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Encetem una nova etapa de la revista
Informacions. I ho fem com si es trac-
tés d’un símbol del que és i vol ser la
Universitat Politècnica de Catalunya.
Una universitat que exporta coneixe-
ment, que transfereix resultats de la
seva recerca i que està compromesa
amb la rendició de comptes a la socie-
tat, amb la qual interacciona per contri-
buir a la innovació tecnològica i al pro-
grés social i econòmic del país.
Volem explicar millor qui som i què fem.
I això, perquè sentim l’orgull de pertàn-
yer a la UPC. Som una institució pública
que forma els professionals que han
d’esdevenir agents en la construcció
d’un nou món altament tecnificat, el
qual, alhora, ha de ser respectuós amb
l’entorn i sostenible. I és precisament
des de la perspectiva del servei a les
persones que trobem en la recerca i en

la transferència dels seus resultats una
de les claus del nostre tarannà.
En les pàgines d’aquesta renovada
publicació, hi trobareu mensualment el
resultat de la feina que fem les persones
que integrem la Politècnica. Darrere de
les tres inicials que formen l’acrònim,
UPC, s’hi amaga l’esforç diari d’una
comunitat universitària disposada a ofe-
rir el millor i aconseguir l’excel·lència en
la formació, en la recerca i en la gestió.
És en el compromís de transferir el
coneixement que es genera en els nos-
tres laboratoris i tallers, on també viu
l’esperit de divulgar la nostra activitat i
de fer-la arribar a la ciutadania, a l’em-
presariat, als centres de formació, a
l’Administració. En definitiva, volem
impregnar de creativitat i talent l’avenç
d’una societat a la qual, com a institució
pública que som, estem obligats a servir.
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10 avatars, la vida a la UPC
Entrevista
a José Blas Parra,
padrí de la UPC

11 respostes
Què és la síndrome 
de l’ull sec?

destaquem...
La carpeta de la UPC,
a punt per passejar-la 

Al Gore, convidat 
per la Universitat

12 l’entrevista
“El 2025, el 31% de la 
població mundial viurà 
amb estrès hídric”,
entrevista a Enguin 
Koncagül, coordinador 
d’estudis de camp de la 
UNESCO en l’àmbit de 
l’aigua 

Foto de portada
La tecnologia té ànima. Walker,
el caminador intel·ligent que
desenvolupen dos equips de la
UPC per ajudar en la mobilitat
de les persones grans.

El 199 mai no veurà la llum

El número 199, corresponent al setembre de 2007, de la revista Informacions
mai no veurà la llum. La revista que mensualment publica la nostra universitat
canvia de format i reestructura els continguts. Ho fa amb la voluntat de passar
de ser un mitjà de comunicació fonamentalment intern, a ser un mitjà de rela-
ció amb el seu entorn més immediat.
Per això, l’equip de persones que fem l’Informacions ens responsabilitzem
de trair la lògica dels nombres i –com només passa en els somnis d’una nit
d’estiu– transformem una publicació que tanca una etapa en el número 198 en
una altra que la inicia amb el número 200 i que apareix coincidint amb l’inici
d’un nou curs acadèmic. És, doncs, amb aquest exemplar que ara teniu a les
mans que escrivim les primeres paraules d’una il·lusionant nova singladura de
l’Informacions.

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

mailto:oficina.mitjans.comunicacio@upc.edu
http://www.upc.edu/revistainformacions
mailto:rector@upc.edu
http://www.upc.edu


reportatge

informacions 03

Científics i empresaris alhora. Aquesta combinació, que pot semblar impossible, és cada dia
més habitual en el perfil professional dels emprenedors i emprenedores de la Universitat
Politècnica de Catalunya. La UPC és una font de coneixement i tecnologia que genera
innovació per a les empreses i, els darrers anys, també empreses que innoven.

Full de ruta 
per a emprenedors
politècnics
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La Universitat impulsa l’esperit empre-
nedor des del 1998 amb el Programa
Innova, que ha ajudat a la creació de
190 empreses. Els impulsors d’aquestes
companyies són titulats i titulades de la
Universitat en un 60 % dels casos, un
15 % pertanyen al professorat i personal
de recerca, un 10 % són membres de
l’estudiantat i un 5 % formen part del
personal d’administració i serveis (PAS).
Per donar el pas de posar-se al capda-
vant d’una empresa, no n’hi ha prou
amb una idea brillant o una tecnologia
puntera. Cal estar a punt per recórrer un
camí en el qual s’han de superar reptes
de gestió, legals i financers.
Us presentem aquí el full de ruta per a
emprenedors i emprenedores politècnics.

1
Analitzar la idea de 

negoci. Cal descriure la idea,
i també els serveis i productes
que s’oferiran, i determinar els

objectius de l’empresa i els
seus riscos potencials.

2
Protegir la propietat de 

la invenció mitjançant una
patent o alguna altra modalitat
de protecció. Si es disposa d’un 
producte que es vol vendre a una

empresa, cal signar una llicència que 
en reguli els drets d’explotació.

Igualment, si es vol comercialitzar
una tecnologia, cal patentar-la

per acreditar-ne 
l’autoria.

3
Crear un pla d’empresa.

És imprescindible per conèixer la via-
bilitat del projecte i anar a buscar-ne el

finançament. Aquest document descriu la
idea, analitza el sector, el mercat i el producte,
i inclou un pla de màrqueting. També estudia
com s’ha de fabricar el producte o generar el

servei. Pel que fa a l’àrea financera, conté
un pla amb les previsions de vendes, la
inversió i el finançament, un pla de tre-

soreria i una estimació del compte
de resultats.

4
Buscar finançament. Cal conèixer

els ajuts i préstecs amb condicions avan-
tatjoses que s’ofereixen als emprenedors, i

posar-se en contacte amb possibles inversors
privats, companyies de capital risc o àngels inver-
sors, que són empresaris amb experiència i recur-

sos que aposten per companyies incipients.
Existeixen modalitats de crèdits sense interes-
sos per a empreses de base tecnològica. Una

altra possibilitat són els concursos empre-
sarials, com ara el Concurs d’Idees

de Negoci, de periodicitat
anual.

5
Escollir una forma jurídica.

Per constituir legalment 
l’empresa, s’ha d’escollir entre les
formes jurídiques possibles, que
habitualment són les d’empresari 

autònom, societat anònima o
societat limitada, per bé que

hi ha més opcions.

6
Disposar d’un espai físic on

poder desenvolupar-hi l’activitat.
Des d’un despatx amb un ordinador 

i un telèfon, fins a una nau industrial amb
maquinària puntera, les necessitats d’es-

pai poden ser molt diverses. És útil
conèixer els vivers d’empresa, que ofe-

reixen espais físics i serveis d’orien-
tació a les petites empreses

que inicien les 
activitats.

7
Tenir competències emprenedo-

res. Cal destacar la importància de dispo-
sar de coneixements en creació i gestió

d’empreses de base tecnològica. És necessari
combinar una formació de caràcter tècnic amb
un mínim de competències emprenedores per
poder tractar i conduir amb èxit una iniciativa

d’aquestes característiques. El Programa
Innova ofereix a tot el col·lectiu universitari

diferents activitats formatives en empre-
nedoria i innovació, com ara semi-

naris, tallers i continguts
autoformatius.

http://pinnova.upc.es/Innova/
mailto:programa.innova@upc.es


La tecnologia assistencial i, en especial,
la tecnologia innovadora per a l’atenció
de la gent gran, és una àrea de recerca
emergent i amb grans necessitats d’in-
novació, sobretot si es té en compte
que, el 2050, Espanya serà el país més
envellit del planeta (el 43 % de la pobla-
ció tindrà més de 60 anys). De fet,
actualment, el 32 % de les persones
més grans de 65 anys té algun tipus de
discapacitat.

Els experts asseguren que la robòtica, la
intel·ligència artificial i les tecnologies
de la informació i les comunicacions
poden compensar la pèrdua de funcions
sensorials, motrius i cognitives que
comporta el pas dels anys en les perso-
nes. A més, poden utilitzar-se per refor-
çar i estimular les capacitats humanes,
reduir l’angoixa causada per la soledat i
aportar benestar en la vida diària.

Davant d’aquest panorama, el desen-
volupament de mecanismes
intel·ligents i semiautònoms per assis-
tir les persones grans en les activitats
diàries estan prenent embranzida a la
UPC. A través de la creació, ara fa dos
anys, de la Càtedra d’Accessibilitat, es
promou i es dóna un plantejament glo-
bal a la recerca multidisciplinària rela-
cionada amb tot allò que fa referència

a l’accessibilitat, la dependència i la
discapacitat.
Estudiar com aplicar la tecnologia elec-
trònica i les telecomunicacions en la vida
quotidiana de les persones amb neces-
sitats especials és la raó de ser del
Centre d’Estudis Tecnològics per a la
Dependència (CETpD), situat a Vilanova i
la Geltrú. Aquest centre, impulsat pel
Grup de Recerca en Enginyeria del

Robots que ajuden, caminadors intel·ligents, cases domotitzades, autobusos accessibles...
Aquestes i altres tecnologies que s’estan enginyant a la UPC revolucionaran com viuen la
vellesa les persones i aportaran qualitat de vida i autonomia a la gent gran. En presentem
aquí alguns exemples.

FOTO El professor
Ulises Cortés coordina
un equip multidiscipli-
nari al voltant del 
projecte europeu
Share-it, amb un 
pressupost de 4,7
milions d’euros.

El 2050, Espanya serà
el país més envellit
del planeta, amb el
43 % de la població
més gran de 60 anys

des de la
portada
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l’altre gra de sorra
El disseny d’una butaca elevadora, d’un accessori per a cadires de
rodes i d’una cullera especial per a persones amb tremolor de mans
són algunes de les idees proposades per estudiantat de l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona, des de l’assig-
natura de lliure elecció Innovació i Patents, dirigida pel professor
Joaquim Lloveras, del Departament de Projectes d’Enginyeria.
Però l’aportació de l’estudiantat no només es fa present en l’àmbit de
la recerca, sinó també en el de la formació. Sandra Zumel, estudianta
de la Facultat d’Informàtica de Barcelona, fa més de 4 anys que fa clas-
ses dins del Programa d'acostament de la gent gran a les TIC de la
Fundació “la Caixa”. “Tenen moltes ganes d’aprendre, cosa que fa que
la tasca sigui molt enriquidora”, afirma la jove mestra. Des de l’any
2002, un miler d’estudiants, coordinats per la Fundació UPC, han for-
mat 43.000 persones arreu de Catalunya.

Tecnologia asssistencial per millorar
la vida de les persones grans

Enginys 
que senten



Coneixement i el d’Arquitectures Hard-
ware Avançades, està format per un
equip multidisciplinari d’enginyers, met-
ges i psicòlegs, liderat pels professors
Andreu Català i Joan Cabestany. En el
marc del projecte R+D ADA, sobre siste-
mes adaptatius d’assistència al desplaça-
ment autònom, el grup desenvolupa una
xarxa de sensors corporals intel·ligents
amb els quals s’obté informació sobre on
és l’usuari i sobre les seves constants
vitals. L’equip ajudarà en el seguiment de
persones amb risc de caigudes o en pro-
cés de rehabilitació d’alguna fractura.
El projecte, coordinat pel professor Cecilio
Angulo, també estarà dissenyat per

poder-lo incorporar en un vehicle robotit-
zat d’ajut a la mobilitat. “Aquests disposi-
tius són prou adaptables per poder-los
dur a la butxaca”, explica l’investigador, “i
actualment enregistren els moviments
laterals involuntaris que provoquen les
ensopegades i els petits mareigs, que són
el primer indici de les caigudes.” Els dis-
positius s’han fet perquè la informació es
pugui conèixer en línia al moment; així,
quan els sensors detecten una caiguda o
un canvi en l’estat de salut, alerten els
serveis d’urgència.
Els dispositius ja s’han experimentat
amb pacients de l’hospital Sant Antoni
Abat de Vilanova i la Geltrú. En aquest
hospital, el CETpD hi ha instal·lat el
Laboratori de Mobilitat i Marxa, en el
qual es mesuren els paràmetres de
moviment de les persones grans a partir
del seu centre de gravetat

Agents informàtics
Hi ha tres enginys assistencials més que
dissenya un equip d’investigadors dels
departaments de Llenguatges i Sistemes
Informàtics (LSI), Enginyeria de
Sistemes, Automàtica i Informàtica
Industrial (ESAII) i Enginyeria Mecànica.
Es tracta d’aparells dotats amb capaci-
tat per comunicar-se amb l’usuari, pen-
sar per si mateixos i reaccionar davant
de l’entorn, i que incorporen elements

d’autonomia de moviment i un agent
intel·ligent o assistent personal compu-
tacional (personal digital assistant, PDA).
El professor Antonio-Benito Martínez,
del Departament d’ESAII, explica que
“estem dissenyant eines intel·ligents que
s’adaptin a les necessitats d’assistència
específiques de l’usuari i que n’incre-
mentin l’autonomia.” Aquesta és la filo-
sofia del projecte europeu SHARE-it, en
què s’emmarquen els tres enginys i que
és liderat pel professor Ulises Cortés.

Caminador intel·ligent
El més innovador de SHARE-it és un
caminador intel·ligent (Walker). La
màquina està equipada amb un GPS, que
contribueix a estimular la mobilitat de
l’usuari, i un PDA, que envia informació
mèdica sobre l’usuari, mitjançant un sis-
tema sense fils, a una base de dades a la
qual tenen accés els metges. El sistema
també detecta possibles caigudes,
corregeix l’itinerari o l’angle de gir i té
control de frenada.
Els altres dos invents són una cadira de
rodes semiautònoma (Rolland III), desen-
volupada per un equip de recerca de la
Universitat de Bremen, equipada amb
sensors i un ordinador, i un robot o pla-
taforma mòbil (Spherik), basat en un nou
tipus de rodes esfèriques, que propor-
ciona flexibilitat i mobilitat a persones
que van en cadira de rodes, sobretot en
espais estrets.
Totes tres eines tecnològiques, encara
en fase de prototip, s’activen amb les
instruccions verbals de l’usuari; a més,
detectaran la posició a casa i l’estat de
salut del pacient.
L’accés als estris de la cuina mitjançant
sistemes robotitzats constituirà un avenç
que augmentarà el grau d’autonomia i de

benestar personal. Així ho entén l’equip
conduït per la professora Alícia Casals, del
Departament d’ESAII, que en el marc del
Centre de Recerca en Enginyeria
Biomèdica impulsa el projecte d’una cuina
robotitzada adaptada per a les persones
que necessiten assistència especial.

Xips i habitatges adaptats 
“Cal dissenyar la tecnologia a la mida de
les persones i que l’usuari intervingui
des del principi en el disseny dels nous
productes”, afirma Marta Díaz, directora
del laboratori 4all-l@b, del CETpD. També
és necessària la col·laboració entre
enginyeria i medicina, segons asseguren
els investigadors.
Un bon escenari per provar totes aques-
tes tecnologies serà el futur Centre de
Vida Independent, un habitatge adaptat i
equipat amb les últimes tecnologies
assistencials. En el Centre, que promou
l’Associació per a la Vida Independent, la
UPC hi disposarà d’un laboratori per fer
“recerca aplicada en l’assistència i el
suport a les persones grans”, explica el
director de la Càtedra d’Accessibilitat,
Daniel Guasch, que coordinarà la recer-
ca en aquest laboratori i els sistemes
domòtics que equiparan l’habitatge.
Així mateix, la Càtedra està al capdavant
d’un projecte, en el qual cinc grups de
recerca de la UPC estudiaran solucions
d’enginyeria per fer més accessibles les
TIC. La millora de l’accessibilitat al trans-
port públic i a les zones amb obres a
Barcelona i la creació d’un servei de tele-
assistència domiciliària són uns altres
dels projectes que coordina la Càtedra. El
resultat de tot plegat està fent de la UPC
un referent universitari en l’aportació de
solucions globals als problemes que
comporta l’envelliment de la població.

FOTO Doctorands 
del CETpD, com Diego
Pardo, busquen la cara
assistencial de la 
robòtica i perfeccionen
interfícies robòtiques
per a la llar.

vetllar per les persones
“Si les persones no s’avenen a dur a sobre els sensors, sempre hi ha els
robots”, explica el professor Cecilio Angulo. L’equip del CETpD també
investiga com l’AIBO, el gosset robòtic  desenvolupat per la multinacio-
nal Sony, pot vetllar per les persones grans a casa seva i conèixer-ne els
patrons de comportament i l’estat de salut. “El robot és un ordinador
mòbil sobre el qual es programen algorismes que li permeten fer tant
aquest seguiment bàsic de l’usuari com utilitzar-lo per interaccionar
socialment amb l’entorn”, apunta l’investigador.

Grups multidiscipli-
naris creen eines
intel·ligents 
i semiautònomes
d’assistència a les
persones grans 
en l’activitat diària
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FOTO La revolució 
francesa de 1789 
va intentar canviar 
la manera de mesurar
el temps adoptant 
el temps i el rellotge
decimals

En el context de dificultat matemàtica
quasi multitudinària, qui havia de dir
que un llibre sobre els nombres pri-
mers arribaria a ser un best-
seller internacional? Què és un
nombre primer? Què vol dir,
que sols es pot dividir per
ell mateix i per la unitat?
Potser per a algú aques-
tes preguntes són òbvies,
però les respostes de
molta gent ens arribarien
a sorprendre. Tanmateix,
la falta de cultura mate-
màtica ha fet un petit gir
amb la publicació del llibre
La música dels nombres pri-
mers, del catedràtic matemàtic
Marcus du Sautoy.
Tal com explica el degà de la
Facultat de Matemàtiques i Estadística
de la UPC, Sebastià Xambó, “l’interès del
llibre de Marcus du Sautoy, destinat a un
públic relativament ampli, rau sobretot
en el retrat dels personatges que han fet
contribucions rellevants al problema de
la distribució dels nombres primers, en
l’explicació de les seves circumstàncies
i motivacions, i en la valoració de les
seves aportacions. Aquest llibre, i altres
de característiques similars, poden ser,
a més d’una amena lectura, una bona
manera d’albirar lectures matemàtica-
ment més significatives”.
El nostre dia a dia i la manera com
veiem la realitat són determinats per
aspectes matemàtics. Quants quilòme-
tres hi ha de casa a la feina? Quant tri-
garé a fer el trajecte o com puc arribar a
una adreça determinada si no sé on és i
quin temps farà durant el viatge?
Aquestes preguntes —i milions i milions
d’altres— tenen la base en les matemà-
tiques i en les seves lleis i teories.

L’origen
La matemàtica és una de les ciències
més antigues. Darrere l’aspecte abstrac-

te de la geometria, la trigonometria o
l’estadística, s’hi amaga una història que
demostra nombroses aplicacions pràcti-
ques, l’origen de les quals respon a la
necessitat de l’ésser humà de resoldre
problemes de la seva vida.
Creta, Egipte, Grècia i Mesopotàmia. Els
testimonis més antics de la humanitat
situen l’origen de les matemàtiques en
aquestes civilitzacions mil·lenàries.
Segons l’historiador grec Heròdot, la
geometria va sorgir perquè els egipcis
necessitaven conèixer la quantitat de
terreny que es podia modificar després
de les crescudes del Nil amb un objectiu
ben prosaic: fixar els impostos reals.
Tales de Milet, Pitàgores i els membres
de l’Escola Pitagòrica, Euclides,

Arquimedes són personatges clau en la
història de les matemàtiques que van

establir les bases d’una ciència que,
dia rere dia, ha evolucionat per

facilitar-nos la vida.
La matemàtica i els grans mate-

màtics també han impregnat
l’art. El quadre L’Escola
d’Atenes, una de les pintu-
res més famoses de l’artista
italià Rafael, ubicada actual-
ment al Museu del Vaticà,
n’és un exemple. El quadre
mostra els filòsofs, científics

i matemàtics més importants
de l’època clàssica, entre els

quals hi ha Hipàtia d’Alexan-
dria, científica, filòsofa neoplatò-

nica i mestra, que amb la seva
saviesa i els seus ensenyaments va

contribuir al desenvolupament de les
matemàtiques i l’astronomia. Els antics li
atribueixen el disseny d’instruments
científics, entre els quals hi ha un astro-
labi, l’aparell que s’utilitzava per navegar
a partir de la posició de les estrelles.
La matemàtica també ha ajudat a definir
la concepció del pas del temps. Des dels
inicis de la història, calia mesurar el temps
i dividir-lo per fer-lo més humà. L’hora,
com a definició, és una unitat de temps
que es correspon amb la vint-i-quatrena
part d’un dia solar mitjà. Però el rellotge i
les vint-i-quatre hores, tal com les conei-
xem avui, no sempre han estat així.

El rellotge decimal
La transformació política i social de la
revolució francesa de 1789 també va
intentar canviar la forma de mesurar el
temps. La convenció nacional de 1793
va adoptar, per decret, el temps decimal
i revolucionari. El calendari gregorià es
va substituir pel calendari republicà, que
dividia el dia racionalment en deu hores,
cadascuna de les quals tenia 100
minuts, els quals, a la vegada, estaven
subdividits en 100 segons. Tot i que pot-

La matemàtica és per a molta gent una de les ciències més desconegudes i, sense que ho
sapiguem, s’amaguen darrera de la nostra vida quotidiana. Apropar-les és l’objectiu d’inves-
tigadors i educadors, que intenten, començant pel principi, que els estudiants integrin les
matemàtiques en la seva vida. Pel professor Claudi Alsina, del Departament d’Estructures a
l’Arquitectura, “l’educació matemàtica ha de fer possible que tothom tingui competències
matemàtiques per esdevenir ciutadans lliures, crítics i reflexius”.cognos

06 informacions

Les matemàtiques
també poden ser
un best-seller

“Les matemàtiques 
i les seves incògnites
s’amaguen darrere 
la nostra vida 
quotidiana”



ser era una simplificació lògica de la
gestió del temps, els hàbits de la pobla-
ció eren difícils de canviar. El nou siste-
ma implicava el disseny d’un nou rellot-
ge i, per aquest motiu, es va organitzar
una competició per inventar-ne un que
fos clar i fàcil de llegir.
Tot i els esforços de les grans ments
horològiques, el sistema mai no va ser
totalment adoptat i els fabricants de
rellotges no van veure raons comercials
reals per donar-hi ple suport, ja que els
rellotges revolucionaris eren inútils fora
de França, la qual cosa arruïnava el mer-
cat de l’exportació. Cap al 1795, ja no
era obligatori utilitzar el temps decimal
revolucionari i, finalment, des del l’1 de
gener de 1806 la gestió del temps a
França va tornar al sistema tradicional
duodecimal.
Un cop definit el temps, l’espai. Els
homes i les dones han tingut la necessi-
tat de buscar mesures per definir l’espai
i el metre ha tingut un paper essencial a
l’hora de posar d’acord la humanitat
sobre la distància que separa dos punts.
El metre va ser definit el 1791 per
l’Acadèmia Francesa de Ciències com la
deumilionèsima part del quadrant d’un
meridià terrestre: la distància a través
de la superfície de la Terra des del pol
nord fins a l'equador, passant pel meri-
dià de París.
El científic nord-català Francesc Aragó
va ser un dels membres de l'expedició
que va completar les mesures que van
establir aquesta primera definició. Les
mesures es van dur a terme en una pri-
mera fase entre Dunkerque i Barcelona.
En una segona fase, les mesures es van
prolongar fins a les Illes Balears. El 1889,
l’Oficina Internacional de Pesos i
Mesures va redefinir el metre com la
distància entre dues línies marcades en
una barra de platí-iridi que es conserva
a la ciutat francesa de Sèvres.

Les matemàtiques i l’actualitat
En paraules del professor Claudi Alsina,
“la matemàtica fa models per resoldre
problemes o per fer prediccions. El
temps meteorològic, les finances o el
diagnòstic mèdic són usuaris d’aquests
models matemàtics, en els quals imat-
ges, equacions i dades es posen al ser-
vei de predir evolucions possibles”.
Les matemàtiques també són el llen-
guatge en què s’escriu la ciència. Un
exemple modern de maridatge entre
ciència i tecnologia és el GPS (global

positioning system), que té una gran
projecció en el camp empresarial.
“El sistema GPS és basa en una
constel·lació de satèl·lits —afirma l’in-
vestigador Joan O’Callaghan, del

Departament de Teoria del Senyal i
Comunicacions. En qualsevol part del
món es poden veure quatre satèl·lits
d’aquesta constel·lació. Cadascun d’a-
quests satèl·lits porta un rellotge atòmic
sincronitzat amb la resta a la mateixa
hora. Periòdicament s’emeten senyals
constants cap a la Terra que donen
dades de la posició orbital i de l’hora a la
qual s’han emès. Aquestes dades són
rebudes pel nostre GPS, que també
porta un rellotge amb l’hora local.
Comparant l’hora de l’enviament de les
dades amb la nostra hora local, s’extreu
una diferència de temps i, conseqüent-
ment, la distància amb el satèl·lit. El nos-
tre receptor rep quatre distàncies dels
quatre satèl·lits diferents. Aquestes dis-

tàncies tenen un punt en comú, que és
el lloc on som. De GPS n’hi ha de molt
senzills, que proporcionen dades de lati-
tud, longitud i alçada, i de “més
intel·ligents”, que disposen de cartogra-
fia digital i informen sobre el nom dels
carrers, les vies i el trajecte que s’ha de
seguir per anar en un lloc determinat.
L’explicació del funcionament conté ele-
ments que van més enllà dels coneixe-
ments de la mecànica clàssica. “Els ins-
truments que intervenen en el GPS
estan situats al voltant de la Terra i estan
sotmesos, per tant, a l’efecte del camp
gravitatori. A més, la velocitat relativa
entre els satèl·lits i els detectors terres-
tres és elevada. Tenint en compte les
importants precisions actuals es fa
necessari fer correccions als càlculs
ordinaris. Aquestes es dedueixen de l’a-
plicació d’una de les teories més popu-
lars dels segle XX, en la qual la matemà-
tica moderna té un paper central, la teo-
ria de la relativitat d’Albert Einstein”,
recorda Francesc Fayos, del
Departament de Física Aplicada.
Afortunadament, és creixent l’aplicació
dels coneixements científics, en què les
matemàtiques apareixen d’una manera
no trivial, en benefici de la salut de les
persones. El professor Francesc Fayos
apunta: “L’esmentada teoria de la relati-
vitat n’és un cas. Aquesta teoria és
especialment important allà on la veloci-
tat relativa entre els objectes que inter-
venen en un procés és comparable a la
velocitat de la llum o s’exigeix una gran
precisió. Un feix d’electrons accelerats
fins a aconseguir que la seva velocitat
s’apropi a la de la llum i projectat sobre
cèl·lules malignes, les pot arribar a des-
truir (la radiació que aquests electrons
emeten també es pot fer servir amb els
mateixos fins). L’aplicació d’aquest pro-
cediment a les cèl·lules tumorals esde-
vé  una eina importantíssima en la cura
del càncer. Aquest tractament s’anome-
na radioteràpia.”
La matemàtica ha estat, està i estarà
present en molts aspectes de la vida
donant sentit al que ens envolta. Claudi
Alsina ho explica: “La matemàtica està
generant idees que inspiren anàlisis en
altres disciplines, com ara la del divul-
gador científic i periodista Robert
Wright, que ha aplicat les idees de la
teoria de jocs a l’anàlisi històrica i polí-
tica.” Matemàtiques per entendre la
complexitat social, la globalització i la
guerra. CO
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FOTOS El sistema GPS
es basa en una cons-
tel·lació de satèl·lits
que contínuament
emeten dades cap a
la Terra

El metre es va definir
com la distància entre
dues línies marcades
en una barra de platí-
iridi, que es conserva
a la ciutat francesa de
Sèvres

Detall del quadre
L’Escola d’Atenes de
l’artista italià Rafael,
on apareix Hipàtia
d’Alexandria, científica
i filòsofa neoplatònica

“L’aplicació de teo-
ries matemàtiques
pot ser beneficiosa
per a la salut de 
les persones”

http://www-fme.upc.edu/
mailto:deganat.fme@upc.edu


Banco Santander amplia 
la col·laboració amb la UPC

La Politècnica i Banco Santander han signat un important
acord de col·laboració que amplia la relació que la Universitat
i el banc mantenen des de l’any 2000, mitjançant el qual
aquesta institució bancària emetrà la targeta universitària

intel·ligent a partir del curs 2008-2009. El nou carnet de la UPC
incorporarà els darrers desenvolupaments de la tecnologia
de xips i s’adaptarà a les necessitats específiques de la comu-
nitat universitària de la Politècnica.
L’acord també impulsa un programa de beques de mobilitat
internacional i d’ajuts a la recerca per a l’estudiantat i perso-
nal docent i investigador, així com en el suport a les activitats
del Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la
Universitat en països emergents on la UPC du a terme trans-
ferència dels resultats de la recerca i el coneixement.
Un altre element clau d’aquesta col·laboració és la
Conferència Internacional de Barcelona sobre Educació
Superior, que organitza anualment la Global University
Network for Innovation, GUNI, i que és un punt de trobada
d’experts de tot el món per analitzar els reptes i canvis que
viu l’educació superior. El Santander també patrocina l’edició
de l’informe mundial L’educació superior al món, del qual ja
s’han publicat dues edicions, i contribueix en les activitats de
l’Observatori de Bones Pràctiques Universitàries, que difon
les millors experiències universitàries en un horitzó de millo-
ra contínua.

La Càtedra Unesco de Tècnica i Cultura
i el Centre de Recerca per a la Història
de la Tècnica Francesc Santponç i Roca
elaboren un treball de recerca sobre la

història i l’evolució de la tecnologia del
gas des dels orígens fins a l’actualitat.
L’estudi, que s’emmarca dins d’un con-
veni de col·laboració signat entre la UPC

i la Fundació Gas Natural al juliol, deta-
llarà els principals desenvolupaments
tecnològics internacionals i la seva apli-
cació a Espanya.

La FIB signa un acord 
de doble titulació 
amb el Georgia Institute 
of Technology  
La Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) ha signat un acord de doble titulació
amb el College of Computing del Georgia Institute of Technology, als Estats Units,
una de les universitats de referència en estudis d’enginyeria. A partir d’aquest curs
2007-2008, l’estudiantat del Màster en Tecnologies de la Informació de la FIB que
passi el procés de selecció podrà obtenir conjuntament el Master of Science in
Computer Science del Georgia Tech.
Aquest és el primer conveni de doble titulació entre un màster oficial de la UPC i
una universitat estrangera. Per obtenir la doble titulació, els estudiants i estudian-
tes de cada universitat hauran de cursar un any a l’altra universitat. Hi haurà una
convocatòria anual específica per participar en aquest programa.

panorama
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Un estudi revelarà la història 
de la tecnologia del gas

© Georgia Tech/Ethan Trewhitt 



La tecnologia i la innovació
catalanes, més a prop 
de Corea del Sud
Les empreses de ciència i tecnologia catalanes i coreanes tenen a partir d’ara més
facilitats per col·laborar i obrir-se a nous mercats, gràcies a l’acord establert entre el
principal clúster d’innovació de Corea del Sud, Daedeok Innopolis, i el Programa
Landing, impulsat pel Programa Innova de la UPC, la Fundació Parc d’Innovació La
Salle i la societat municipal 22@Barcelona.
D’aquesta manera, s’amplien les oportunitats que el Programa Landing pot oferir a
empreses i emprenedors catalans que vulguin internacionalitzar-se, trobar un soci o
conèixer millor el mercat coreà. De la mateixa manera, aquesta plataforma facilitarà
l’aterratge de les companyies coreanes a Catalunya.

Un centre
expert per
preparar 
una missió 
espacial de
l’ESA  
d’observació
de la Terra

informacions 09

Impuls a la
cultura de la
sostenibilitat
La UPC i la Fundació AGBAR han esta-
blert un conveni de cooperació per tre-
ballar a favor de la integració de perso-
nes desfavorides, mitjançant l’impuls
de criteris de “disseny per a tothom” en
espais físics i productes. També impul-
saran el desenvolupament d’una cultu-
ra de la sostenibilitat que permeti satis-
fer les necessitats humanes respectant
els sistemes ecològics i les iniciatives
de cooperació solidàries cap a països i
regions on les situacions de desigualtat
siguin més notòries.

El Centre Expert SMOS a Barcelona per al Calibratge Radiomètric i la Salinitat
Oceànica  (SMOS-BEC), que han posat en marxa la UPC i el Centre Superior
d’Investigacions Científiques, se centrarà en l’estudi de l’observació de la Terra i
coordinarà l’activitat científica espanyola entorn de la missió espacial SMOS de
l’Agència Espacial Europea (ESA). Aquesta missió ajudarà a estudiar el canvi climàtic,
la desertificació i l'efecte hivernacle.
En el marc d’aquesta missió espacial, que disposa d’un pressupost de més de 200
milions d’euros, l’ESA preveu, per al 2008, el llançament d’un satèl·lit d’observació de
la Terra, el qual efectuarà per primer cop mesures sistemàtiques i globals de la humi-
tat del sòl i la salinitat superficial del mar, dues variables geofísiques bàsiques en el
sistema climàtic de la Terra, que permetran monitoritzar el desenvolupament soste-
nible dels recursos naturals.
El Centre està ubicat a l’edifici del Centre Mediterrani d’Investigacions Marines i
Ambientals de Barcelona i el dirigeixen Francesc Torres, del Departament de Teoria
del Senyal i Comunicacions de la UPC, i Jordi Font, de l’Institut de Ciències del Mar-
CSIC.



Quina és la tasca de l’Oficina de
Relacions Internacionals?
Fem mobilitat d’estudiants i professorat.
Enviem estudiants a l’estranger i, al
mateix temps, rebem estudiants de l’es-
tranger a l’Escola. Aquests “moviments”
es fan sobre la base d’acords i convenis
que té l’Escola amb institucions europe-
es i d’altres indrets del món.

I la doble feina... Què fa un padrí?
(Riu.) És una experiència molt divertida.
Em vaig assabentar de la possibilitat de
ser padrí per la pàgina web de la
Universitat i vaig mirar si l’institut on jo
havia estudiat, l’IES Joanot Martorell
d’Esplugues, ja en tenia, perquè és on,
en un principi, em venia de gust ser
padrí. Seguidament li vaig plantejar al
director la possibilitat d’anar-hi un dia,
fer-hi una xerrada i explicar als xavals de
segon de batxillerat les sortides profes-
sionals, els estudis i les oportunitats que
ofereix la UPC. Al final... he ampliat la
meva tasca i m’he quedat amb els tres
instituts de la ciutat d’Esplugues!

Què t’aporta ser padrí?
Tinc la sensació d’estar fent un flash-
back. Veig com són ara els joves que
tenen 18 anys i els comparo amb com
érem els joves quan jo feia COU. També
m’il·lusiona ser útil a la gent de la meva
ciutat.

T’has hagut de preparar per res-
pondre-ho tot?
No. Els nois i noies solen preguntar la
diferència entre estudis tècnics i estudis
superiors, la diferència entre titula-
cions... Normalment són preguntes molt
senzilles. Jo animaria a tots els treballa-
dors de la Universitat a fer aquesta expe-
riència. A més, et dóna una visió molt
global i a mi m’ha servit per conèixer
millor la Universitat on treballo: conèixer-
ne els campus, els estudis... Per a mi ha
estat molt útil!

Què s’explica en una xerrada?
D’una banda s’expliquen els estudis de
la Universitat Politècnica de Catalunya,
les diferents possibilitats que l’estudian-
tat podrà trobar al llarg de la seva trajec-
tòria acadèmica, les pràctiques en
empreses, la mobilitat internacional, la
cooperació amb el tercer món... És a dir,
es fa una pinzellada molt àmplia de tot el
que l’estudiant hi trobarà. També es
parla d’activitats esportives i culturals,
de l’Univers... I entre totes aquestes
explicacions s’intenta encoratjar les
dones que vinguin a la Universitat. Que
augmenti la ràtio de les dones en les
carreres tecnològiques!

La visita d’un padrí pot influir a
l’hora d’escollir una carrera?

10 informacions

José Blas Parra va iniciar la seva carrera professional a la UPC fa 8 anys a l’Oficina de
Relacions Internacionals de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona.
“Aquesta feina em permet desenvolupar dos dels meus hobbies: els idiomes i el món
universitari”. A més, des de l’any 2001 fa de padrí de la Universitat i orienta futurs estudiants
de la Politècnica.
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avatars
la vida a la UPC

Jo crec que sí. En el meu cas, visc a
Esplugues i hi conec molta gent. Ells
veuen algú conegut, un referent, una
persona que també ha estudiat al seu
institut, i això els dóna confiança. Per a
ells, la universitat és un món desconegut
i necessiten un vincle amb la seva reali-
tat actual.

Ets un expert coneixedor de la
Universitat?
Un padrí és un expert planer coneixe-
dor de la Universitat! No es tracta de
fer una dissertació global de la
Universitat. S’explica que aquí hi ha
futur, que hi ha possibilitats de col·loca-
ció professional si agrada el món tec-
nològic i estudiar molt. Jo sempre faig
broma i els dic que han de fer el que no
han fet fins ara, estudiar i fer-ho cada
dia.

Preguntes habituals
Pregunten coses curioses, com ara les
dificultats dels estudis. En realitat, pre-
gunten sobre la facilitat dels estudis!
Quina és la carrera més fàcil? Se’ls diu
que no hi ha cap carrera fàcil, que hi ha
carreres de cicle llarg i de cicle curt i que
totes impliquen l’estudi. També els inte-
ressa molt les retribucions que pot tenir
un titulat determinat! Quant cobraré si
em faig...?

La teva feina a l’Oficina de
Relacions Internacionals enriqueix
“l’altra feina”?
Sí. Els explico la importància que té el
coneixement de les llengües estrangeres
i que és millor saber-ne dues que una.
També els parlo de la importància d’ad-
quirir coneixements viatjant i formant-se
a l’estranger.

I als possibles “futurs padrins”?
Jo diria a tothom que és una experiència
divertida, enriquidora, que permet tenir
contacte amb gent jove. Després de fer
una xerrada, és possible que et trobis
algun d’aquests joves per l’Escola o pel
Campus. Quan et diuen que els vas aju-
dar una mica a aclarir-se, doncs... és
maco. Pensar que pots donar un cop de
mà a un jove que pot decantar el seu
futur professional i que tu li has fet des-
pertar aquest desig, et satisfà.

Si et vols fer padrí, posa’t en con-
tacte amb el Servei de Comunicació
i Promoció. Telèfon: 93 401 56 43

Padrins: 
un viatge de doble
recorregut

mailto:jose.parra@upc.edu
http://www.upc.edu/lapolitecnica
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Coïssor, picor, cremor als ulls... són les
molèsties oculars que ocasiona la sín-
drome de l’ull sec, una inflamació de la
superfície ocular causada per una pro-
ducció aquosa insuficient o una evapora-
ció excessiva de la llàgrima. La insufi-
ciència de llàgrima ocasiona una gran
concentració de sals a l’ull i provoca alte-
racions inflamatòries de la superfície
ocular.
Genís Cardona, professor de l’Escola
Universitària d’Òptica i Optometria de
Terrassa (EUOOT) i del Centre
Universitari de la Visió (CUV), i especia-
lista en el tractament i l’estudi d’aques-
ta malaltia, aposta per trobar la causa
que la genera i prevenir-la. “Sovint, hi ha
factors hormonals, i aquesta és una de
les principals causes de l’ull sec en
dones més grans de 50 anys, ja que la
disminució de producció d’hormones

provoca modificacions en els lípids,
fonamentals per a una bona qualitat lla-
grimal”, afirma l’investigador. L’edat és,
segons els experts, una altra de les cau-
ses de l’ull sec, ja que el reflex dels ter-

minals nerviosos de la superfície de la
còrnia, responsable de la generació de
la capa aquosa, perd força.
“L’ull sec també es dóna molt sovint en
pacients que se sotmeten a una opera-

ció de cirurgia refractiva per disminuir
les diòptries”, afegeix Genís Cardona,
que estudia nous procediments per
diagnosticar l’ull sec, com ara el de la
termografia ocular, un dels més innova-
dors. La tècnica de la termografia ocular
mesura la temperatura ocular del cen-
tre de la còrnia i la compara amb la de
la perifèria. Si la llàgrima del pacient és
de bona qualitat, la diferència de tem-
peratures entre el centre i la perifèria
tendeix a desaparèixer i a uniformitzar-
se; si la llàgrima és pobra, la diferència
és manté.
Un bon parpelleig, l’ús de lents de contac-
te adequades i tot una sèrie de recomana-
cions que tenen a veure amb hàbits salu-
dables, com ara beure aigua de manera
habitual, no fumar i no prendre alcohol, ni
cafè en excés, són els consells dels espe-
cialistes per prevenir l’ull sec.

Al Gore, convidat per la Universitat
L’ex-vicepresident demòcrata dels Estats Units serà l’encarregat d’impartir la lliçó
inaugural de l’INMAS Forum (Integrated Management Systems), un espai de debat
i de reflexió sobre com es poden optimitzar els sistemes de gestió de les empre-
ses. Experts d’arreu del món seran presents en aquest congrés, que organitzen la
UPC i el Grup ADI i que tindrà lloc del 23 al 25 d’octubre, al Palau de Congressos
de Fira de Barcelona. Les noves tendències en la gestió ambiental, la qualitat i l’ex-
cel·lència, la prevenció dels riscos laborals, la seguretat viària i la responsabilitat
social corporativa són els temes del fòrum, que es reunirà per primera vegada a la
Ciutat Comtal.
www.inmasforum.org

La nova carpeta 
de la UPC ja passeja 
pels carrers 
El disseny, elaborat per Manuel Julià i
Albert Ferrer, estudiants de l’Escola
Tècnica Superior d’Arquitectura de
Barcelona, va guanyar l’última edició del
concurs, convocat pel Servei de
Comunicació i Promoció, per elegir el
millor motiu. Farcits pingüins, el títol de la
proposta, transmet la fase de trànsit que,
per a qualsevol estudiant, suposa la uni-
versitat. Per aconseguir-ho, els autors hi
van plasmar la diversitat de colors dels
senyals del carrer sobre el negre
homogeni de l’asfalt.
www.upc.edu/concurscarpeta

Què és la síndrome
de l’ull sec?

L’edat, els factors 
hormonals i les 
operacions de cirurgia 
refractiva són algunes 
de les causes 
de l’evaporació 
de la llàgrima a l’ull 

CO
N

TA
CT

E
N

O
M

 C
en

tr
e 

U
ni

ve
rs

ita
ri 

de
 la

 V
is

ió
 E

M
A

IL
 g

is
pe

ts
@

oo
.u

pc
.e

du
 

W
E

B
 w

w
w

.c
uv

.u
pc

.e
du

 T
E

LÈ
FO

N
 9

3 
73

9 
83

  4
9

http://www.cuv.upc.es
mailto:gispets@oo.upc.edu
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Enginyer geològic.
Ha estat assessor del
Govern turc en gestió
dels recursos hídrics.
Va participar en el
Congrés Internacional
en Gestió de l’Aigua,
organitzat per la Càtedra
Unesco de Sostenibilitat,
la Càtedra Unesco de la
Universitat Ramon Llull 
i la Xarxa Alfa TECSPAR.

Enguin
Koncagül

Enguin C. Koncagül (Ankara,
Turquia) és enginyer geològic
per la Middle East Technical
University de Turquia. Es va
especialitzar en l’àmbit dels
recursos hídrics a la Universitat
de Missouri-Rolla, als Estats
Units. Ha treballat durant tres
anys com a assessor en matè-
ria de recursos hídrics per al
Ministeri d’Assumptes Exteriors
de Turquia. Des del novembre
de 2002, coordina, des de la
seu de la Unesco a París, els
estudis de camp del Programa
mundial d’avaluació dels recur-
sos hídrics (World Water
Assessment Programme). Ha
fet nombroses conferències
internacionals i és autor de
diverses publicacions sobre el
tema de la gestió de l’aigua.

Com valora la situació de l’aigua al món?
Els recursos hídrics no estan distribuïts homogènia-
ment arreu del món. Una mostra d’això és, per exem-
ple, que Àsia concentra el 60 % de la població mundial,
però només té accés al 36 % del total d’aigua, i que
l’Amèrica Llatina disposa del 26 % dels recursos hídrics
de tot el món, amb només el 6 % de la població mun-
dial. A més, amb el canvi climàtic es preveu que la
situació empitjori en el futur. El 2025, hi haurà 1,8
milions de persones al món (el 36 % de la població
mundial) que viuran en zones amb estrès hídric (escas-
setat d’aigua). Si no es prenen mesures ara, demà serà
massa tard.

El tema de l’aigua podria comportar un gran con-
flicte mundial en el futur, una gran guerra? 
L’aigua mai no ha estat la causa principal de conflictes
mundials. Sempre hi ha hagut altres motius —polítics,
socials, econòmics, religiosos— que han anat per
davant dels problemes de l’aigua i que han generat con-
flictes entre països. Però els conflictes no ens ajuden a
resoldre la situació, sempre s’han d’evitar. Si fem esfor-
ços extra, encara som a temps d’assolir els Objectius de
Desenvolupament del Mil·leni relacionats amb l’aigua:
sanejament i accés a aigua potable per a tothom.

Com podem assolir-ho?
Mitjançant la gestió sostenible i integral dels recursos
hídrics. Els diferents sectors que tenen relació amb l’ús
de l’aigua —energia, agricultura, turisme, abastament
urbà, usos industrials...— han de treballar sota el parai-
gua de la gestió integral dels recursos hídrics; no
poden fer-ho des de la seva particular visió sectorial,
sinó des d’una perspectiva holística.

Quines accions du a terme la Unesco per fer arri-
bar aigua potable als països que més ho neces-
siten?
El Programa mundial d’avaluació dels recursos hídrics
de la Unesco (World Water Assesment Programme,
WWAP) té 24 agències a tot el món que treballen amb

un objectiu comú: l’ús sostenible dels recursos hídrics,
i que assessoren els governs en aquest àmbit. Això ens
permet obtenir una gran informació d’arreu del món i
oferir una visió global de l’escenari mundial dels pro-
blemes derivats de l’aigua. Intentem conèixer la dispo-
nibilitat, les mancances i els problemes relacionats
amb l’aigua de les regions, per poder satisfer les
necessitats de la població de manera eficient.

Quina és la clau per a un ús sostenible de l’aigua?
La clau és la governança, per evitar problemes de
corrupció i de poca transparència en la comunicació.
Perquè hi hagi una bona gestió integral de l’aigua, és
molt important fer participar, en la presa de decisions,
els agents involucrats: organitzacions d’agricultors,
associacions de reg, empreses d’abastament munici-
pal, ONG, grups de recerca, gestors públics de comitès
de conques.
En aquest sentit, un dels aspectes importants és invo-
lucrar les dones en els processos participatius de presa
de decisions, ja que, en molts països en vies de desen-
volupament, són les responsables de portar l’aigua a la
llar, encara que els costi recórrer diàriament molts qui-
lòmetres per anar a buscar-la, amb els riscos de segu-
retat que això comporta habitualment.

Quines són les oportunitats i les necessitats
d’R+D+I en aquest context?
És molt important capacitar tant els polítics, que pre-
nen decisions, com els tècnics que treballen en la ges-
tió de l’aigua. El nombre de persones qualificades per
tractar els problemes de l’aigua és insuficient per
cobrir les necessitats, i, de manera complementària,
molts científics i tècnics que treballen en aquest àmbit
no tenen la visió holística de la problemàtica. Els polí-
tics haurien de conèixer millor els problemes existents
en relació amb els temes de l’aigua, i els professionals
i tècnics implicats en la gestió de l’aigua, molts dels
quals són enginyers, haurien de tenir una visió global
del problema, tenint en compte els aspectes socials,
polítics i econòmics.

l’entrevista

“El 2025, el 36% 
de la població mundial
viurà amb estrès hídric”

Enginyer geològic i una de les autoritats mundials en recursos hídrics. Coordina els
estudis de camp del Programa mundial d’avaluació dels recursos hídrics de la
Unesco  (World Water Assessment Programme). Aquest programa alerta que 50.000
persones moren cada dia al món per malalties transmeses per l’aigua; que 2.400
milions de persones no tenen sistemes adequats de sanejament de l’aigua, i que,
l’any 2025, 1,8 milions de persones viuran en zones amb estrès hídric.




