmica amb l’entrada de
noves empreses que fins ara eren alie-
nes al sector energètic, amb una visió
diferent del negoci, i dels diferents
models de negoci que poden aparèixer
tenint en compte tots aquests canvis.
Les inversions del sector energètic són
molt intensives quant a capital i reque-
reixen un procés molt llarg de renovació.
La Universitat té la base de valor per
afrontar amb èxit aquest procés de
transformació i el Campus Energia aju-
darà a desenvolupar noves i capdavan-
teres oportunitats en el sector energè-
tic, com a compromís amb la realitat
social present i futura.

Campus Energia:
una proposta
renovadora
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Trobar un punt d’interacció entre la literatura i els àmbits de coneixement de la UPC és la
premissa amb la qual va néixer, ara fa 20 anys, el Premi UPC de Ciència-Ficció, convocat pel
Consell Social de la UPC. El Premi és un dels més destacats d’aquest gènere. reportatge
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La ciència-ficció és una de les aficions
literàries amb més adeptes entre la
comunitat universitària de la UPC. El
1991, des de la perspectiva d'introduir
la literatura a la Universitat, el Consell
Social va impulsar el Premi UPC de
Ciència-Ficció, un gènere i un guardó
que no coneixen fronteres geogràfi-
ques ni temàtiques. En 20 anys, més de
2.000 novel·les inèdites s’han presentat
al certamen i els grans gurus del gène-
re han visitat la Universitat per oferir-hi
conferències a mig camí entre el futur,
la tecnologia i la fantasia.

En la primera edició, s’hi van presentar
més de 70 novel·les escrites en caste-
llà i català, fet que augurava l’èxit per al
guardó. La UPC donava vida, aleshores,
al que seria un concurs literari amb una
gran projecció i de caire internacional.
Miquel Barceló, professor del
Departament d’Enginyeria de Serveis i
Sistemes d’Informació de la UPC i una
de les persones que més ha treballat
pel projecte, recorda amb un xic de
nostàlgia els inicis: “Volíem aprofitar el
20è aniversari de la UPC per crear un
concurs literari i el gènere més adient
era la ciència-ficció, atès que és el més
proper a l’activitat docent i de recerca
de la Universitat”, explica.
El Premi és rellevant tant per la dotació
econòmica —6.000 euros— com pel
fet que és l’únic a Espanya que s’ator-

ga a una obra inèdita. La possibilitat de
publicar la novel·la ha estat també un
dels grans atractius per als autors i
autores. El jurat del premi concedeix, a
més, dues mencions: una d’especial,
dotada amb 1.500 euros, i una d'espe-
cial i una de reconeixement a la millor
narració presentada per un membre de
la UPC.
Una tercera part de les novel·les que
s’han presentat al concurs provenen
de l’estranger. “En la primera edició, la
convocatòria només era oberta a
novel·les curtes escrites en castellà i
català, però l’any següent vam ampliar-
la a l’anglès i el francès”, recorda
Barceló. Aquest fet va obrir fronteres a
països com ara els Estats Units, el
Regne Unit, França o Bèlgica, tot i que
amb el castellà també s’obria la fronte-
ra a països llatinoamericans com ara
l’Argentina, Xile, Cuba o Colòmbia.
De la mateixa manera, les conferències
que cada any s'ofereixen amb motiu
del lliurament del Premi no tenen límits
geogràfics. “Principalment —afirma
Miquel Barceló—, són científics o
escriptors del Regne Unit, però també
hi ha hagut conferenciants americans,
espanyols, francesos i d’altres països
europeus.” Els ponents, però, compar-
teixen una altra cosa a més de la cièn-
cia-ficció, que és que tenen un prestigi
reconegut. “El primer any del Premi ja
vam posar el llistó molt alt convidant el
científic americà Marvin Minsky, que es
considera el pare de la intel·ligència
artificial”, recorda Barceló. Entre el llarg
historial de prestigiosos conferen-
ciants, també hi destaca Neal
Stephenson, que ha venut a Espanya

més de cent mil còpies del seu llibre
Criptonomicon, o Robert J. Sawyer, que
ha vist com la seva novel·la guanyado-
ra del Premi UPC de Ciència-Ficció el
1998, Block universe, ha estat font
d’inspiració per al guió de la sèrie de
televisió Flashforward.
I es que la ciència-ficció és un gènere
molt sol·licitat pel públic, ja que, com
assegura Miquel Barceló, possiblement
és la millor eina per pensar en un futur
diferent. Tot i això, l’organitzador del
Premi afirma: “El gènere està perdent
especificitat. Fa uns anys es fantasieja-
va amb coses que ara són reals. Ara,
ningú s’atreveix a predir allò a què
podem arribar.”

En l’edició d’enguany, el Premi UPC de Ciència-Ficció
ha estat per a l’obra Súper extra grande, del cubà
José Miguel Sánchez. La menció especial ha estat
per a la novel·la La caja cúfica, de Juan Miguel
Aguilera, i la menció especial per a un membre de la
UPC s’ha atorgat a l’obra Una recerca en dos temps,
de Joaquim Casal, professor del Departament
d’Enginyeria Química.

L’edició de 2010

Més de 6.000 obres omplen les prestatgeries de la col·lecció específica
de ciència-ficció, ubicada a la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté, la de
l’EPS d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú i la del Campus de Terrassa. A
més de novel·les, amb el temps s’han afegit a la col·lecció assajos,
còmics, novel·les gràfiques, sèries de televisió o pel·lícules. Des d’aques-
ta edició, les novel·les guanyadores s’editen digital a Iniciativa Digital
Politècnica. Es treballa també per digitalitzar les edicions anteriors al
2009, publicades en paper, així com les conferències que els convidats
han anat pronunciant cada any durant l’acte de lliurament del guardó.

El llegat de la ciència-ficció

Dues dècades de fantasia

FOTO José Miguel Sánchez, guanyador del Premi UPC de Ciència-Ficció
2010 per la novel·la titulada Super extra grande

"El primer any,
el convidat va ser
Marvin Minsky" 



Què té a veure el grup d’estudiantat de
doctorat procedent de diverses parts del
planeta i que cerca a Terrassa com es
pot fer més eficient l’energia fotovoltai-
ca i eòlica amb la primera dinamo que
va arribar a Espanya l’any 1875? A sim-
ple vista, són els dos extrems temporals
d’un procés que ha tingut lloc a la UPC i
que acaba d’integrar un nou pas decisiu
amb la designació de la Universitat com
a Campus d’Excel·lència Internacional
(CEI), un segell de qualitat que atorga el
Ministeri d’Educació.
En aquest temps, a la Universitat s’han
format els titulats i titulades que han tin-
gut un paper rellevant en la concreció
de l’entorn energètic del país, s’ha donat
suport a la innovació a través de conve-
nis de col·laboració, s’han patentat pro-
ductes, s’ha creat una sòlida xarxa de
persones i entitats que treballen sobre
l’energia i les seves diferents variables...
Tot aquest bagatge i el seu desenvolupa-
ment futur en un horitzó que abasta fins
a l’any 2015 ha estat clau en l’obtenció
del reconeixement de la UPC com a CEI.
Presentat com a “Campus Energia UPC,
energia per a l’excel·lència”, el projecte
és un multicampus que articula el
potencial de la Universitat en aquesta
àrea de coneixement a través de l’activi-
tat de grups de recerca de Barcelona,
Castelldefels, Sant Cugat del Vallès i
Terrassa. La iniciativa està coordinada
per Parc UPC.
Adreçat a contribuir a transformar el
sector energètic cap a un model més
sostenible amb el suport de la innova-
ció, el projecte compta amb l’adhesió
estratègica de l’Institut de Recerca en
Energia de Catalunya (IREC) i el Centre
d’Investigacions Energètiques, Mediam-
bientals i Tecnològiques (CIEMAT). Un
total de 45 entitats més s’han vinculat a
la iniciativa en diferents graus: la
Generalitat de Catalunya i l’Institut
Català d’Energia (ICAEN); els ajunta-

ments de Terrassa, Castelldefels, Sant
Cugat del Vallès, Barcelona i Berga, i
empreses com ara Alstom, Abengoa,
Seat, Gas Natural Fenosa, Abertis i
Vestas.
També hi donen suport centres de
recerca i universitats com ara l’Institut
Tecnològic de Massachusetts (MIT), la
Universitat d’Aachen, la de Sidney i la
d’Aalborg, i ens socials com són la
Cambra de Comerç de Barcelona o el
sindicat Comissions Obreres, entre
molts altres.

El rector de la UPC, Antoni Giró, ha valo-
rat l’obtenció del CEI com un “reconeixe-
ment a la llarga trajectòria de la
Universitat en recerca i innovació rela-
cionades amb l’energia, que ens ha por-
tat a ser líders en aquest àmbit de conei-
xement i que ens mou, ara, a donar res-
posta als nous reptes tecnològics, de la
mà d’altres institucions i empreses”.
Aquesta és, assegura, “una oportunitat
única per donar forma definitiva a un
procés d’aliances estratègiques iniciat fa
més de 30 anys i crear un campus temà-
tic de referència internacional”.
La UPC suma a aquesta iniciativa l’opor-
tunitat que implica la creació d’un nou
pol de coneixement en el futur campus
universitari Diagonal Besòs —actual-
ment en construcció a l’entrada est de la
ciutat de Barcelona—, que focalitzarà
les activitats de docència, recerca, inno-
vació i creació d’empreses precisament
sobre l’energia i l’aigua, i on prendrà
forma una part d’aquest projecte. En

des de la
portada
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Segell
d'excel·lència 
per a l'energia

La UPC ha aconseguit per segon any consecutiu el reconei-
xement com a Campus d’Excel·lència Internacional (CEI) que
atorga el Ministeri d'Educació. En aquesta ocasió, el projecte
s’ha centrat en el potencial de la innovació i la formació com
a agent de canvi per a la transformació del model energètic.

El doctorat és 
clau per millorar el
potencial innovador
de les empreses 
i generar nou 
coneixement 



aquest espai, s'hi ha d’instal·lar l’Institut
de Recerca en Energia de Catalunya
(IREC) i, just al costat, la seu a  Barcelona
del Reactor Termonuclear Experimental
Internacional (ITER).

El talent
La captació i creació de talent és un dels
elements sobre els quals pivota el pro-
jecte, que preveu la creació de màsters
internacionals amb altres universitats
excel·lents o l’impuls a un programa
internacional de beques de doctorat vin-
culades a l’energia. Per a Pedro Rodrí-
guez, que fa recerca i forma un grup de
doctorands estrangers al Departament
d’Enginyeria Elèctrica, “un recurs impor-
tant és el model del joint doctorate, que
consisteix a articular doctorats conjunts
entre diverses universitats i permet
assolir un nivell acadèmic molt alt i una
gran interconnexió amb grups de recer-
ca excel·lent, cosa que beneficia la
generació interna i la captació externa
de talent”.

“A banda, cada dia més, l’estudiantat
reclama una alta qualitat en el model
acadèmic”, afirma Pedro Rodríguez. “El
camí és promoure programes de forma-
ció a l’avantguarda, com per exemple la
proposta del màster Erasmus Mundus
de Sistemes Eòlics, que liderarà la UPC i
en el qual col·laboraran les universitats
d’Aalborg (Dinamarca) i d’Aachen
(Alemanya).” Connectar l’estudiantat de
diferents nivells (màsters, doctorats i

postdoctorats), proposar models d’apre-
nentatge més basats en la resolució de
problemes i l’execució de projectes
similars a la realitat que no pas en clas-
ses magistrals, i mostrar la vinculació
universitat–empresa són algunes de les
línies que, en opinió seva, cal fomentar.

En aquest entorn cal tenir en compte
que l’energia impregna des de fa temps
i de manera transversal i amb diferent
intensitat una bona part dels currícu-
lums dels futurs titulats i titulades de la
UPC. A tall d’exemple, el grau d’En-
ginyeria dels Sistemes Biològics, que
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FOTO 1 Les imatges de
la pàgina 4 mostren
projectes d'innovació
en diferents aspectes
de la energia, en els
quals la UPC té una
llarga trajectòria.

FOTO 2  El Campus
Energia UPC ha estat
reconegut com a
Campus d’Excel·lència
Internacional

FOTO 3 El Campus
Energia UPC té l'objec-
tiu de transformar 
el sector energètic 
cap a un model més 
sostenible.
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Des de la instal·lació de la primera dinamo a la llavors Escola
d'Enginyers Industrials de Barcelona el 1874 —la primera dinamo que
va arribar a Espanya— fins avui, la UPC ha recorregut un llarg trajecte
en diferents aspectes de l’energia que han merescut l’atenció i els
esforços dels investigadors i investigadores.
“La UPC està en el top 10 de les universitats tècniques europees en el
camp de l’energia”, afirma amb rotunditat Josep Bordonau, professor
del Departament d’Enginyeria Electrònica. No en va capitaneja un dels
actuals projectes de gran envergadura en l’àmbit energètic a Europa,
el KIC InnoEnergy, un fet que sens dubte ha afavorit l’obtenció del CEI
pel Campus Energia.
El KIC InnoEnergy és una iniciativa encaminada a contribuir a implan-
tar l’energia sostenible a Europa, un projecte per al qual la UPC ha
estat seleccionada, com a comunitat de coneixement i innovació (kno-
wledge and innovation communities, KIC), per l’Institut Europeu
d’Innovació i Tecnologia (EIT) per liderar el projecte.
En aquesta iniciativa, la UPC coordina, juntament amb ESADE, el node
ibèric, que també tindrà seu al futur Campus Diagonal Besòs i que
concentrarà l’activitat innovadora d’empreses i centres de recerca de
la zona sud d’Europa al voltant de les energies renovables i l’eficièn-
cia energètica industrial. Les activitats es duen a terme en col·labora-
ció amb empreses com ara Iberdrola, ABB, Total, Gas Natural Fenosa i
Electricité de France, i centres de recerca com són el Royal Institute
of Technology d'Estocolm, el Karlsruhe Institute of Technology i el
Commissariat à l'Énergie Atomique, a més de l’IREC i el CIEMAT.

La UPC, en el top 10 
dins l’àmbit de l’energia

El Campus Energia
UPC aplega una
trentena de grups
de recerca 
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imparteix l’Escola d’Agricultura de
Barcelona a Castelldefels es vincula al
medi ambient, a la producció animal i
vegetal, però també a l’energia, ja que
inclou la generació d’aquesta a partir de
material orgànic. “Estem parlant de bio-
combustibles, ja sigui a través de resi-
dus o a partir de material vegetal amb
aquest ús específic, continguts i aspec-
tes que d’altra banda no són nous, ja
que a la UPC des de fa anys s’han estat

desenvolupant i tractant aquests usos
dels recursos naturals”, argumenta la
sotsdirectora de l’Escola, Lourdes Reig.
Precisament amb l’objectiu d’adequar
els perfils professionals a les demandes
de la societat, el Campus Energia UPC
desplegarà programes educatius en
energia i emprenedoria en una desena
de centres d’educació secundària i inte-
grarà la formació professional en l’edu-
cació superior.

El Campus Energia UPC, que també ha
estat seleccionat en el programa
InnoCampus del Ministeri de Ciència i
Innovació, té una vocació internacional,
per la qual cosa preveu formar part del
consorci de la xarxa d’excel·lència IDEA,
crear xarxes internacionals d’universi-
tats tècniques al voltant de l’energia i
impulsar noves empreses derivades.
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El 1987 es va iniciar el complex
procés de desmantellament del
reactor nuclear Argos, que du-
rant més de dues dècades va
servir com a laboratori docent
d’energia nuclear a l’ETS d’En-
ginyeria Industrial de Barce-
lona. Construït per la Junta
d'Energia Nuclear, entre 1960 i
1962, amb finançament de la
Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Barce-
lona, el reactor nuclear es va
posar en marxa l’any 1963 com
una instal·lació pionera de l’è-
poca. I va operar fins al 1977.
Aquell any, la UPC va decidir
aturar-lo, atès que la llei nuclear
de 1964 no preveia un règim
específic per a les instal·lacions
nuclears de l'àmbit de la recer-
ca i de la formació a Espanya.
El procés de desmantellament
va finalitzar el 2002 i, com a
substitut, l’ETSEIB va inaugurar
un simulador conceptual de
central nuclear.

Una 
curiositat

L’eficiència energètica, la fissió i la fusió nuclears, l’energia intel·ligent
(smart grid) i les energies renovables són les quatre àrees estratègi-
ques del projecte, que aplega una trentena de grups de recerca dels
campus de Barcelona, el Baix Llobregat, Sant Cugat del Vallès i
Terrassa. Tots centren les activitats de recerca en diferents aspectes
clau del camp de l’energia: l’eficiència energètica; l’energia nuclear; la
química, la mecànica i els materials; el transport i la mobilitat; l’arqui-
tectura i l’edificació, i els sistemes i els mercats energètics.
En el marc del Campus Energia i amb vista al 2015, es preveu dur a
terme un bon nombre d’actuacions concretes. Pel que fa a la recerca
i la innovació, s’engegaran projectes sobre la generació d’energia i l’e-
ficiència energètica, com ara les plantes experimentals d’energia
minieòlica i de piles de combustible, el disseny d’habitatges bioclimà-
tics, la gestió intel·ligent de xarxes elèctriques o el monitoratge en
temps real del consum energètic dels edificis.
A més, el Campus Energia desenvoluparà un projecte pioner per ali-
mentar l’entorn mitjançant energies solar tèrmica, eòlica, de biomas-
sa i de piles de combustible. Una de les fites en aquest sentit és asso-
lir la qualificació A en eficiència energètica en els edificis del Campus
i monitorar el consum de les aules.
Així mateix, es preveu la creació de l’Observatori de l’Energia i de
noves empreses de base tecnològica, i la sol·licitud de patents inter-
nacionals en aquest àmbit.

Quatre àrees estratègiques
per impulsar

FOTO 4  La UPC va ins-
tal·lar, a la dècada de
1960, el reactor nucle-
ar Argos com a labora-
tori docent d’energia
nuclear a l’ETS
d’Enginyeria Industrial
de Barcelona.

FOTO 5  L'Ajuntament
de Barcelona reconeix
les universitats "CEI"
de la ciutat. D'esquerra
a dreta: Antoni Giró,
rector de la UPC;
Josep Joan Moreso,
rector de la UPF;
Màrius Rubiralta,
secretari general
d'Universitats del
Ministeri d'Educació;
Jordi Hereu, alcalde de
Barcelona; Ana Ripoll,
rectora de la UAB i
Carles Carreras, rector
en funcions de la UB.



Fa sis anys que el grup de recerca de
Xarxes sense Fils (WNG) de la UPC tre-
balla en la tecnologia de les xarxes mul-
tisalt, en la qual ha aconseguit resultats
remarcables, com ara l’autoconfiguració
de la xarxa, que en facilita tant la
instal·lació com l’ús, o la reducció de les
interferències i els mecanismes de qua-
litat del servei.

Pi2P Ubiquitous Networks SL neix amb
la voluntat de “comercialitzar la tecnolo-
gia i els productes del grup de recerca;
per tant, l’activitat de l’empresa comen-
ça allà on acaben les tasques d’investi-
gació del WNG”, apunta Josep Paradells,
del Departament d’Enginyeria Telemàti-
ca a l'ETS Enginyeria de Telecomunica-
cions de Barcelona i fundador d’aquesta
spin-off. L’empresa materialitza, doncs,
els projectes del WNG, és a dir, els dis-
senya, els fabrica, els comercialitza, els
instal·la i en fa el manteniment, “com-
pletem la cadena de valor de les empre-
ses”, sentencia l’investigador.
Una xarxa multisalt està formada per
nodes intel·ligents, capaços de rebre,
processar i reenviar informació d’altres
nodes de la xarxa, de manera que la

informació “salta” de node a node.
Aquest sistema atorga una gran solidesa
a la xarxa gràcies al fet que la gestió no
depèn d’un processador central, sinó
que cada node és capaç de processar
informació i de prendre decisions per si
mateix, de la mateixa manera que el sis-
tema de nodes múltiple fa possible un
desplegament fàcil de la xarxa. “La infor-
mació de node a node es transmet per
radiofreqüència, la qual cosa redueix el
consum; a més, en no haver de configu-
rar cap sistema, és una tecnologia fàcil
d’instal·lar”, afegeix Paradells.
Una de les tipologies de xarxes multisalt
en la qual el WNG té més experiència
són les xarxes de sensors, les quals ofe-
reixen infinites possibilitats d’aplica-
cions pràctiques. De fet, la demanda de
xarxes de sensors sense fil creixerà
exponencialment en els propers anys,
segons l'estudi de l'organització ON
World.
Els mercats potencials de la tecnologia
multisalt, doncs, són múltiples. L’Admi-
nistració, per exemple, la pot aplicar en
el monitoratge i el control del trànsit i de
la contaminació atmosfèrica i acústica.
En l’àmbit de la sanitat, les xarxes de
sensors multisalt s'utilitzen per a con-
trolar la tensió de la sang o les pulsa-
cions mitjançant sensors molt lleugers.
El monitoratge d’aquestes dades submi-
nistra a l’equip mèdic la informació per a
un diagnòstic més fiable, cosa que per-
met detectar i alertar si les condicions
del pacient empitjoren.
La utilització de sensors pot contribuir

igualment a reduir el consum d’energia,
facilitant l'ajust de la temperatura i la
llum de forma remota, i també el moni-
toratge mediambiental, mitjançant el
control, per exemple, del temps, de les
partícules en suspensió i de la pol·lució
de l'aigua. Els sensors sense fil fan pos-
sible també controlar la pressió de les
rodes d’un vehicle i ajuden a controlar
els sistemes de regadiu a través del
monitoratge del grau d’humitat del sòl.
La implantació d’una xarxa de sensors
d’aquest tipus donarà lloc a serveis
innovadors, que milloraran la qualitat de
vida i l’eficiència dels processos indus-
trials.

Comunicar zones d’accés difícil
“Amb una xarxa de sensors mutisalt
podríem instal·lar un node a casa i per-
metre que altres usuaris l’utilitzessin, bé
per connectar-se a Internet o per con-
nectar-se a altres nodes”, explica Para-
dells. “De fet, aquesta tecnologia s’ha
implantat en alguns països per facilitar
les comunicacions de veu i dades en
zones poc poblades o amb una orogra-
fia complicada”, afegeix l’investigador.

inno idees
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Podem pensar que la xarxa Internet desapareixerà algun dia? El Departament d’Enginyeria
Telemàtica de la UPC no gosa donar una resposta contundent a aquesta pregunta, però el
cert és que el desenvolupament de les xarxes multisalt permet que el nombre d’usuaris
d’Internet es mutipliqui per mil, i fa inviable una Internet tal com ara es coneix.
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Les xarxes multisalt, 
revolució en els serveis

FOTO Sistema de
comunicacions que la
spin-off Pi2P ha posat
en marxa en una flota
de trens d'Alstom.

Pi2P respon

Qui
Pi2P Ubiquitous Networks SL

Quan
Agost de 2010

Què
Desenvolupament, fabricació i manteniment de 
projectes específics basats en la tecnologia 
de xarxes multisalt

On
Departament d’Enginyeria Telemàtica de la UPC

Per a qui
Empreses de diferents sectors industrials 
i de serveis

Per a què
Automatització de la llar, sanitat, monitoratge d’in-
fraestructures, vigilància, emergències i agricultura

La demanda de 
xarxes de sensors
sense fil creixerà
exponencialment
en els propers anys 
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L’alteració de la dinàmica litoral, ja sigui per condicions naturals o per l’acció de l’ésser
humà, és un fenomen que s’ha accentuat els darrers anys. Al Laboratori d’Enginyeria
Marítim de l'ETS de Camins, Canals i Ports de Barcelona ja fa temps que estudien aquests
processos i coordinen projectes que han esdevingut eines útils per poder prendre decisions
relacionades amb la gestió de la zona costanera.

CO
N

TA
CT

E
N

O
M

 L
ab

or
at

or
i d

’E
ng

in
ye

ria
 M

ar
íti

m
a

E
-M

A
IL

 in
fo

.li
m

@
up

c.
ed

u

W
E

B
 h

tt
p:

//
lim

-c
iir

c.
up

c.
es

 

TE
L.

93
 4

01
 6

4 
68

La zona costanera és un medi que es
caracteritza per un equilibri dinàmic, és
un espai que està sotmès a un movi-
ment més intens que altres zones del
territori i que constantment s’està trans-
formant.
En condicions ideals, el funcionament
natural d’una costa com la catalana
depèn dels materials aportats pels rius i
les rieres que arriben al mar en forma
de sediments. Aquests sediments, espe-
cialment la sorra, són transportats al
llarg de la costa pels corrents i són dipo-
sitats a la platja per les onades.
Cal tenir en compte, però, que qualsevol
canvi en les condicions ambientals
(corrents, onatge, nivell del mar, etc.) es
tradueix en una modificació immediata
de les característiques de la platja. Així,
en el cas de la zona nord-occidental de
la Mediterrània, una mateixa platja pre-
senta variacions cícliques al llarg de
l’any: durant l’època de temporals (des
de la tardor fins a la primavera) predo-
minen els períodes d’erosió costanera,
que es manifesten en un retrocés de la
línia de costa i la desaparició de les acu-
mulacions sedimentàries, mentre que
l’estiu coincideix amb un període de
recuperació.
A banda d’això, la dinàmica litoral ha
estat alterada de manera creixent i l’ac-
tuació de l’ésser humà sobre el medi en
els darrers anys n’és el principal ele-
ment modificador.

El volum de sediments que aporten els
rius i les rieres és cada vegada més
petit. Els motius d’aquesta situació són
diversos, com ara la regulació de les
conques hidrogràfiques mitjançant
embassaments que actuen com a
barrera, el canvi del règim hidràulic dels
rius per aprofitar més aigua o l’excava-
ció a les lleres en alguns trams dels rius
per extreure’n sediments bàsicament
per a la construcció.
Ens trobem, doncs, que l’alimentació de
sediments decreix per aquestes causes

i, per contra, l’acció del mar té la matei-
xa capacitat d’endur-se la mateixa
quantitat de sediments. “Tenim menys
entrades i més sortides”, explica José A.
Jiménez, investigador del Laboratori
d’Enginyeria Marítima (LIM) a l'ETS de
Camins, Canals i Ports de Barcelona.
Com a conseqüència d’això, la platja
s’aprima i, en general, es va perdent.

Platges desestabilitzades
A aquestes actuacions que afecten la
font, cal sumar-hi tot un seguit d’obres
fetes a la costa, estructures com ara
ports, espigons o dics, que incideixen en
el moviment i la distribució dels sedi-
ments un cop són a la costa.
“La suma d’ambdós processos ens
deixa amb unes platges alterades i en
un balanç delicat. És un procés progres-
siu i que cada any empitjora”, assegura
Jiménez. Al seu parer, el problema és
que l’acció antròpica ha alterat l’equili-
bri natural que tenien les platges, de
manera que “els mateixos processos
naturals s’encarreguen de desestabilit-
zar totalment el sistema”. “Cada vegada
estem més exposats als fenòmens
naturals, no pas perquè augmentin, sinó
perquè hem anat ocupant zones que
abans no s’ocupaven i el que de mane-
ra natural ens protegia, com ara les plat-
ges, ja no ho fa”, afegeix.

Les platges s’esfumen
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FOTO 1  Amb platges
any rere any més
estretes, una mateixa
tempesta que abans
no ens afectava pro-
dueix cada vegada
més danys.

FOTO 2 D’esquerra 
a dreta: Daniel
González, Agustín
Sánchez-Arcilla i José
Jiménez, del LIM.

FOTO 3 Al canal d’in-
vestigació i experi-
mentació marítima del
LIM s'hi fan assajos
per avaluar el com-
portament dels dics,
d’una platja o d’una
operació d’alimenta-
ció artificial.

FOTO 4 Els tres deltes
de la costa catalana,
el de l’Ebre (a la imat-
ge), el del Llobregat i
el de la Tordera, són
zones especialment
vulnerables a l’erosió.

Després de cinc anys de treball, el LIM,
amb el Centre Internacional d’Investi-
gació dels Recursos Costaners (CIIRC),
també de la UPC, ha enllestit un estudi
que analitza la situació de les costes for-
mades per material sedimentari no con-
solidat, és a dir, les platges, al llarg del
litoral català. En aquesta anàlisi, que
porta per títol Estat de la zona costane-
ra a Catalunya. Llibre verd 2010, s’han
mesurat paràmetres com ara l’amplada
de cada platja i l’alçada respecte al nivell
del mar, els sediments o la dinàmica de
la línia costanera (la velocitat d’avanç o
de retrocés).

En total, s’han analitzat 331 platges, el
71 % de les quals s’estan erosionant. La
taxa d’erosió se situa al voltant dels dos
metres l’any i augmenta fins a un metre
més l’any si s’hi inclouen les platges del
delta de l’Ebre.
Quant a l’evolució de l’estabilitat física,
els resultats mostren que l’estat d’un
60 %, aproximadament, de les platges de
Catalunya es pot classificar com a
dolent o molt dolent. Segons això, si es
tenen en compte les amplades actuals
de les platges i les taxes d’evolució que
estan experimentant, d’aquí a deu anys
al voltant del 30 % de les platges neces-
sitaran recursos prioritaris, si el que es
vol és mantenir-les, i n’hauran desapare-
gut un 7 %, aproximadament, alerten els
autors de l’estudi.
"Ha arribat el moment de decidir quin
tipus de costa volem en el futur, perquè
la pressió i la degradació que pateix la
nostra zona costanera actual ho exigeix
de manera imperiosa. Hem de veure la
situació actual com una oportunitat que
ens obligui a fer un canvi en el paradig-
ma de costa que volem tenir. El motiu és
que el model costaner actual a mitjà i
llarg terminis possiblement no serà sos-
tenible, si més no amb els costos que
actualment comporta”, explica Agustín
Sánchez-Arcilla, director del LIM.

Gestió costanera 
Una de les funcions de la platja és la pro-
tecció, de manera que on hi ha un pas-
seig marítim, la via del tren o un edifici,
si hi ha un cordó de sorra suficientment

ample, la platja resistirà millor l’impacte
de les tempestes. Les altres dues fun-
cions que habitualment se li atribueixen
són una funció recreativa, un lloc per al
descans i el plaer dels visitants, i una
altra d’ecològica, perquè suporta un
ecosistema molt important.
Si parlem de problemes a la zona costa-
nera, cal dir que aquests estan relacio-
nats amb la pèrdua de superfície de
platja, que n’afecta els usos o explota-
cions principals. És a dir, pèrdua de
superfície de platges turístiques i pèrdua
de superfície que té com a conseqüèn-
cia la desprotecció d’infraestructures.
Però resoldre aquests problemes no és
una tasca fàcil. Cada vegada hi ha més
veus que consideren que la solució
comporta decidir quins són els objectius
estratègics de la costa catalana, cosa
que implica tenir una visió de conjunt
del medi costaner i establir prioritats per
a cada zona.
Així, hi ha d’haver platges on hi hagi
sorra perquè el sector econòmic, en
definitiva, en depèn. N’hi ha d’haver
d’un altre tipus que protegeixen infraes-
tructures i, finalment, zones com són el
delta del Llobregat o el de l’Ebre, amb
una gran riquesa natural, on les platges
tenen un paper important de suport a
l’ecosistema. En aquests casos caldrà
decidir també si el que es vol és deixar
que evolucionin de manera natural o bé
protegir-les.

"El 60% de les 
platges estudiades
estan en una 
situació dolenta"

Els canvis en la climatologia fan
que es requereixin, d’una ban-
da, projeccions o escenaris
futurs de clima a mitjà i llarg ter-
minis, i de l’altra, prediccions
amb models cada vegada més
precisos i que permetin distingir
quina platja té problemes i
quina no en té, o quina zona
d’un port és més problemàtica
davant d’una altra que potser
no ho és.
Des de fa temps, el LIM treballa
en ambdues escales, la del canvi
de la climatologia i la de les pre-
diccions a uns pocs dies. En
l’àmbit de les prediccions, coor-
dina dins del VII Programa marc
de la Unió Europea un projecte
de recerca anomenat FIELD_AC
(Fluxes, Interactions and Envi-
ronment at the Land-Ocean
Boundary. Downscaling, Assimi-
lation and Coupling), l’objectiu
del qual és “millorar la precisió i
la fiabilitat de les prediccions
d’onatge, corrents, nivells del
mar, etc. a la frontera mar-terra,
que sempre és la més proble-
màtica de caracteritzar”, explica
Daniel González, sotsdirector
del LIM.
Aquest és un projecte amb una
aplicació final molt clara i orien-
tada a la gestió de costes, en
què estan implicades tres àrees
del laboratori: onatge, enginye-
ra oceanogràfica i hidrodinàmi-
ca costanera.
En el marc d’aquest projecte
també es du a terme una cam-
panya de mesures intensiva a la
costa catalana que després
faran servir equips científics
d’arreu d’Europa.

Prediccions 
fiables 
i precises
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El 18 d’octubre es va inaugurar l’Agròpolis, una unitat cientifi-
cotècnica, ubicada a Viladecans (Baix Llobregat), que està
especialitzada en la recerca i la innovació en els àmbits de les
enginyeries agroalimentària, biotecnològica i del medi
ambient i del paisatge, i que vol convertir-se en una referència
per a la recerca i la transferència en aquests camps de conei-
xement. El rector de la UPC, Antoni Giró, l'alcalde de
Viladecans, Carles Ruiz, i el Comissionat d’Universitats de la
Generalitat de Catalunya, Joan Majó, van participar en la inau-
guració. Els nous espais, 9,14 hectàrees de superfície cedides
per l’Ajuntament de Viladecans, són un nou instrument per a
la recerca de l'Escola d'Agricultura de Barcelona. Estan gestio-

nats pel Parc UPC com a mecanisme de suport a la innovació,
per impulsar projectes de base tecnològica que es fonamen-
ten en la col·laboració entre la universitat i l’empresa i que
s’orienten cap a productes i serveis amb l’objecte que poste-
riorment se’n faci una explotació conjunta.
La infraestructura disposa de dos hivernacles per al cultiu
controlat en condicions especials, una nau de mecanització i
equipament agrícola, i l’edifici Agròpolis, que és un espai con-
cebut per a la valorització de la recerca i la transferència de
coneixement al mercat.
www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/pol-
cientificotecnic

Agròpolis: el nou pol 
cientificotècnic a Viladecans

Míriam Cabanas i Gerard Bertomeu, que estudien l'últim curs
a l'ETS d’Arquitectura del Vallès, han creat el sistema d’il·lumi-
nació difusa intel·ligent Honeylight, basat en la tecnologia LED
de baix consum. La novetat del sistema, que actualment es
troba en fase de desenvolupament, rau en la combinació del
control independent de la potència de cada conjunt de LED i la
instal·lació d’una xarxa de sensors de moviment. La intensitat
de la llum s’ajusta automàticament als fluxos d’activitat, la
qual cosa comporta un estalvi energètic.
El producte, que ha guanyat el primer premi Corian de Disseny
2010 en la modalitat professional de disseny de producte, s’ha
ideat per aplicar-lo en façanes, murs i sostres de terminals
aeroportuàries, estacions de metro o edificis públics.
www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/siste-
mailluminacio

Un innovador sistema
d’il·luminació de baix consum 

http://www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/sistemailluminacio
http://www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/polcientificotecnic
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Investigadors premiats 
pel Consell Europeu de Recerca 
El Consell Europeu de Recerca (CER) ha reconegut amb un
ajut Advanced Grant —dotat amb 2,5 milions d’euros— el pro-
jecte “Nous mètodes numèrics per resoldre problemes que
afecten la seguretat d’infraestructures en situació de riscos
per l’acció de l'aigua". La recerca ha estat dirigida per Eugenio
Oñate, director del Centre Internacional de Mètodes Numèrics
en l’Enginyeria (CIMNE).
El CER també ha concedit dos Starting Grant, dotats amb prop

de dos milions d’euros cadascun, a projectes de la UPC: un a
“Noves tendències en nanoòptica plasmònica: de la nanoquí-
mica a l’òptica quàntica”, de Romain Quidant, investigador de
l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), i un altre a “Mètodes
computacionals per a tecnologia de fusió”, de Santiago Badia,
del CIMNE.
www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/in-
vestigadorspremiats 

Francesc Suñol, Òscar Maldonado i Anna García, estudiants de
l'Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de
Castelldefels, van ser seleccionats per l’Agència Espacial
Europea (ESA) per dur a terme, durant tres setmanes, experi-
ments de microgravetat a la torre de caiguda lliure del Centre
de Tecnologia Espacial Aplicada i Microgravetat (ZARM) de
Bremen, a Alemanya.
L’estudi, que es va fer durant el mes d’octubre, va consistir a
comprovar el comportament dels fluids bifàsics (líquid-gas) en
gravetats mínimes, d’una milionèsima part de la gravetat a la
Terra. Això es va aconseguir llançant l’objecte amb el qual es
volia experimentar des de dalt de la torre alemanya, de 150
metres d’alçària, on prèviament s’havia fet el buit. El projecte
serà molt útil per al disseny de sistemes de propulsió, bioreac-
tors, sistemes de transferència de calor i massa, i sistemes de
refrigeració de dispositius espacials.
www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/mi-
crogravetatESA

Experiments estudiantils 
en microgravetat
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Manuel Ramón Llamas,
doctor 'honoris causa' per la UPC
El 3 de novembre, el rector de la UPC,
Antoni Giró, va investir amb el títol de
doctor honoris causa Manuel Ramón
Llamas, catedràtic emèrit de la
Universitat Complutense de Madrid. La
distinció li va ser atorgada en reconeixe-
ment de la seva trajectòria com a pro-
fessor, investigador, prolífic autor i pro-
motor de nombroses iniciatives en l’àm-
bit de la hidrologia subterrània.
Llamas, que és doctor enginyer de
Camins, Canals i Ports i doctor en
Ciències Geològiques, va treballar a la
Direcció General d’Obres Hidràuliques
del Ministeri d’Obres Públiques, ha estat
professor a diferents universitats espan-
yoles —entre les quals hi ha la UPC,
concretament a l'ETS d'Enginyeria

Industrial de Barcelona— i d’altres paï-
sos europeus.
Els últims anys s’ha dedicat a divulgar
els conceptes bàsics d’una política inte-
gral de recursos hídrics i a conscienciar
la societat sobre les implicacions so-
cioeconòmiques que comporta la gestió
de l’aigua.
En l’acte d’investidura, Emilio Custodio,
catedràtic d’Hidrologia Subterrània de la
UPC, va pronunciar la laudatio del pro-
fessor Llamas, en la qual va destacar el
seu paper com a precursor de la hidro-
logia subterrània moderna a Catalunya i
a Espanya, i la seva projecció en l’àmbit
internacional.
www.upc.edu/saladepremsa/al-
dia/mes-noticies/llamashonoris

http://www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/investigadorspremiats
http://www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/microgravetatESA
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avatars
la vida a la UPC

Oriol Gallemí viu envoltat de motors. A l'ETS d'Enginyeria Industrial de Barcelona cursa un
doctorat per aplicar tecnologies aeroespacials al vehicle elèctric del futur. Durant algunes
temporades ha d’aparcar la recerca perquè és director tècnic de l’E-Power, la competició de
motos elèctriques que organitza la Federació Internacional de Motociclisme.

Com va entrar a treballar a la
Federació Internacional de
Motociclisme?
La Federació es va posar en contacte
amb la UPC perquè volia crear el nou
equip de l’E-Power i el professor del  De-
partament d'Enginyeria Elèctrica Ricard
Bosch, director de la meva tesi doctoral,
m’ho va proposar. Vaig fer les proves de
selecció a Suïssa, amb entrevistes tècni-
ques i d’idiomes, i vaig encaixar amb el
perfil que buscaven. Abans de començar
el doctorat havia voltat força i això em va
ajudar molt a l’hora de treballar en un
equip tan internacional.

Quines són les funcions d’un direc-
tor tècnic?
Bàsicament, fer el reglament, assegurar-
se que es compleix i formar totes les

persones que fan les verificacions tècni-
ques dels vehicles abans de cada carre-
ra. S’han de comprovar les tensions de
les bateries, els indicadors lluminosos i
la resta d’elements de seguretat. Fa uns
mesos vaig proposar uns canvis en el
reglament i me’ls han aprovat.

Quines són aquestes novetats?
Per exemple, que les motos hagin de
portar un timbre. Aquests vehicles, quan
van a poca velocitat, no fan cap tipus de
soroll i això pot comportar un problema
per a la gent que treballem als boxs. És
un altre concepte de moto.

Vengui-me-la.
T'estalvies els tubs d’escapament, els
olis, les males olors, els fums... Són tan
netes que es poden guardar al menjador
de casa. O a la cuina. A més, es poden
aconseguir models molt més lleugers
que els de les motos convencionals. Les
bateries actuals aguanten uns 200 km
en carretera, que es redueixen a uns 40
km en competició.

La velocitat també deu ser inferior.
Fins ara han arribat a 196 km/h. Ens fal-
ten uns 80 km/h per igualar les conven-
cionals, però, de fet, hem comprovat
que en circuits petits guanyen les motos
elèctriques, perquè no cal canviar de
marxa. És un sector que està evolucio-
nant de forma molt ràpida. En una sola
temporada, les prestacions de les motos
s’han incrementat molt, cosa que es
nota en els resultats. Els pilots han reduït
els temps entre un 15 % i un 35 %.

Acabaran prenent-li el lloc a les
motos convencionals?
No, coexistiran. Hi ha qui diu que són el
futur absolut. Jo no ho crec. El París-
Dakar no el faràs mai amb motors elèc-
trics! És només un nou segment, un nou
mercat, i la FIM seguirà apostant per les

dues línies. La temporada passada, l’E-
Power va fer cinc carreres, a Itàlia, els
Estats Units, França i Espanya, i la para-
doxa és que encara no hi competeix cap
francès ni cap espanyol. Però Jorge
Lorenzo i Valentino Rossi ja han jugat
amb les nostres motos.

I els han convençut?
Rossi no la va poder provar perquè s’ha-
via lesionat i no estava gaire d’humor,
però el seu equip s’hi veia molt interes-
sat. De moment, però, el que és segur és
que aquesta temporada tindrem més
equips i més carreres.

Per venir a la Universitat, fa servir la
moto elèctrica?
Ara em desplaço en transport públic, per
aprofitar més el temps, però sóc un
apassionat per tot allò que tingui rodes.
En conec tots els models que hi ha al
mercat. Últimament ja es comencen a
veure motos elèctriques per la ciutat.
Fins i tot hem fet alguna trobada.

Els vehicles l’estan allunyant del
món aeroespacial?
No. El doctorat em permet ajuntar les
meves dues grans passions. De fet, tot
és electricitat! El que més m’agrada és
treballar en equip o networking, com
se’n diu ara. És molt habitual en la famí-
lia dels enginyers. A més, sempre faig
moltes coses alhora.

Aquest estiu va fer unes colònies
aeroespacials per a nens i nenes...
Sí, l’Space Camp. Ho vam organitzar des
de l’Associació Estudiantil per l’Explora-
ció Espacial (A3E). Va ser un intent
d’apropar aquest món tan desconegut
als més petits, tot i que vam cometre el
gran error d'oblidar els pares. Ells també
en volen aprendre. De cara a l’estiu
vinent haurem de pensar una solució
per integrar-los-hi.CO
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“Les motos elèctriques 
són tan netes que les pots
guardar al menjador"



El Taller d’Estudis Lumínics (TEL), situat a
l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de
Barcelona, és un espai de recerca, divulga-
ció i suport a l’estudiantat, el professorat i
les empreses en temes relacionats amb la
il·luminació natural i artificial.
Les activitats que s’hi desenvolupen, tant en
l’àrea de la docència com de la recerca,
tracten d’aspectes del disseny lumínic de
fonts d’il·luminació artificials i naturals apli-
cades a l’art i l’arquitectura. El Taller posa a
disposició dels usuaris aparells de mesures
lumíniques i els diferents espais en què es
poden il·luminar maquetes funcionals a
escala 1:1, dissenyar prototips o dur a terme
proves lumíniques d’objectes, escultures i
pintures. A més, el TEL té un arxiu de catà-
legs tècnics de fabricants de làmpades i
dels treballs de l’estudiantat relacionats
amb el camp de la il·luminació.
http://tallerdestudisluminics.upc.edu

espais

Il·luminant els estudis

respostes
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Què és el grafè?
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89El grafè és una estructura laminar plana, d’un àtom de gruix,

composta per àtoms de carboni. Aquesta làmina monoatòmica
si es doblega en forma d’esfera produeix ful·lerens, una estruc-
tura formada per àtoms de carboni. Aquest descobriment va
rebre el Premi Nobel de Química el 1996. Però, si el grafè d'en-
rotlla produeix nanotubs (avenç que va obtenir el Nobel el
2008).
Tal com explica el professor Emilio Jiménez, del Departament
de Ciència de Materials i Enginyeria Metal·lúrgica de la UPC,
fins fa poc temps es creia que el grafè, en ser un cristall bidi-
mensional, devia ser termodinàmicament inestable i que no
podia existir si no estava dipositat en un substrat. Tot i això, el
2004 els científics André Geim i Konstantin Novoselov van
aconseguir produir capes monoatòmiques de grafè amb un
mètode ben simple, desenganxant un tros de cinta adhesiva
d’un bloc de grafit, que consistiria en un procés d’exfoliació
mecànica. Per aquesta troballa els investigadors han rebut el
Premi Nobel de Física d’enguany.
“Aquesta senzilla manera de produir grafè —explica Jiménez—
ha obert les portes a l’estudi d’un sòlid cristal·lí bidimensional
que té unes propietats excepcionals”. Les làmines de grafè
tenen una rigidesa i una duresa comparables a la del diamant,

ja que és carboni unit mitjançant enllaços covalents (que es
produeixen quan dos àtoms comparteixen electrons). “A més”,
afegeix, “en ser una làmina monoatòmica té una gran flexibili-
tat, sense que arribi a fracturar-se.”

Usos en l’electrònica
El grafè té unes propietats elèctriques extraordinàries: té una
conductivitat elèctrica molt alta. “De fet, es pot dir que dins del
grafè els electrons es comporten com si no tinguessin massa i
viatgen a una velocitat propera a la de la llum”, afirma Jiménez,
que assegura que també té unes propietats magnètiques
inusuals. Això, junt amb la bidimensionalitat baixa i les
excel·lents propietats mecàniques que posseeix fan d’aquest
material un producte amb moltes aplicacions futures.
Jiménez, que també és investigador del Centre de Recerca en
Nanoenginyeria (CRnE), n’apunta les més prometedores, “la
fabricació de sistemes electrònics i pantalles flexibles i molt
miniaturitzats”. Però també incideix en el fet que, entre moltes
altres aplicacions a curt termini, el material es pot fer servir
“com a reforç en materials compostos, per augmentar-ne les
propietats mecàniques i tèrmiques, i en sensors, en bateries o
en aplicacions òptiques”.
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Dídac Ferrer
Coordinador de l’Institut de Sostenibilitat
de la UPC

Edifici sostenible, menú sostenible, bosc
sostenible… Tot esdevé sostenible i el
terme s’utilitza, molt sovint, indiscrimina-
dament. El que cal fer sostenible no són
les coses en si mateixes, sinó les
comunitats i els usos que aquestes fan
dels recursos naturals, la manera com
els organitzen i se’ls reparteixen per
assegurar-se el futur. Hi ha paraules que
vehiculen més significats perquè amb
l’ús i abús que se’n fa es banalitzen i
s’internalitzen en el dia a dia. Són les
paraules anomenades plàstiques. Com
els materials, es deformen i no recu-
peren l’estat original. Hauríem de fer
servir el concepte sostenible de forma
elàstica i tenir clar el seu sentit inicial i
allò que ha d’adjectivar.
didac.ferrer@upc.edu

Jordi Bruno
Director de la Càtedra Enresa-Amphos
en Sostenibilitat i Gestió de Residus

La resposta més immediata és que sí i
molt. El concepte de sostenibilitat ha
perdut força i significat quan les em-
preses i institucions més insostenibles
l’han començat a utilitzar d’una forma
obsessiva. D’altra banda, tenim dificul-
tats per trobar un terme per al concepte
que ha d’unificar la conciliació dels
objectius econòmics, socials i mediam-
bientals equilibradament. En el context
de la Universitat, la sostenibilitat ha
esdevingut una idea motora que agrupa
tots els esforços que fem perquè el
coneixement que generem, transmetem
i transferim tingui com a objectiu un
millor balanç quant a desenvolupament
social, econòmic i ambiental del nostre
país.
jordi.bruno@upc.edu
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Abusem 
de l’etiqueta
sostenible?

CONTACTE
NOM Ramón Bragós  E-MAIL rbb@eel.upc.edu

WEB http://ieb.eel.upc.edu  TEL. 93 401 74 82

FOTO La nova tècnica mostra els canvis morfològics de les cèl·lules quan se sotmeten a
estímuls elèctrics i mecànics simultàniament.

Un gimnàs per estimular
el creixement
de les cèl·lules

Simular in vitro les condicions elèctriques i mecàniques del cor és el que ha
aconseguit el Grup d’Instrumentació Electrònica i Biomèdica, dirigit per Ramon
Bragós, del Departament d’Enginyeria Electrònica de la UPC. La tecnologia dis-
senyada està orientada a facilitar l'evolució de cèl·lules mare cap a cèl·lules de
miocardi, el que es coneix com a procés de diferenciació. D’aquesta manera,
seran adients per generar teixit cardíac per a aplicacions de teràpia cel·lular i
tissular, com ara el tractament de malalties cardiovasculars.
El sistema inclou un equip de mesura que fa el seguiment del creixement
cel·lular en sis pous (plaques de Petri) i en monitora el procés de creixement i
diferenciació en temps real mitjançant la tècnica d’espectroscòpia d’impedàn-
cia elèctrica. A diferència dels mètodes manuals actuals, la nova tècnica per-
met observar els canvis morfològics de les cèl·lules quan se sotmeten a estí-
muls elèctrics i mecànics simultàniament, sense que es destrueixin les mostres
de cultiu.
També fa possible fer múltiples caracteritzacions de les cèl·lules en el temps
d’un mateix batec, a través de l’augment de la freqüència de monitoratge. A la
pràctica, això permetrà detectar l’activitat del teixit dissenyat un cop implantat
a la zona malmesa de l’òrgan durant la fase de proves experimentals in vivo en
animals.

Pegat de silicona
Prèviament, el Grup ha dissenyat un suport de silicona, un pegat biocompati-
ble per sembrar i fer créixer les cèl·lules i sotmetre-les a estímuls elèctrics i de
tracció, factors que, entre altres, afecten el procés de diferenciació. Es tracta
d’estimular les cèl·lules mitjançant la deformació controlada del pegat al ritme
del batec cardíac, raó per la qual es fa servir la denominació gimnàs de
cèl·lules.
En el projecte destaca l’aportació de Benjamín Sánchez, doctorand de l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona, que ha dis-
senyat la tècnica de mesura, els sistemes d’estimulació mecànica i elèctrica, la
instrumentació de mesura i els pegats biocompatibles. El projecte es du a
terme juntament amb l’Institut de Recerca Germans Trias i Pujol de Badalona i
l’Institut Químic de Sarrià.



La rapidesa i l’eficàcia de les interven-
cions dels equips d’emergència en acci-
dents de trànsit són crucials per salvar
vides i poden marcar la diferència entre
una lesió lleu i una de greu. En aquest
sentit, la clau és una coordinació més
eficient dels recursos disponibles,
segons Lorenzo García-Tornell, titulat el
2009 per l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria Industrial de Barcelona de
la UPC.
El seu projecte de fi de carrera analitza
l’enviament d’equips d’emergència als
sinistres que es produeixen a les rondes
de Barcelona (ronda de Dalt i ronda del
Litoral). Els últims anys, tot i el baix nom-
bre d’accidents registrats en aquestes
vies estratègiques de la ciutat —menys
de 600 el 2007, que representen un 5 %
del nombre total de la ciutat—, el des-
cens en el nombre de sinistres s’ha
estancat.
En aquest context, García-Tornel ha
creat un simulador de seqüències d’ac-
cidents que examina l’actuació dels
equips d’emergència de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona: nou bases dels
Mossos d’Esquadra, cinc bases del
Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM)

i sis parcs de bombers. El sistema gene-
ra situacions aleatòriament, tenint en
compte el nombre de víctimes i la gra-
vetat de les lesions, el punt quilomètric i
el sentit de la marxa del lloc on es pro-
dueix el sinistre, així com la densitat del
trànsit en el moment de l’accident.

Reduir el temps
La principal conclusió del treball és que
cal equilibrar la ubicació de les bases
del SEM —situades principalment al
nord de Barcelona— per reduir el temps
d’assistència d’aquest servei als acci-
dents. És el cas de la base del CAP
Numància, que és una de les que atén
menys casos d’accidents a les rondes i
de la qual se n’ha simulat el trasllat a
l’Hospital Sant Joan de Déu “per cobrir el
tram de la ronda de Dalt que correspon
al Baix Llobregat”, explica García-Tornel.
Amb aquesta simulació es va aconse-
guir un disminució de més de dos
minuts en el temps que triga a arribar la
primera ambulància al lloc del sinistre,
cosa que, segons l’estudi, pot estalviar
l’emissió de 272 kg de CO2 a l’any. A
més, tot i la inversió del trasllat de la
base, l’estalvi de temps en l’atenció

mèdica de les diferents unitats pot
representar una reducció de 160 euros
per servei.
Avui dia, la tendència dominant és la
reducció del nombre de víctimes mor-
tals a les carreteres. En aquest context,
pren una especial rellevància la segure-
tat terciària, que entra en joc després de
l'accident. Aquesta complementa la
seguretat primària o activa (assistir al
conductor) i la seguretat secundària o
passiva (reduir les conseqüències del
sinistre).
Els últims anys, la UE ha impulsat diver-
ses iniciatives relacionades amb aques-
ta qüestió, com ara la instauració del
112 com a número d’emergències unifi-
cat a tot Europa. L’objectiu és proporcio-
nar a tothom un servei gratuït i de fàcil
accés que permeti atendre, de forma
personalitzada i permanent, totes les
urgències.
Paral·lelament, s’està implementant el
projecte eCall, que consisteix a imple-
mentar un sistema intel·ligent de truca-
des d’emergència que genera missat-
ges de veu i de text amb les dades de
l’accident i del vehicle implicat. Amb
això, les autoritats esperen reduir a la
meitat el temps de resposta en l’assis-
tència, salvar 2.000 vides l’any i aconse-
guir que el 15 % de les víctimes greus
actuals siguin lleus.

L’equilibri en la ubicació de les bases dels serveis d’emergències mèdiques dins el territori
és clau, segons un projecte de fi de carrera, per a una assistència més eficaç a les víctimes
d’accidents de trànsit.

Equips d'emergència
més ràpids a les rondes
de Barcelona

llavors
de ciència
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FOTO L’estudi es basa
en un simulador de
seqüències d’accidents
que examina l’actuació
dels equips d’emergèn-
cia de l’Àrea
Metropolitana de
Barcelona.
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Lorenzo García-Tornel

Directors
David Gallegos, de la Càtedra Applus+ en Seguretat de l’Automòbil, i
Manel Mateo, professor del Departament d'Organització d'Empreses
a l'ETSEIB

Títol del projecte
Anàlisi de l’enviament d’equips d’emergència per a accidents a les
rondes de Barcelona

Per què vas fer aquesta recerca?
És una mirada diferent de la gestió industrial, està ubicada en un
entorn urbà i té una aplicació pràctica 

Àrees d’aplicació
Gestió de recursos d’emergència i enginyeria civil

Projecte de fi de carrera
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Va iniciar la seva carrera profes-
sional a la Universitat danesa
d’Aarhus. El seu nom rubrica
una multitud de projectes rela-
cionats amb l’educació en l’àm-
bit europeu. Les seves idees
han ajudat en la millora o la cre-
ació de màsters conjunts i pro-
grames doctorals, o en l’estudi
sobre el finançament de la
recerca universitària, entre
altres aspectes. Una de les fites
de la carrera de Hanne Smidt és
la seva aportació al procés de
Bolonya, dins el qual va partici-
par en el manual del conjunt de
mesures per a la creació de
l’Espai Europeu d’Educació
Superior amb l’article “Tenen
les universitats europees una
estratègia d’aprenentatge con-
tinu?”. Recentment, ha fundat
una consultoria independent
d’educació superior a Suècia.

És assessora sènior 
de l’Associació Europea
d’Universitats. Va assistir
com a ponent en el VI
Congrés Internacional 
de Docència Universitària
i Innovació, organitzat 
per l'Institut de Ciències
de l'Educació de la UPC 
i altres universitats.

Quins considera que són els principals proble-
mes de la universitat a Europa?
El primer de tots crec que pot ser el finançament.
Després, la millora de la competitivitat en el món, és a
dir, que la universitat ha d’intentar ser atractiva per a
l'estudiantat i també per al professorat d’arreu del pla-
neta. Finalment, no perdre de vista el desenvolupa-
ment de la qualitat del sistema d’ajuts.

I quines solucions proposa?
La cooperació en l’àmbit europeu portarà noves i
bones pràctiques que els països europeus podran
aprendre. És una bona idea donar suport a la qualitat
de l’ensenyament aportant-hi noves idees per millorar-
la. Així que una de les solucions per resoldre aquestes
qüestions és inequívocament la cooperació, la col·labo-
ració entre institucions de diferents països.

Quina hauria de ser l’agenda europea els propers
anys?
D’una banda, s’hauria de garantir l’accés dels ciuta-
dans europeus a l’aprenentatge; a més a més, fóra
interessant fomentar la col·laboració entre universitats,
com ja he dit, per millorar la qualitat de l’ensenyament.
També considero que s’ha de tenir en compte un capí-
tol que tracti de la creació d’una identitat europea al
món, i, finalment, no hem d’oblidar que s’ha de millorar
la cooperació entre l’educació i la recerca europea.

Quin és el paper de la universitat espanyola dins
el marc europeu?
Entre altres coses i en relació amb la creació d’una
identitat europea al món, és la porta d’entrada de
l’Amèrica Llatina a Europa, que no és poca cosa.

Després de l’EEES, què?
L’EEES ha creat unes estructures i ha donat unes eines
per poder treballar de cara al futur. Se li ha de donar
temps perquè es posi en marxa. Res funciona bé el pri-
mer any. Crec que se li hauria de donar una mica més
de temps.

Quan seria bo tornar-ne a parlar?
D’aquí a deu anys, com a mínim. Es tracta de poder
tenir prou perspectiva i permetre que els tres princi-
pals objectius del projecte, és a dir, la mobilitat, la
competitivitat i l’ocupabilitat, es puguin desenvolupar
adequadament. Cal recordar que tots tres són igual
d’importants, però no és menys important veure que,
ara que ja s’ha produït el canvi, el més rellevant és
mirar endavant i desenvolupar les idees de l’EEES
convenientment. Ara no tancarem la carpeta i anirem
a una altra cosa. Hem d’estar-hi a sobre. Això no havia
passat mai abans. Tots estem molt interessats que tot
es desenvolupi de la manera més ràpida possible,
però potser convindria deixar passar un temps per
veure com ha anat.

Creu que les polítiques educatives d’Europa
topen amb una realitat local que no són prou
perceptibles?
El que passa és que moltes de les polítiques, concep-
tes i marcs amb què treballa Europa no funcionen en
totes les àrees. Per això es crea un mateix nivell de
qualificació. Una de les coses més positives que han
sorgit de tot el procés és que hem elaborat un llenguat-
ge europeu unificat i ara sabem, per exemple, què és
un nivell de postgrau a tot Europa. Aquestes són les
eines que hem de fer servir per solucionar els proble-
mes. Suposo que un dels temes per dur Europa a l’es-
cala local és poder fer conferències i trobades on es
pugui discutir i tenir una millor comprensió de què és
l’EEES, per fer visible que no són només un conjunt de
coses separades que s’han d’implementar.

S’ha de canviar el xip, doncs?
L’EEES és un gran pack. El professorat ha de pensar en
aquest gran concepte. Un cop estigui incorporat, quan
s’identifiqui amb el resultat de l’ensenyament, alesho-
res es podrà fer servir com un maó més d’aquest nou
edifici, crec que servirà per entendre cap on es vol
anar. D’alguna manera estem canviant la manera
d’ensenyar.

l’entrevista

"Bolonya és un 'pack' 
al qual li falta una dècada
de perspectiva"
L’educació superior a Europa viu moments de canvis profunds amb la posada en
marxa de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Molts interrogants s’han
obert, d’altres comencen a tancar-se i manca una certa perspectiva per valorar-ne
adequadament el desenvolupament. Aquesta és la tesi que sosté Hanne Smidt,
assessora sènior a l'Associació Europea d'Universitats, veu autoritzada en tot
aquest procés, que explica la seva visió sobre la universitat en el context europeu.
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