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Pròleg 

L’any 2020 quedarà marcat durant molt de temps per la irrupció de la 
pandèmia de la COVID-19, que ha vingut a posar en valor allò que és 
important, més enllà de les superficialitats en que de vegades es valoren 
les coses. La tasca del personal sanitari ha estat encomiable, però tothom, 
des dels seus propis àmbits professionals, ha aportat el seu granet de 
sorra per ajudar a superar, i encara hi continuem, aquesta terrible 
pandèmia. Els/les professors/es i investigadors/es del departament 
d‘Enginyeria Gràfica i de Disseny (DEGD) de la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC BarcelonaTech) hem continuat la nostra tasca docent 
adaptant-la per complir els protocols sanitaris de cada moment, i 
perseverant amb la recerca, entesa com a paradigma que permet la 
millora de la societat en general. Els professors/es i investigadors/es del 
DEGD, en col·laboració amb grups de recerca de la UPC i d’altres 
universitats, hem prosseguit la tasca d’investigació avançada, 
pluridisciplinar, innovant amb creativitat noves eines de coneixement. En 
els capítols d’aquest llibre podeu veure una petita mostra d’aquesta 
recerca científic-tecnològica. 

Oscar Farrerons, Joana Lalueza i Nuria Camp han investigat i 
desenvolupat un sistema d’anàlisi experimental multivariable per l’estudi 
hidrogeoquímic de l’aigua, en aquest cas aplicat a les fonts del Montseny, 
aprofitant les dades farmacològiques obtingudes en els darrers quatre 
anys en aquest massís reserva de la biosfera. Gràcies a les anàlisis de 
components principals i de clústers s’ha determinat quins paràmetres són 
els diferenciadors de cada àmbit del Montseny. 
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Bàrbara Sureda i Olga Alcaraz ens presenten el treball del Grup sobre 
Governament del Canvi Climàtic de la UPC (GGCC) sobre el 
compromís dels països de la conca mediterrània amb l’objectiu de l’1.5°C 
de l’acord de París. Han comparat les emissions acumulades de les actuals 
Contribucions Determinades a Nivell Nacional (NDCs) dels països fins 
el 2030. El càlcul del repartiment de les emissions acumulades s’ha fet 
amb el Model de Justícia Climàtica desenvolupat pel GGCC. 

Noelia Olmedo, Marta Peña i Rosó Baltà ens expliquen diferents 
experiències d’aprenentatge actiu a l’enginyeria gràfica. El desen-
volupament de les tècniques Flipped Classroom, Design Thinking, Visual 
Thinking i Project Based Learning, aplicades a l’assignatura troncal 
d’Expressió Gràfica, i pel desenvolupament de problemes amb el 
Disseny Assistit per Ordinador, el que ha suposat una millora dels 
resultats acadèmics de l’assignatura. 

Noemi Huete i M. Blanca Roncero del CELBIOTECH Paper 
Engineering Research Group, ens narren l’aprofitament d’un residu 
paperer per a la obtenció de nano-cel·lulosa, com a resposta a les 
millores tecnològiques continuades de la indústria paperera, i per 
solucionar els problemes derivats de l’ús de materials procedents de la 
indústria petroquímica, el que afavoreix l’interès per trobar materials 
renovables que substitueixin els derivats de petroli. 

Sílvia Escursell, Pere Llorach i M. Blanca Roncero, del grup 
CELBIOTECH i ELISAVA Escola Universitària de Disseny i Enginyeria 
de Barcelona exposen l’enorme impacte ambiental que està tenint 
l’increment exponencial del comerç electrònic, quant a generació de 
residus i més trajecte d’emissors de carboni. Es proposa aportar 
solucions adequades pensant des de la visió del disseny, l’economia 
circular i les 5R. 

Rosó Baltà, Noelia Olmedo i Marta Peña analitzen l’experiència 
educativa en estudis d’enginyeria durant la pandèmia de la COVID-19. 
Aquestes professores han portat a terme una enquesta anònima a 122 
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estudiants de segon, tercer i quart curs del Grau en Disseny Industrial i 
Desenvolupament del Producte de l’ESEIAAT, amb resultats positius 
quant a docència virtual. L’estudi identifica bones pràctiques que seran 
de valor per la docència a distància, més enllà de la pandèmia. 

Oscar Farrerons i Carles Ferrer estudien el passat, present i futur 
d’una obra d’enginyeria hidràulica capdavantera a la vall de Santa Fe del 
Montseny. L’Estanyol és una zona humida d’especial valor ecològic, però 
no té un origen natural sinó que s’ha creat de forma artificial, degut a la 
construcció de la resclosa que va afavorir la sedimentació de material. 
Aquesta acumulació de material sòlid és estimada per mitjà d’un model 
numèric simplificat basat en les equacions que descriuen els processos 
d’erosió, transport i sedimentació. 

Elisabet Quintana, Cristina Valls i Mª Blanca Roncero proposen la 
combinació d’un tractament enzimàtic i químic tant en l’etapa de 
blanqueig com en l’etapa de purificació per obtenir cel·lulosa per 
dissoldre com a matèria primera en la fabricació de derivats. La cel·lulosa 
per dissoldre obtinguda es sotmet a reaccions d’acetilació i després es 
preparen films d’acetat com a exemple d’un producte final. 

Julia Fernández-Santos i altres membres de CELBIOTECH milloren 
las propietats de films de nano-cel·lulosa mitjançant l’addició de 
plastificants per la seva aplicació a la indústria de l’embalatge d’aliments, 
superant els resultats tant la resistència de tracció com l’allargament. Les 
conclusions presentades són de gran aplicabilitat a la indústria i 
tecnologia d’empaquetat alimentari. 

Guillem Guerrero i Alba Ramos diluciden el potencial de les 
tecnologies en l’energia solar per cobrir les necessitats d’energia elèctrica 
i tèrmica de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona. S’estudien les 
tecnologies modulars basades en energia solar disponibles al mercat, així 
com les condicions meteorològiques de la ubicació i la demanda 
energètica de l’hospital, a la vegada que s’identifiquen tres tecnologies 
diferents. 
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Jose Luis Lapaz, Cesc Mestres i Lucia Soto evidencien, mesuren i 
cataloguen, la presencia dels 17 Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) propugnats por la ONU, en Treballs Finals d’Estudi 
(TFE) de l’àrea d’enginyeria de disseny i desenvolupament del producte 
de la UPC. Això permetrà proposar en el futur nous TFE potenciant els 
reptes associats als ODS que queden molt poc referenciats en els treballs 
portats a terme fins ara. 

Jordi Torner i altres investigadors de l’EEBE desenvolupen un 
projecte d’aplicacions computacionals centrades en la rehabilitació de 
diferents parts del cos. Aquestes aplicacions ajuden a la rehabilitació 
motora i cognitiva de subjectes post-ictus. S’han tingut en compte les 
indicacions proporcionades per l’Associació de Diversitat Funcional 
d’Osona, que utilitza les aplicacions desenvolupades en els seus 
processos de rehabilitació per fer-les menys monòtones i més 
interactives. 

Joan A. López Martínez, juntament amb d’altres professors, ens 
explica algunes tècniques i eines per dificultar la còpia en les avaluacions 
no presencials, destacant que la parametrització, l’automatització i la 
programació dels sistemes CAD es converteixen en eines de gran utilitat 
per generar versions diferents d’una mateixa activitat, podent arribar fins 
l’extrem de generar geometries i enunciats personalitzats per a cada 
alumne. 

Cesc Mestres, Lucia Soto i Jose Luis Lapaz fomenten la co-creació 
amb equips multidisciplinaris dels diferents graus d’enginyeria que es 
cursen a la ESEIAAT, per generar projectes més innovadors i pròxims a 
la realitat tecnològica industrial, per tal d’esdevenir una avantguarda en 
línies d’innovació docent a través de les enginyeries i els seus projectes 
acadèmics. 

Manuel López Membrilla i Nil Peguero, presenten el projecte per 
aplicar modularitat als separadors d’hidrocarburs d’un empresa industrial 
multinacional. El problema logístic de les dimensions i volums d’aquests 
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dipòsits, es resol concentrant el coneixement en materials, logística, 
mecànica i resolent-ho amb un procés creatiu amb diferents alternatives.  

Sergio Gómez González, José López López i Enrique Fernández 
Aguado, simulen numèricament el comportament del flux sanguini del 
sistema cardiovascular. S’estudia la interacció multi-física entre el flux i 
les parets d’una ramificació de l’artèria caròtida reconstruïda a partir 
d’imatges de ressonància magnètica. 

Altre cop Sergio Gómez González, junt amb professors de l’EEBE, 
fabrica models cardiovasculars per impressió 3D a partir d’imatges 
mèdiques obtingudes tractades per programes informàtics que faciliten 
tota una sèrie d’operacions necessàries per l’obtenció de les instruccions 
que permeten fabricar els models físics amb la precisió requerida, 
suposant un gran avantatge en la gestió pre i post operatòria. 

Jose M. Alsina i Erik van Sebille descriuen la realització de mesures 
experimentals en un canal d’onades utilitzant mesures òptiques tipus 
PTV, amb variants en funció del peralt i la diferent densitat i mida del 
plàstic que hi és arrossegat. Això els permet diferenciar els dos tipus de 
partícules, segons siguin flotants o no.  
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