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El Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València és una institució
acadèmica jove, de gran dinamisme i en permanent adaptació al seu entorn
socioeconòmic. El seu objectiu és formar professionals amb capacitat per a
integrar-se en el mercat laboral i de generar coneixement que contribuïsca al
desenvolupament tecnològic i al progrés d’una societat moderna i avança.
Una de les apostes més fermes és la de potenciar l’interès i facilitar l’apropament
de la societat a la ciència i la investigació a través de la difusió i la divulgació de
l’activitat en I+D i el foment de la transferència de coneixement des dels
diferents grups d’investigació del Campus.
Amb aquest anuari volem apropar a la ciutadania la ciència i la investigació que
es du a terme al nostre campus. Compartim amb vosaltres notícies d’interès
tecnològic i científic, esdeveniments i activitats de divulgació científica.

Pepe Pastor, director del Campus de Gandia

Volem connectar amb tots aquells apassionats del món de la ciència i que voleu
mantenir-vos informats sobre la nostra aportació a la investigació i el
desenvolupament tecnològic.
En desembre pren el testimoni Jesús Alba com a director del Campus de Gandia.
Ens acompanyes? #UPVGandiaCiencia

Ciències Ambientals
1. En ciència, tot esforç acaba tenint recompensa
2. El Campus estudia cabals ecològics a Tanzània.
3. Hem d’intervenir per a conservar les tellines.
4. El paisatge forestal
5. Nou sistema intel·ligent per a la detecció d’abocaments tòxics a la mar
6. Nou projecte per a protegir a la tortuga babau, en perill d’extinció
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En ciència, tot
esforç acaba tenint
recompensa
Virginia Garófano

Virginia Garófano Gómez, que ha realitzat la
seua tesi doctoral en el Campus de Gandia, ens
explica la seua experiència predoctoral i
actualment postdoctoral en la Universitat Blas
Pascal de Clarmont (Francia).
L’interès pels ecosistemes fluvials i la vegetació
de ribera em va sorgir quan estudiava Ciències
Ambientals en la Universitat de Granada i per
açò vaig decidir cercar programes de doctorat
relacionats. En la UPV vaig trobar el programa
del Departament d’Enginyeria Hidràulica i Medi
ambient que tenia una intensificació en
avaluació d’impactes ambientals. Casualment
havia conegut en un congrés a Francisco
Martínez Capel, professor i investigador d’aquest
departament que treballava en el Campus de
Gandia i que acabaria sent el meu director de
tesi. En aquestes condicions vaig decidir mudarme a Gandia per a començar el doctorat.
El començament no va ser fàcil perquè, malgrat
el bon acolliment que vaig rebre, vaig començar
la tesi sense finançament. Fins que va arribar
aqueix moment, vaig tenir la sort de col·laborar
amb la consultora TECNOMA en els
seus estudis i simultàniament vaig obtenir una
ajuda de recerca del CEIC Alfons el Vell de
Gandia que em va permetre publicar
un monogràfic sobre el riu Serpis.
Garófano durant la seua estància a França

Però el punt d’inflexió va ser l’obtenció de la
beca de Formació de Personal Investigador de la
UPV, gràcies a la qual vaig poder dedicar els
següents quatre anys a treballar en projectes de
recerca i a concloure la meua tesi doctoral. Més
tard, i gràcies a les ajudes, vaig poder
desenvolupar part de la tesi a Regne Unit, Itàlia i
Àustria, per a optar al doctorat amb Esment
Internacional. Aquestes estades per a mi han
sigut la millor part del doctorat.
Després d’acabar la tesi vaig participar, sense
sort, en diverses convocatòries postdoctorals
nacionals. Principalment perquè manca
finançament en recerca i perquè la
competitivitat és major a mesura que s’escalen
etapes en la carrera científica.
Després de més d’un any aturada, el març de
2014 vaig aconseguir un contracte a mitja
jornada com a tècnica de recerca en la UPV, que
em va permetre participar en la direcció d’una
tesi doctoral. Al juny de 2014 vaig saber que
havia aconseguit un dels quatre contractes
postdoctorals per a estrangers de la Universitat
Blas Pascal a França. Vaig rebre la notícia amb
una sensació agredolça: vaig sentir una gran
emoció perquè treballaria amb persones a les
quals admire, però també vaig sentir por i pena
perquè significava allunyar-me més de la meua
família, de la meua parella i posposar una
possible maternitat. I és que fer un postdoc és
una decisió que no prens sola.
Porte desenvolupant el meu projecte
postdoctoral un any i mig al laboratori de
recerca CNRS-UBP de GEOLAB. Ambdues unitats
de recerca són molt capdavanteres i tinc la sort
d’estar envoltada de gent molt competent que
m’han acollit d’una forma immillorable.

En el meu projecte postdoctoral realitzem un
treball experimental en condicions semicontrolades per a caracteritzar la resposta
morfològica i biomecànica del pollancre (una de
les espècies de ribera més emblemàtiques de
l’hemisferi nord) a diferents processos fluvials. A
més tinc el privilegi de col·laborar en diversos
estudis en el riu Allier, un dels pocs rius
europeus que encara conserven el seu
dinamisme natural. Al juny de 2015 vaig
presentar els primers resultats del postdoc
durant la celebració del congrés I.S. RIVERS ea
Lió i vaig ser guardonada amb un dels dos
premis atorgats pel públic als als millors pòsters
del congrés.
Els temps són difícils tant per a treballar en
ciència com en qualsevol altre camp. A Espanya
moltes persones tenen una gran incertesa laboral
i si bé és cert que treballar en ciència sempre ha
estat difícil, ara ho està més que mai. Molts joves
es veuen abocats a eixir d’Espanya com a única
opció i açò és dramàtic. La societat espanyola ha
de demanar una major inversió en recerca, ja que
és fonamental per a la creació de coneixement i
progrés; sense ella un país manca de futur.
Facilitar l’accés a joves a la carrera científica en
unes condicions dignes hauria de ser una tasca
prioritària dels nostres governs, que romanen
impassibles davant la ‘fugida de cervells’.
M’agradaria concloure donant un consell als nous
doctorands: encara que és un procés llarg, no cal
desanimar-se, cal gaudir del camí, aprofitar
l’experiència i traure-li el màxim partit,
especialment establint contactes amb altres
professionals i aprenent a utilitzar eines i
tècniques que seran posteriorment d’utilitat, fins i
tot si es decideix donar un altre rumb a la carrera
professional.
Tot esforç acaba tenint recompensa.
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El Campus estudia
cabals ecològics a
Tanzània

Francisco Martínez-Capel, investigador i professor de Ciències Ambientals al
campus de Gandia, ha participat amb el seu equip en l’estudi de cabals
ecològics en la conca del riu Kilombero a Tanzània, aportant suport tècnic.
El projecte, d’àmbit internacional, està coordinat per per l’Institut UNESCOIHE, Institute for Water Education (Holanda) i en ell participen altres
universitats de Tanzània. Està promogut per la United States Agency for
International Development i el coordinador d’aquest és el prestigiós
professor Michael McClain, amb una dilatada experiència internacional en
estudis relacionats amb l’aigua.
L’objectiu final és establir noves infraestructures i regadius en aquesta zona de
Tanzània, de manera que es contribuïsca al desenvolupament d’aquest país i a la
seua seguretat alimentària, al mateix temps que es fa compatible amb la
conservació de la gran riquesa natural del país.
L’equip de la Universitat Politècnica de València ha jugat un paper
important per a determinar els cabals ecològics en els rius, que han de
mantenir l’elevada biodiversitat d’aquests ecosistemes. Açò ha suposat
diverses visites de camp per a estudiar els peixos tropicals, entrevistar a
pescadors locals i compartir informació amb els científics i tècnics implicats
en el treball, explica l’investigador Martínez-Capel. Al costat de MartínezCapel, des del Campus de Gandia de la UPV han participat en el projecte els
investigadors Rafael Muñoz-Mas i Carlos Puig.
COORDINADOR DEL COMITÈ ECOHYDRAULICS
D’altra banda, l’investigador Francisco Martínez-Capel ha sigut nomenat
enguany coordinador (Chair) del comitè de Ecohydraulics de la IAHR, ), que
realitza activitats de col·laboració científica entre investigadors de cinc
continents en aquest camp i que estudia principalment les relacions entre
organismes aquàtics i vegetació de ribera amb el flux i cabals en els rius i llacs.

· Martínez-Capel i Michael McClain ·
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Hem d’intervenir per a
conservar les tellines
Científics del Campus de Gandia stan duent a
terme diverses recerques amb l’objectiu de
conèixer la situació de les poblacions de tellines
en la costa valenciana i per a contribuir a la seua
recuperació. La captura de tellines va passar de
300.000 a 1.900 kg en els últims deu anys a la
Comunitat Valenciana, per la qual cosa la seua
extracció no està permesa des de juny de 2015.
Com a part d’aquestes recerques els científics
van realitzar, de maig a novembre de 2015, un
estudi en zona 3 de la costa – des del port de
València fins a Dénia- i van constatar una
disminució tant en la densitat de la població de
les tellines com en la grandària d’aquestes. Així
mateix, també van detectar que en el període de
setembre a desembre de 2015 es va produir una
important recuperació de les poblacions, a
causa de les pluges que es van produir i que van
aportar nutrients a aquests mol·luscs.

PROPOSTES
Els resultats d’aquest treball d’ d’investigació de la
UPV s’han traslladat a la Confraria de Pescadors
de Gandia. Fruit d’aquests i altres estudis els
investigadors apunten tres propostes de cara a
millorar la situació de les poblacions de tellines:
treballar en la possible cria de tellines per a la
seua reintroducció en el mar quan siguen menys
vulnerables a depredadors com les meduses;
determinar zones on les poblacions siguen majors
per a permetre una pesca controlada; i estudiar
l’efecte de nous contaminants d’ús generalitzat,
com protectors solars.

ESTUDI I DIAGNÒSTIC
Segons explica Miguel Rodilla, per al procés es
van definir espais de control on es determinava
l’evolució de les poblacions i també es es van
marcar tellines tellines a les quals es feia un
seguiment sobre la grandària. Encara que es va
constatar l’escassetat d’aquestes i la grandària
reduïda, un dels elements per a l’optimisme va
ser verificar que amb les pluges que es van
produir de setembre a desembre la grandària de
les tellines augmentava considerablement. “Açò
es deu al fet que els nutrients que necessita el
fitoplàncton, que és del que s’alimenten les
tellines, procedeixen de les aportacions de la
pluja, rius i aqüífers. Per aquest motiu, la
sequera que està produint-se en l’última dècada
en la costa valenciana està fent que les tellines
tinguen poc aliment”.

Miguel Rodilla, director del Màster Universitari
en Avaluació i Seguiment Ambiental
d’Ecosistemes Marins i Costaners, és el director
d’aquests treballs: “Des de l’any 2006 fins a
l’actualitat, les captures de tellines han passat
de 300.000 kg a 1.900 kg. Aquestes dades les
coneixen les administracions responsables de la
gestió dels recursos i també els pescadors i per
tant existeix una preocupació per a la seua
conservació. És important que des de la
comunitat científica treballem amb ells per a
aportar-los informació sobre els factors que
influeixen en aquesta situació i també perquè es
puguen prendre decisions que la milloren”,
assenyala Rodilla.

OPTIMISME
Amb tot, Miguel Rodilla no és pessimista i creu
que es pot actuar de forma positiva. “Donada la
facilitat amb què creixen les poblacions en
condicions favorables, hem de treballar per a
descobrir quins són i proporcionar-les; durant
aquest temps, seria convenient establir punts de
pesca controlada i implicar els pescadors en la
gestió sobre aquests punts, ja que ells són els
principals interessats en el fet que les
poblacions marines es mantinguen. D’aquesta
forma, afirma, no es perdria el coneixement que
els pescadors tenen d’aquestes arts tradicionals i
es continuaria recolzant la sostenibilitat de les
tellines”, conclou Rodilla.
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El paisatge agroforestal
mediterrani, en perill

El paisatge agroforestal mediterrani corre risc de
desaparició i ser substituït per arbreda boscosa
amb baixa biodiversitat. Aquesta és la principal
conclusió d’un estudi desenvolupat per
l’investigador del Campus de Gandia, Rafael
Delgado Artés . El treball forma part de la seua
tesi doctoral, en la qual ha analitzat els patrons
d’evolució en els últims 50 anys de les cobertures
forestals la província de Castelló, «un territori
paradigma dels processos de despoblació i, per
tant, representatiu en l’arc mediterrani”,
aclareix Delgado.
El projecte cerca explicar els canvis en el
paisatge a través de factors socioeconòmics i
ecològics ocorreguts des dels anys 1957 y 2007,
període en què té lloc la major transformació
sociològica de la història. Aquest canvi, segons
Rafael Delgado és conseqüència de dos
fenòmens concrets: d’una banda, la
desagrarització i d’una altra, la despoblació
d’àmplies zones després de segles d’intensa
pressió de l’ésser humà.
En aquest sentit, l’abandó rural ha comportat un
augment molt rellevant de les cobertures
forestals denses. Aquesta situació, que es pot
considerar «única en la història» en paraules de
Rafael Delgado, ha provocat que per primera
vegada “l’ús dels recursos forestals siga menor
que el seu creixement amb els seus consegüents
efectes negatius”.

De fet, l’investigador valencià sosté que s’ha
produït un “descens enorme dels usos agrícoles,
especialment dels cultius que han sido los
estructuradores del paisajque han sigut els
estructuradors del paisatge, mentre que els usos
urbans tenen major creixement relatiu, amb una
incidència limitada a escala territorial, però amb
grans repercussions locals”.
MAJOR PROTAGONISME FORESTAL,
MENOR DE L’AGRICULTURA
Les dades arreplegades en la recerca, que va ser
dirigida per investigadors del grup Reforest,
vaticinan que la agricultura va a dejar de
servaticinen que l’agricultura deixarà de ser
l’estructurador del paisatge que fou en el passat,
en favor del protagonisme forestal.
En aquest sentit, Rafael Delgado indica que
l’extensió de la superfície forestal “continuarà
creixent, així com la seua densificació interna,
amb un clar avantatge en tots dos casos per a
l’arbrat sobre el matoll en les condicions actuals
i també en un escenari futur d’aridesa o
condicions canviants”.
Per açò, qualifica com a “preocupant” la situació,
ja que mediambientalment “s’observa risc
d’homogeneïtzació ecològica a mitjà termini”,
mentre que des del punt de vista social “la no
vertebració territorial suposa la desertització
d’àmplies zones”.

Per a afrontar el problema advoca per definir
estratègies que permeten gestionar aquest espai
territorial i els seus recursos, “si no volem que la
situació derive en altres greus problemes”.
D’aquesta manera, ressalta que un règim intens
d’incendis o altres factors condicionants poden
modificar les previsions, encara que “en cap cas
sembla probable que les condicions actuals
puguen revertir l’enorme tendència global de
creixement de les cobertures forestals més
denses que s’ha analitzat”.
DELGADO SEGUEIX COM A DIRECTOR DEL
CEIC ALFONS EL VELL
Recentment, el professor del Campus de Gandia
de la UPV ha tornat a ser escollit per unanimitat
com a director del CEIC Alfons El Vell, l’objectiu
principal del qual passa per dinamitzar el
panorama cultural de Gandia. A Rafael Delgado
li acompanyen en el consell executiu d’aquesta
organització autònoma i independent: Maite
Fernández, Juli Capella, Pasqual Molina, Vicenta
Llorca, Agustina Pérez i els també professors i
investigadors UPV: Lluis Miret i Enric Sigalat.
Rafa Delgado
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Nou sistema intel·ligent per a la
detecció d’abocaments tòxics a
la mar

Jaime Lloret, Sandra Sendra, Lorena Parra i José Miguel Jiménez

Investigadors del Campus de Gandia han dissenyat
un nou sistema intel·ligent de sensors que ajuda a
detectar i delimitar abocaments tòxics, de gasoil o
hidrocarburs en general, en qualsevol medi
aquàtic, y, ja siga a mar oberta, rius, llacs, etc. i a
molt baixes concentracions.
Tal com apunta Jaime Lloret, investigador de
l’IGIC, és un problema global, que pot afectar tant a
l’entorn natural (fauna i flora), com a l’economia i a
la salut.
“En funció del tipus de contaminants, són
necessàries unes tècniques o unes altres per a
eliminar l’abocament. Però, sens dubte, el més
important és detectar l’abocament de forma
ràpida, per a evitar un major impacte i reduir els
danys en la zona afectada. En aquest sentit, el cas
dels vessaments de petroli són especialment crítics,
ja que són quasi impossibles d’eliminar

completament si els treballs de descontaminació
no comencen immediatament”, apunta Jaime
Lloret.
El sistema desenvolupat pels investigadors de la
UPV va incrustat en xicotets dispositius flotants.
Basat en un algorisme intel·ligent, està compost
per nodes sense fils capaços de moure’s cap al final
de la taca a la recerca de la seua vora.
“Aquests dispositius tenen en compte la informació
obtinguda dels sensors de contaminació
d’hidrocarburs i la seua posició pel que fa als altres
nodes per a situar-se en la frontera entre l’aigua no
contaminada i la taca de l’abocament contaminat.
D’aquesta manera, permet localitzar amb
exactitud la posició final de la taca, la frontera
entre la zona contaminada i la que no ho està”,
destaca Lloret.

Els investigadors van presentar els resultats i
prestacions d’aquest sistema en el marc de la IEEE
International Conference on Communication (ICC
2015), celebrada el passat mes de juny a Londres.
La recerca duta a terme per Jaime Lloret,
juntament amb la resta de l’equip compost per
Lorena Parra, Sandra Sendra, José Miguel Jiménez,
és una de les línies principals qque naixen a partir
del Máster en Avaluació i Seguiment Ambiental
d’Ecosistemes Marins i Costaners que imparteix la
Universitat Politècnica de València en el Campus
de Gandia.
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Nou projecte per a protegir a
la tortuga babau,
en perill d’extinció
Diverses institucions, entre les quals està el
Campus de Gandia de la Universitat Politècnica
de València, col·laboren en un projecte per al
seguiment via satèl·lit d’exemplars joves de
tortugues babau (Caretta caretta) procedents de
programes de cria de postes trobades al
Mediterrani espanyol; l’objectiu final és
comprendre el comportament d’aquesta espècie
per a establir estratègies de planificació marina
per a la seua protecció, ja que les tortugues
babaus es troben amenaçades. Segons l’equip
científic, els principals riscos als quals
s’enfronten les tortugues en el Mediterrani són
problemes d’origen antròpic, com la pesca
accidental o la ingestió de plàstics, així com els
efectes del canvi climàtic.
Tortuga amb el dispostitiu de seguiment instal·lat

Eduardo Belda amb una de les tortugues babau”

El projecte es va iniciar en 2015, amb el marcat
de 8 exemplars procedents d’una posada de
tortuga babau en Sant Joan (Alacant). L’any 2016,
el 16 de juny, Dia Mundial de les Tortugues
Marines, es van soltar al mar 12 tortugues en la
Platja de les Palmeres, a Almeria, on havien
nascut deu mesos abans. Quatre dels exemplars,
que mesuren entre 15 i 20 centímetres de
longitud i pesen entre 700 i mil grams, portaven
localitzadors que permetran realitzar un
seguiment dels seus moviments i els seus hàbits.
La seua situació podrà seguir-se des del blog UPV
Gandia Ciència així com en
www.seaturtle.org.

L’equip és pioner en el seguiment via satèl·lit de
tortuga babau menors d’un any en el
Mediterrani i i són molt escassos els estudis
d’aquest tipus en el món; d’aquesta forma es pot
conèixer el comportament de les tortugues
durant la major part de la seua vida i no
solament quan són adultes.
COL·LABORACIÓ ENTRE INSTITUCIONS
El projecte explica en el seu equip amb la
participació de la Universitat de València, a
través dels doctors Ohiana Revuelta i Jesús
Tomás, especialistes en tortugues marines i amb
experiència prèvia en marcat i seguiment per
telemetria per satèl·lit d’aquestes espècies en el
Mediterrani occidental i en el Carib.
Cap doncs destacar que l’equip de la UPV i la UV
col·laboren des de fa anys en el marcatge de les
tortugues, tant en aspectes tècnics com en el
finançament de transmissors.
Participen també en aquest projecte un equip
científic del Consell Superior de Recerques
Científiques (CSIC) liderat per Adolfo Marco, la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía; el CEGMA de Algeciras i el Acuario de
Sevilla, així com la Conselleria de Agricultura,
Medi Ambient, Camvi Climátic i
Desenvolupament Rural de la Generalitat
Valenciana i l’ONG valenciana Xaloc,
col·laboradors permanents durant tot el procés
de marcat des de fa uns anys.

ESTUDIANTS DE MÀSTER DE LA UPV
COL·LABOREN EN L’ESTUDI
Les dades arreplegades en aquesta solta de
tortugues seran analitzats en la tesi doctoral de
la investigadora Sara Abalo, titulada en el
Màster en Avaluació i Seguiment Ambiental
d’Ecosistemes Marins i Costaners que imparteix
la UPV a Gandia i que col·labora amb l’equip
d’Eduardo Belda. En la seua tesi, titulada
‘Distribució i ús de l’hàbitat de la tortuga babau
en el Mediterrani: implicacions per a l’estratègia
de planificació marina’, estudiarà el
comportament de les tortugues joves en el
Mediterrani, avaluant paràmetres com la
dispersió, ús d’hàbitat, estacionalitat en les
nostres costes i rutes migratòries cap als llocs de
reproducció, amb l’objectiu de contribuir a la
planificació de la gestió marina.
També col·labora en el projecte Antonio Febrer, que
està analitzant dades per al seu Treball Final del
mateix Màster d’Ecosistemes Marins i Costaners.
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Comunicació Audiovisual
1. La ciència és sexi!
2. Et trobarem a faltar, doctor Cooper.
3. “Cens viu” amb més de 850 nous mitjans en espanyol.
4.Dibuixos animats per a acostar els escacs als més xicotets.
5. Una titulada del Campus de Gandia aconsegueix el Premi Talent Jove de la Comunitat
Valenciana en la categoria empresa.
6. Ciència propera: ciència en primera persona.
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La ciència és sexi!
En aquesta sisena edició, el congrés conduït pel
periodista Toni Garrido, abordà en el seu intens
programa assumptes de l’actualitat del món
internet, amb ponents de primera línia. Es va
parlar de la la situació dels nous mitjans en
espanyol, amb Esther Vargas, referent mundial
en periodisme digital; vàrem conéixer
l’excel·lent difusió que realitza la Biblioteca
Nacional en xarxes socials i reflexionàrem sobre
l’humor i la sàtira en internet amb alguns dels
tuiters espanyols més coneguts.
A més, debatérem sobre la mobilització social
2.0, amb Change.org y Metges sense Fronteres;
vam comptar amb joves dones youtubers que
són un autèntic fenomen social; tinguérem
poesia 2.0 parlàrem amb els qui gestionen la
presència digital d’importants sèries de televisió
i molt més. Tot açò, amb el suport de FundéuBBVA per tercer any consecutiu.

Ainhoa Goñi durant el taller impartit al Comunica2 / Comunica2

Un programa, el de Comunica2, que conjumina
reflexió científica i professional que es completa
amb la lectura de comunicacions i també amb
tallers pràctics per a aprendre de forma
pràctica sobre assumptes específics.

LA DIVULGACIÓ CIENTÍFICA 2.0
De nou, el congrés va incloure un taller de
divulgació científica. Comptàrem amb Ainhoa
Goñi, directora de Comunicació del CSIC, qui, al
costat del seu equip, va obtenir el Premi
Periodístic Concha García Campoy de
l’Acadèmia de les Ciències i les Arts de Televisió
2015. En Comunica2, Goñi va oferir el taller
«Instagram com a eina de divulgació científica»,
en el qual poguérem aprendre coneixements
que ella havia adquirit en la seua interessant
carrera.
Des de 2010, la periodista va començar a
preparar l’eixida del CSIC a xarxes socials i ho va
fer en gran: amb Facebook, Twitter i Instagram. I
és que aquesta professional especialitzada en
comunicació científica i institucional vol
demostrar que la ciència és de tot menys
avorrida; ho sap perquè s’ha divertit de valent,
per exemple, quan la NASA la va convidar a
realitzar el seguiment en Twitter del llançament
de ‘Curiosity’ a bord de la Mars Science
Laboratory, l’últim robot de Mart.
UN FUTUR MILLOR GRÀCIES A LA CIÈNCIA
Des dels seus inicis el Campus de Gandia ha
apostat per la divulgació científica. Des de 2013,
organitzem tallers de divulgació científica en
Comunica2, impartits per reconeguts
professionals, amb els quals volem contribuir a
la formació de comunicadors i comunicadores
de la ciència.
Ho vam fer amb José María Herranz de la Casa,
doctor en periodisme i professor de la UCM, en
2015, amb el qual vam aprendre sobre
divulgació i marca personal de l’investigador en
l’era 2.0. També amb José Miguel Mulet,
divulgador i investigador de la Universitat
Politècnica de València – CSIC, , que ens va
introduir a la seua forma de veure la divulgació
científica en xarxes socials.
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Et trobarem a faltar,
doctor Cooper

Amb el temps, altres personatges secundaris
s’han unit fins a fer-se protagonistes:
Bernadette (Melissa Rauch) i Amy (Mayim Bialik),
calc femení de Sheldon en honor de cercar una
segona gallina dels ous d’or per a la sèrie. Perquè
a pesar que tots els personatges són molt
interessants i donen molt joc, Sheldon és l’amo i
senyor de la sèrie. Jim Parsons fa un treball
magistral en interpretar un físic teòric superdotat,
extremadament racional i superb que manca de
qualsevol aptitud social, empatia o habilitat per a
detectar el més simple sarcasme. No hi ha dubte
que tota la fama aconseguida per la sèrie és
gràcies a Sheldon i a la interpretació de Parsons.

Pablo Luján

Els personatges de la sèrie / CBS ©

La novena temporada de la famosa sitcom de la
CBS The Big Bang Theory entra en su recta final.
entra en la seua recta final. En aquests nou anys
hem conviscut en un pis compartit en Pasadena
(Estats Units) al costat de Leonard (Johnny
Galecki) i Sheldon (Jim Parsons), dos físics que
treballen en l’Institut Tecnològic de Califòrnia
(Caltech). També hem conegut als seus dos
amics i companys de treball, Howards (Simon
Helberg) i Raj (Kunal Nayyar). En el primer
capítol, Penny (Kaley Cuoco) es va instal·lar en el
pis del costat i Leonard es va enamorar d’ella.

ELS NERDS ES FAN POPULARS
The Big Bang Theory és com una comèdia
refrescant i innovadora. Tècnicament està
rodada seguint el model clàssic de sitcoms com
Friends (NBC, 1994-2004) o Seinfeld(NBC,
1989-1998), però la temàtica és molt més actual
i arriscada. No s’esperava que se li poguera
traure tant de suc a una sèrie basada en la vida
de nerds científics. I, sobretot, que poguera
arribar a ser tan famosa i aclamada entre un
públic aliè a la vida científica.
Semblava impensable que arribara el dia en què
una sèrie de televisió o pel•lícula s’acostara
mínimament al que és la vida d’un científic comú
actual, dels milers que hi ha per tot el món a la
recerca d’entendre millor l’univers que ens envolta.
Sí que és cert que, de forma més encertada o
menys, els cineastes han intentat portar la vida
científica a la gran pantalla, però sempre ha sigut
per a explicar la vida dels més grans i sempre com
un relat de superació personal com en La teoria del
tot (James Marsh, 2014) o Una ment meravellosa
(Ron Howards, 2001).

No cal desmerèixer les vides dels grans científics
que s’hi plasmen o la qualitat cinematogràfica,
però aquests exemples no representen el dia a
dia de la majoria dels científics. En canvi, la
quotidianitat plasmada en The Big Bang Theory
sí que ho fa. A més dels biopics, la figura del
científic també ha sigut emprada en altres
gèneres de la ficció cinematogràfica, però la
majoria de vegades associades a homes bojos
com l’Emmett Brown de Retorn al futur (Robert
Zemeckis, 1985), camb escassos valors morals
posant en perill a la humanitat com en Esclat
(Wolfgang Petersen, 1995) o tot junt com en
Re-Animator (Stuart Gordon, 1985). Sobra dir que
no podrien estar més equivocats.
DIVULGACIÓ CIENTÍFICA ENTRE RIURES
The Big Bang Theory és el millor acostament a la
comunitat científica actual que s’haja fet fins
avui. Potser no tots siguen tan nerds com els
quatre amics protagonistes, encara que
representen a la perfecció més d’un. Sens dubte,
el millor reflex d’un científic comú seria el
personatge de Bernadette.
A més, la sèrie no és només entreteniment, sinó
també divulgació. Aborda principis científics
d’una manera senzilla accessible a tot el públic
alhora que graciós, com ‘el gat de Schrödinger’
per a explicar una relació amorosa o la disfressa
de Sheldon de l’efecte Doppler’.
Per desgràcia, 9 anys ja són molts anys i, com
ocorre amb la gran majoria de sitcoms, la sèrie
comença a ser monòtona. Estira les trames al
màxim i la llista de situacions gracioses, fluïdes i
enginyoses comença a acabar-se i ja solament
queden situacions repetitives, inconnexes i
forçades. En les últimes temporades, els
moments realment brillants comencen
a escassejar i potser siga moment d’anar
acabant la funció. Encara així, trobaré molt
a faltar Sheldon quan se’n vaja.
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“Cens viu” amb més de 850
nous mitjans en espanyol

La professora del Campus de Gandia, Marga
Cabrera, dirigeix el projecte “Observatori de
nous mitjans en espanyol’. Finançat amb una de
les Ajudes a Investigadors i creadors culturals
2015 de la Fundació BBVA. L’observatori és un
cens viu que tracta de conjuminar informació
sobre les iniciatives que s’estan creant en la
xarxa impulsades per professionals. “En internet
la frontera la marca l’ idioma, la llengua amb la
qual busquem, per açò recopilem el màxim
possible d’iniciatives que inclouen Amèrica
Llatina i Estats Units, on l’espanyol és un nínxol
molt interessant”, explica la investigadora Marga
Cabrera.
«L’Observatori ajudarà investigadors i
emprenedors en periodisme, sobretot a l’hora
d’identificar qui és la seua competència en
espanyol i quines són les millors pràctiques en
quant a model de negoci, iniciativa, noves
narratives i resultats”, continua la professora de
Comunicació.

MOLT MÉS QUE UN DIRECTORI
“Aquest cens viu classifica els nous mitjans en
l’àmbit internacional per temàtica i geolocalitza i
detecta zones d’influència. A partir de les dades
extretes automàticament cada mitjà té una fitxa
amb informació sobre el mitjà creada
automàticament per la plataforma que detecta el
nivell d’engagement, abast, amplificació,
reconeixement de marca, horari d’emissió mitjà,
creixement d’audiència, llistes, històric… i permet
generar un rànquing automàtic segons les dades
analitzades. Tot açò facilita als investigadors
realitzar nombrosos estudis sobre tendències, a
més de ser molt útil per a qualsevol persona o
entitat que vulga identificar qui és qui en nous
mitjans”, afirma la professora de la UPV.
La investigadora Marga Cabrera comenta que el
projecte segueix construint-se: ‘Estem generant
el rànquing de mitjans i perfilant els cercadors.
Però la plataforma ja està en marxa i s’han
documentat més de 850 nous mitjans en
espanyol. . La idea és perfilar-lo i millorar-lo
amb el temps. També s’espera que el cens vaja
en augment en nombre de mitjans, així com en
la visualització de dades i ferramentes
integrades i que puga generar moltes sinergies
amb altres entitats del sector’.

L’equip de treball de l’observatori: Benjamín Arroquia, Ivette
Peña, Pablo Pascual, Blas Hernández, Emilio Rico, Salva Zaragoza, Evelio Martínez, Marga Cabrera, Enric Domínguez,
Vicent Ibáñez, Coke Morillo

RECERCA EN NARRATIVES I MITJANS DIGITALS
En 2015 la professora Marga Cabrera va ser
beneficiària d’una de les ajudes a investigadors i
creadors culturals de la Fundació BBVA que va
servir per a dur a terme el projecte. Marga
Cabrera compta amb una fructífera carrera en la
recerca en l’àmbit de la comunicació i aquest
projecte ofereix continuïtat al seu interès en la
línia de recerca de les narratives digitals i la
seua evolució digital en els nous mitjans. A més,
és codirectora del congrés internacional sobre
xarxes socials Comunica2, que acull el Campus
de Gandia. Ha sigut, a més, coordinadora del
màster en comunicació digital CALSI de la UPV.
Va coordinar el llibre de la Fundéu- BBVA
Escribir para internet: guía para los nuevos
medios y las redes sociales i és coautora del
llibre de l’editorial UOC Emprender en
periodismo, herramientas para el nuevo
profesional en red. Va fundar dues empreses de
noves tecnologies i té més de 20 anys
d’experiència en gestió, formació i recerca.
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Dibuixos animats per a acostar
els escacs als més xicotets

Professors del Campus de Gandia han
desenvolupat, dins del Màster Universitari en
Postproducció Digital, una sèrie de vídeos amb
l’objectiu d’atraure l’atenció dels xiquets de molt
curta edat cap als escacs i familiaritzar-los amb
les peces i els moviments. En el desenvolupament
del projecte ha participat també l’alumne de
postgrau, Raúl Estévez Montero.
«Els escacs estan aconsellats com a eina
pedagògica per a ensenyar a pensar —ja que
milloren la capacitat de concentració—, per a
madurar estratègies i per a preveure possibles
conseqüències i respostes de l’oponent. En certa
manera, permeten desenvolupar unes habilitats
que seran útils en un futur i que és desitjable
que les adquirisquen com més prompte millor”,
destaca Jaime Lloret, coordinador del màster.
Així, amb l’objectiu de crear un producte divertit per
a infants a partir de tres anys, les animacions
tracten de despertar l’interès de forma entretinguda
i ensenyar els aspectes més bàsics del joc.

Els vídeos ensenyen als xiquets a identificar els
elements comuns, a col·locar les peces
correctament en el tauler i, fins i tot, a assimilar
les principals normes bàsiques, com els diferents
moviments de les peces. Sempre des d’una
perspectiva educativa i entretinguda.

“Fins ara, els productes trobats per a ensenyar
els escacs en la infància estan desenvolupats
per a xiquets més majors. És el cas de ChessKid.
Kidchess, Learn Chess in 30 Minutes o El
pequeño Fritz: aprende y entrena ajedrez.
D’altra banda, aquest és l’únic producte
d’aquestes característiques en castellà. La
metodologia duta a terme en l’animació permet
que els xiquets més petits puguen veure els
escacs com un joc més proper i entretingut”,
conclou Lloret.

“La peça audiovisual està presentada per
dibuixos animats en 2D. Hem evitat que
apareguera una persona explicant les lliçons
perquè volíem fer-la més pròxima al xiquet.
Hem respectat en tot moment l’argot de la
comunitat de jugadors d’escacs”, destaca Jaime
Lloret. Les dues primeres animacions es troben
en obert en la plataforma Politube de la UPV.
Els creadors preveuen ampliar la sèrie amb nous
capítols i desenvolupar un joc interactiu.

JAIME LLORET, EL CIENTÍFIC MÉS CITAT
EN LA SEUA CATEGORIA
Cal destacar que el professor i investigador del
Campus de Gandia és capdavanter a Espanya en
el camp de les Telecomunicacions per la seua
tasca investigadora. Així es reflecteix en la
classificació basada en l’índex h, un sistema que
mesura la qualitat científica dels investigadors a
partir del nombre de vegades que han sigut
citats els seus articles.
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Una titulada del Campus de
Gandia aconsegueix el Premi
Talent Jove de la Comunitat
Valenciana en la categoria
empresa
Maya Callejo Saavedra, valenciana establerta a
Gandia durant anys, llicenciada en Comunicació
Audiovisual en el Campus de Gandia i Màster
Universitari en Arts Visuals i Multimèdia de la
Universitat Politècnica de València, ha sigut
guanyadora del premi Talent Jove de la
Comunitat Valenciana en la categoria empresa,
pel seu projecte KiBi Toys. Es tracta d’una firma
de jocs educatius connectats que uneix la
tauleta amb el joguet físic i que va nàixer en el
viver d’empreses de la Universitat Politècnica de
València, el StartUPV, i continua allotjada en el
campus de Vera.

Maya Callejo, responsable del projecte KiBi Toys.

KiBi Toys va ser creada fa un any per Maya
Callejo al costat del seu soci Isaac Saneleuterio,
amb l’objectiu de facilitar la tornada als joguets
educatius de tipus sensorial, que puguen
complementar a les tauletes o altres pantalles.
“Els xiquets de 0 a 6 anys han d’utilitzar al
màxim els seus sentits per a poder desenvolupar
tot el seu potencial: tocar, subjectar objectes
amb les seues mans, caure i aprendre dels seus
errors… no obstant açò, la tendència és passar
cada vegada més temps davant de les tauletes’,
explica Maya. En KiBi Toys, la tecnologia és un
ganxo per a tornar a la interacció amb el joguet
físic, amb l’objectiu d’entretenir als xiquets

alhora que aprenen. ‘Per exemple, en un dels
joguets, quan es toca un teixit suau, en la tauleta
ix un osset, de manera que associen l’objecte
que veuen en 3D a una textura”. En KiBi Toys
treballen directament amb centres educatius i
incorporen en els seus joguets aspectes
pedagògics que van sorgint de la interacció amb
professorat i xiquets.
Maya Callejo havia treballat en empreses però
amb l’emprenedoria es declara més satisfeta
que mai: “quan treballes per a uns altres fas
realitat els somnis d’una altra persona, però
quan treballes per a tu fas realitat els teus”,
explica. El que més li satisfà del seu treball és el
fet d’aportar valor. “No saps el que se sent fins
que ho vius: fer alguna cosa que és útil, que
serveix perquè els xiquets aprenguen i es
divertisquen. És una mescla d’emocions: risc
perquè no saps què passarà i alegria perquè fas
el que vols fer. Gestiones el teu temps i el
dediques a complir el teu somni”. De la seua
experiència en el Campus de Gandia, Maya
Callejo destaca que va ser on va adquirir la base
de qui és ara: “Jo em considere comunicadora i
escoltadora i guarde molt bon record del
Campus i dels anys que vaig passar allí”, afirma.
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Ciència propera:
ciència en primera persona

La ciència ha donat lloc, al llarg de la història, a
incomptables avanços que han millorat la vida
de les persones: en la seua salut, alimentació,
benestar… també actua com a dinamitzadora de
l’economia, amb nous productes, serveis i
indústries. No obstant açò, tal com arreplega l’
Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i
d’Innovació 2013 – 2020, perquè el progrés
científic i tecnològic repercutisca en un progrés
social, ‘cal comptar amb una societat procliu i
oberta a la innovació que aculla el
desenvolupament i l’adopció de noves idees i la
seua incorporació a nous processos, productes i
serveis’.
Aquest és un dels objectius als quals vol
contribuir Ciència Propera, iniciativa
desenvolupada per la Universitat Politècnica de
València en el seu Campus de Gandia, finançat
per la FECYT i cofinançat per la Càtedra
d’Innovació del Campus de Gandia.

El projecte, que s’executa durant tot l’any 2016,
conjumina la producció de continguts
audiovisuals, radiofònics i també la seua difusió
a través d’internet en tres llengües: valencià,
castellà i anglès.

de referent i inspiració a joves i també per
ajudar a normalitzar les persones que es
dediquen a la ciència i que, en general,
comparteixen tres característiques: la curiositat,
la passió i el treball dur.

Investigadors de primera línia, del Campus de
Gandia, de la UPV i d’altres centres, han sigut els
protagonistes de les seccions científiques dels
catorze programes de televisió que s’han produït
en el marc d’aquest projecte, en els quals s’han
explicat avanços que s’estan creant actualment i
que poden millorar la vida i l’economia. S’han
abordat temes com recerques per a travessar la
barrera hematoencefàlica amb ultrasons per al
tractament de malalties; la conservació de les
tellines en la costa valenciana; anàlisi del
tractament de gènere en les enginyeries; les
ones gravitacionals… també s’han realitzat
entrevistes personals a investigadors i
investigadores, amb la finalitat que servisquen

Els continguts audiovisuals produïts s’han donat
a conèixer en les seccions UPVGandiaCiencia i
Diari de, en un programa de televisió,
Telegrafies, que s’emet en la web de UPV-RTV,
Canal Youtube del Campus de Gandia i en la
televisió comarcal, Tele7Safor. Aquestes
seccions s’han subtitulat en valencià, espanyol i
anglès i s’han difós per internet, a través
d’aquesta web, Facebook i Twitter.

FORMACIÓ I NOU DESENVOLUPAMENT
CIENTÍFIC
El projecte ha permès així mateix formar a 60
estudiants de Comunicació Audiovisual, que han
conegut de primera mà com es duu a terme la
divulgació científica, han comprès nous
conceptes i han interactuat de forma personal
amb científics i científiques.
Finalment, gràcies a Ciència Propera s’ha
implementat per primera vegada en un entorn
real un sistema de subtítols interactius i
personalitzables, que es poden integrar en
segones pantalles, desenvolupats pel grup de
recerca Immersive Interactive Mitja R&D Group.

L’audiència estimada del projecte ha sigut, en la
seua difusió convencional, de 15.000
televidents. Les publicacions en internet han
tingut un abast mitjà en Facebook de 5.000
usuaris.
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Ciència i Societat
1. Què és la química, professor White?
2. Gandia obté la distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació.
3. Ones gravitacionals, 100 anys esperant-les.
4. Un vot per la ciència.
5. Trobada al Campus de Gandia amb el Premi Nobel de Química Avram Hershko.
6. Ciència per a tots els públics en la XII Setmana de la Ciència
7. Eduardo Balguerías, director de l’Institut Espanyol d’Oceanografia, ha impartit la
Conferència Inaugural en el Campus de Gandia.
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Què és la química,
professor White?
Francisco Camarena

Breaking Bad parla sobre la crisi dels quaranta i
per açò res millor que un professor d’institut
esgotat, que en realitat anava per a empresari
multimilionari i es va quedar en el camí. Aqueixa
és la història de Walter White, el seu protagonista,
però no és la raó per la qual és un mal professor
Fan bé els guionistes a mostrar-nos en el primer
capítol com imparteix una classe, així podem veure
la decrepitud de la seua situació vital.
Un professor. Vint alumnes capcots. La sensació
que el que un fa no serveix per res… L’escena amb
prou faenes dura un minut. Però quin minut!
Comença amb Walter definint què és la química:
«és la ciència que estudia la matèria». Els alumnes
no semblen interessats. Després dóna la seua
opinió sobre la química: «és la ciència del canvi».
Açò és l’important, com canvien les coses i com el
canvi ho significa tot. El propi cicle de la vida. Els
ulls li brillen, es nota que estima la química, que li
fascina el que està explicant. Els alumnes, no
obstant això, segueixen badallant.
A continuació aporta un exemple pràctic, encén
un encenedor i polvoritza substàncies químiques
que produeixen flames de colors. I mentre ho fa,
segueix reforçant la idea del canvi, com els
elements es combinen per a transformar-se en
aqueixos colors tan vius que han aconseguit fer
alçar mínimament el cap a alguns dels xics.
L’escena acaba amb un somriure esplèndid,
encara que retret, de Walter mentre diu:
«és realment fascinant».

Malgrat que el protagonista de Breaking Bad no
aconsegueix captar l’atenció dels seus alumnes,
és innegable que posseeix un bon nombre de
qualitats docents. Algunes d’elles són:
1. És ortodox, com bé demostra en definir
l’assignatura: la química és la ciència de la
matèria i el canvi. No obstant això, no es
cenyeix purament a la normativa, sinó que,
des del seu coneixement i experiència, li
aporta un valor extra. En aquesta ocasió
expressant la seua opinió en emfatitzar la
importància del canvi. El que, d’altra banda,
és una picada d’ullet subtil que ens fan els
guionistes en referència al gran canvi que
s’acosta a la seua vida.
2. És un entusiasta de la matèria que imparteix.
No hi ha més que observar-lo quan en parla,
el respecte i l’admiració que li té.
L’entusiasme és encomanadís, per això és
important que el posseïsca un professor.
3. Domina la matèria. Prova d’açò és
l’exactitud amb què descriu els processos
químics que estan tenint lloc mentre realitza
l’experiment amb el foc: nivells energètics,
enllaços moleculars, combinacions
d’elements…

Bryan Cranston interpreta a Walter White/ AMC ©

4. Utilitza exemples pràctics i vistosos.Són
una eina importantíssima per a activar
l’atenció dels alumnes. En aquest punt he de
dir que considere una llicència narrativa que
l’experiment no sorprenga els alumnes. No és
creïble. De no ser, és clar, que tots els dies
vegen focs de colors en classe.
Com hem dit, i malgrat aquestes importants
qualitats, el bo de Walter no aconsegueix fer-se
amb els seus alumnes. Hi ha alguna cosa que
falla. Alguna cosa que falta. Però què és? Al meu
entendre, els alumnes no atenen perquè el que
Walter els està explicant no els serveix per a res.
La química no els serveix de res. I és que un
només aprèn quan té la necessitat de fer-ho.

La mateixa sèrie s’encarrega de demostrar-nosho quan, dies més tard, un dels antics alumnes
de Walter White, l’entranyable Jesse Pinkman,
necessita aprendre a cuinar una mica de bona
metamfetamina per a guanyar-se la vida.
És llavors quan el que el seu vell professor sap es
torna útil. És llavors quan alça el cap i observa
com ho fa el mestre sense perdre’s un sol detall. I
és en aquell precís moment quan el mal alumne
es converteix en un alumne excepcional.
Òbviament, açò no és mèrit de Walter, sinó del
sistema, o del mercat, que està donant valor al
coneixement. Però és que no es pot ser un bon
professor tot sol.
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Gandia obté la distinció de
Ciutat de la Ciència
i la Innovació

Gandia ha sigut una de les nou ciutats espanyoles
escollides enguany per a rebre la distinció de
“Ciutat de la Ciència i la Innovació”. El Campus de
Gandia de la UPV ha participat activament en
l’elaboració del projecte que ha aconseguit el
reconeixement que atorga la Secretaria d’Estat de
Recerca, Desenvolupament i Innovació del
Ministeri d’Economia i Competitivitat del Govern
d’Espanya.
Amb aquest assoliment, Gandia passa a formar
part de la coneguda com a Xarxa Innpulso, de la
qual formen part 62 municipis d’Espanya. Un
reconeixement que té una durada de tres anys i
que pot renovar-se si la ciutat compleix els
requisits per a seguir formant part d’aquesta
xarxa. El projecte ha comptat amb la
col·laboració de fins a 26 entitats de Gandia i la
comarca de la Safor, tant empreses com
associacions d’empreses, que van manifestar per
escrit el seu suport a la candidatura de Gandia
com a Ciutat de la Ciència i de la Innovació.
El reconeixement va ser anunciat públicament el
passat 29 de juliol en l’Ajuntament de la ciutat per
part de l’Alcaldessa de Gandia, Diana Morant, la
regidor de Polítiques Econòmiques i Innovació,
Alícia Izquierdo i el director del Campus de
Gandia de la UPV, Pep Pastor.

Alícia Izquierdo, Diana Morant i Pepe Pastor. Foto: Álex Oltra / Ajuntament de Gandia

UN PROJECTE DE CIUTAT
Pastor va destacar que durant els últims 20 anys
ha sigut “molt important per a Gandia tenir un
campus universitari que, a més de formar
persones, ha aconseguit obrir la UPV transferint
tecnologia, coneixements a empreses o
institucions”. El director s’ha referit als nombrosos
projectes de recerca i de ciència oberts en
aquests moments en col·laboració amb altres
empreses. “Pràcticament totes les setmanes hi ha
actes relacionats amb la ciència i la seua
divulgació. Ens faltava sumar-nos al projecte de
Ciutat de la Ciència i de la Innovació per a
arredonir el cercle. El reconeixement ens
permetrà fer un salt qualitatiu i ser més
autoexigents”.
Diana Morant va voler agrair el treball constant
del Campus de Gandia de la UPV amb la ciutat “El
Campus és el nostre millor aliat en matèria
d’innovació i recerca i, com de costum, hem pogut
col·laborar estretament en l’elaboració del
projecte”. Morant va valorar positivament la
relació entre ciutat i universitat “volem aprofitar
al màxim el plus que li suposa a una ciutat com la
nostra ser universitària, i amb col·laboracions
com aquesta, val la pena seguir les magnífiques
relacions entre dues institucions que quan més
s’entenen millor li va a Gandia”.

XARXA INNPULSO
L’Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i
d’Innovació reconeix el paper dels ajuntaments
com a agents d’innovació i estableix que la Xarxa
Innpulso és una plataforma estratègica per a
potenciar la innovació en les ciutats. Amb
aquestes noves distincions són ja 62 municipis els
que configuren la Xarxa Innpulso.
Des de 2010 s’agrupa els ajuntaments distingits
en la Xarxa, un fòrum de contacte permanent per
a compartir recursos i informació i que té per
objectiu definir les polítiques locals innovadores i
potenciar la cooperació pública-privada. La
distinció s’obté per a un període de tres anys.
Entre els avantatges de pertànyer a aquesta
Xarxa es troben la d’aprofitar els projectes
col·laboratius entre municipis, la priorització per
a la ubicació d’instal·lacions científiques i
tecnològiques i la preferència per a la celebració
de congressos, seminaris i altres esdeveniments.
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Ones gravitacionals,
100 anys esperant-les
Miquel Ardid

LIGO Laboratory

Febrer de 2016, la comunitat de científics LIGO
per a l’observació d’ones gravitacionals anuncia
que per primera vegada han estat capaços de
detectar aquestes ones a través dels seus dos
interferòmetres làser d’ultra precisió ubicats als
Estats Units, just 100 anys després de la
predicció d’aquestes ones com a pertorbacions
de l’espai-temps per part de la teoria de la
Relativitat General d’Einstein. Concretament, el
14 de setembre de 2015 aquests instruments
òptics observaren en coincidència les vibracions
provocades per les ones gravitatòries generades
pel col·lapse de dos forats negres fa uns 1.300
milions anys, esdeveniment GW150914.
No diré que és un fet històric, últimament tot ho
és, no suposant doncs un mèrit addicional. Sí que
suposa una confirmació més de la Relativitat
General d’Einstein, , ja confirmada amb
l’evidència de què la llum es corba en presència

de camps gravitatoris i ja assimilada fins a tal
punt que la incorporem en la tecnologia de
satèl·lits per poder referenciar-nos amb el GPS
adequadament. A més a més, GW150914 és sols
la primera alenada d’una nova finestra que hem
obert a l’Univers per on podem percebre els
fenòmens més energètics, i per tant, de més llarg
abast de l’Univers. Segur que ens arriben
prompte nous sorolls i olors desconeguts, molt
diferents dels de les mascletades, però
igualment embriagadors.
No voldria tampoc deixar d’acostar-me al
GW150914 des del punt de vista més emocional.
Aquest senyal captat per LIGO, a primer colp
d’ull modest (hauré vist centenars de senyals
pareguts amb un micròfon connectat a
l’oscil·loscopi), ens pot donar un bon tema de
conversa si en algun moment establim contacte
amb civilitzacions d’altres planetes, no crec que

puguem parlar-los de l’últim Barça-Madrid ni tan
sols de l’oratge.
A més a més, el GW150914 ens eixampla la
imaginació als fans de Star Wars, o Doraemon,
considerant la possibilitat de viatjar per
l’hiperespai a velocitats superlumíniques, o a , o
a través del temps. Amb GW150914, una vegada
més podem dir: què menuda és la Humanitat, en
aquest Univers tan descomunal! I que grans que
som! En ser capaços de desxifrar-lo cada vegada
més amb noves eines i reptes (llàstima que no
siguem capaços d’aplicar el mateix grau de
col·laboració per a tots els problemes).

LIGO Laboratory

l’operació de control de l’experiment quan es
detectaren les ones. També l’emoció de l’amic
Pau Amaro, a l’haver vist que els seus estudis i
prediccions d’ones gravitacionals en col·lisions
binàries d’aquest tipus s’havien confirmat. Mire
també cap a endins i em sent satisfet en poder
contribuir amb el meu treball en ANTARES i
poder, així, estudiar la detecció de neutrins en
coincidència amb aquestes ones, o de sentir-me
tan a prop d’aquest esdeveniment HISTÒRIC.
Ho sent, no m’he pogut resistir.

Imagine, també, la satisfacció de milers de
científics o enginyers, com la de la col·lega
Alicia Sintes, que fa dècades que treballa per
detectar aquestes ones, o els nervis de Miquel
Oliver, estudiant de doctorat, que participava en

CIÈNCIA I SOCIETAT

JUNY‘16

Un vot per la ciència

El 26 de juny del 2016 tornaren a cridar-nos a les
urnes. Una nova oportunitat de decidir qui ens
representaria durant els quatre següents anys.
Partits i persones que tenen la responsabilitat,
des del govern i des de l’oposició, de decidir quin
rumb pren el país en matèria econòmica, social,
igualtat, territorial, laboral… però també vam
triar els diputats i senadors que plantejaran
l’estratègia en el marc de la recerca i la ciència.
Per açò, demanàrem a professors i investigadors
de la UPV, preferiblement del Campus de
Gandia, que ens ajudaren. Els demanàrem més
informació sobre les mesures en ciència i
recerca que portaven en el seu programa quatre
de les principals formacions polítiques que es
presentaven als comicis.
A continuació, compartim les opinions de
representants del Partit Popular, PSOE,
#ALaValenciana i Ciutadans. Hem seguit l’ordre
de publicació segons els resultats obtinguts en
les eleccions del 20 de desembre del 2015, de
major a menor percentatge de vots.
PARTIDO POPULAR – CARLOS GIL
Per al Partit Popular, la universitat juga un paper
clau en el futur mercat laboral. Molts estudiants
d’avui exerciran, en el futur, ocupacions que
encara no estan inventades. Davant d’aquesta
realitat, la funció central de la universitat no ha
de limitar-se a la transmissió de coneixements,
sinó a dotar l’alumne de les capacitats
necessàries per a afrontar amb garanties
l’aprenentatge continu al qual s’enfrontarà
durant la seua vida laboral.

Per a açò, considerem que, sense perjudici de
l’equitat, ha de potenciar-se la promoció de
l’excel·lència en les aules, desenvolupant en
l’alumne un perfil creatiu/investigador i unes
competències transversals, com la versatilitat i
la resiliència, que permeten una major
adaptabilitat a les exigències futures del mercat
laboral, amb especial orientació cap a nínxols
emergents d’ocupació i l’aplicació de les TIC”.
Més informació
PSOE - ROMINA DEL REY
Perquè sabem que la Ciència és clau per al
futur econòmic i per al benestar i
coneixement de la societat, la Ciència és una
prioritat per als Socialistes. L’I+D+I és un pilar
del nostre programa:
• Incrementarem els recursos en Investigació
i Desenvolupament: es duplicarà la inversió
pública en investigació, s’obrirà una nova
línia de finançament per als programes
institucionals d’universitats i organismes
públics, s’estimularà la col·laboració públicprivada, s’incentivarà la participació als
diferents programes de l’H2020, entre altres.
• Recuperarem als nostres científics i
Millorarem la Cooperació i Coordinació, amb
un Pla per a la incorporació, recuperació i
consolidació del talent científic, apropant
Societat-Empreses-Universitats-Centres
d’Investigació.
• Revisarem els obstacles administratius en
I+D, perquè els socialistes coneixem la
realitat burocràtica en què es troba un
investigador.

En definitiva, impulsarem la Cultura Innovadora
amb un pla de difusió, comunicació i cultura
científica, afavorint la transferència social de la
ciència, la tecnologia i la innovació
Més informació
#ALAVALENCIANA – ISABEL PÉREZ
Considerem necessari un canvi profund del
model productiu actual que passa per invertir,
tant amb fons públics com fomentant el
finançament privat, en activitats econòmiques
d’alt valor afegit. Per nosaltres la Universitat i la
investigació són els motors fonamentals de la
innovació, el desenvolupament, la cohesió i
dinamització social, cultural i econòmica. Volem
augmentar la inversió en R+D+i al 2,7% al 2017,
al 3% -la mitjana europea- en 2020 i que aquesta
passe a ser una partida protegida. El major
esforç econòmic ha de dirigir-se a augmentar la
capacitat en personal, més que no en
infraestructures o equipaments.
Som conscients de l’excés de burocratització i
tenim com objectiu reduir-lo. La carrera
investigadora ha de ser professional des del
primer dia, i no només una continuació del
període de formació. És fonamental vertebrar i
coordinar el sistema R+D+i des dels agents de
creació del coneixement, de desenvolupament i
transferència fins el seu ús per a l’aprofitament
productiu, considerant explícitament el paper de
la ciència bàsica. Proposem mesures per
recuperar els cervells “fugits” i evitar aquesta
pèrdua tant intel·lectual com econòmica.
Recolzant sempre i buscant el consens amb la
Universitat pública Més informació

CIUDADANOS – VICENTE J. CASANOVA
El nostre programa nacional inclou tres grups de
mesures:
• Un nou sistema espanyol d’innovació, prop
del model alemany de cooperació públicprivat, de manera que la generació d’idees es
transforme en empreses i ocupació. Açò
inclou un reforç important de la despesa en
R+D que pot ser finançat amb un canvi de les
prioritats de la inversió pública espanyola.
Preocupa especialment que la R+D
transcendisca a l’àmbit de la recerca
aplicada a les PIMES, on realment hi ha una
transferència del coneixement.
• Conjunt de mesures per a afavorir l’entrada
de noves empreses d’alta intensitat
innovadora.
• Conjunt de mesures per a afavorir el
funcionament, la productivitat i creixement
de les xicotetes i mitjanes empreses més
productives facilitant l’activitat dels
empresaris autònoms i PIMES.
• Més informació
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Trobada al Campus de Gandia
amb el Premi Nobel de Química
Avram Hershko

El professor i biòleg israelià Avram Hershko,
guardonat amb el Premi Nobel de Química l’any
2004 i jurat dels Premis Rei Jaume I, va impartir
una conferència-col·loqui oberta al públic i a
tota la comunitat universitària al Campus de
Gandia el passat 6 de juny.
El doctor Hershko parlà sobre la seua trajectòria
personal i acadèmica i de les seues
investigacions, que van portar-lo a descobrir el
procés de degradació de les proteïnes
mitjançant les ubiqüitines, unes proteïnes que
estan en totes les cèl·lules i ‘marquen’ a altres
perquè siguen destruïdes. Aquests
descobriments —pels que va aconseguir el
premi Nobel juntament amb els científics Aaron
Ciechanover i Irwin Rose— han estat claus per a
la investigació en el càncer i malalties poc
freqüents i que també podrien ser-ho en
l’envelliment i alguns processos degeneratius
associats a l’edat.

una matèria que siga rellevant però que no siga
objecte de treball de la majoria de científics, per
trobar, així, el propi nínxol de treball. D’altra
banda, és important reconèixer la sort quan
arriba i aprofitar-la. Hershko afirmà que un dels
seus grans descobriments va ser fruit d’un
experiment del que esperava resultats oposats i,
en realitat, va ser un cop de sort; també
aconsellà els investigadors que foren innovadors
en els seus enfocaments, tot i que això signifique
trencar amb els processos establerts.

Avram Hershko dirigí la seua conferència
especialment als més joves investigadors i
investigadores, “perquè són el futur”, afirmà. El
doctor Hershko recomanà que sàpiguen triar
bons mentors perquè, afirma, no es pot aprendre
a fer una bona investigació només llegint llibres;
també va esmentar que és important escollir

Per acabar, recomanà que mai abandonaren el
treball directe de laboratori, ja que dissenyar
experiments fa que l’excitació i la curiositat
científica es mantinguen. Per a Hershko, el
científic deu ser, per davant de tot, una persona
curiosa i que es divertisca amb el seu treball, no
un recol·lector de dades.

El biòleg Avram Hershko durant la conferencia al Campus de Gandia

PREMIS REI JAUME I
La conferència del Dr. Avram Hershko al Campus
de Gandia de la Universitat Politècnica de
València fou iniciativa dels Premis Rei Jaume I,
que volen així apropar els Premis Nobel a la
societat. L’organització dels Premis impulsà a
més una altra xerrada a Ontinyent i altres
encontres amb joves i investigadors.
Els dies 6 i 7 de juny se celebrà a València la
reunió de jurats per tal de deliberar qui serien els
guardonats amb els Premis Rei Jaume I 2016. El
jurat el formaven vora 80 persones de les quals
23 són premis Nobel, que triaren d’entre les
candidatures presentades a cadascun dels
guardonats per a les sis categories. Així, els
guanyadors van ser Francisco J. Martínez, en
Investigació Bàsica; Albert Marcet Torrens, en

Economia; Elías Campo Güerri, en Investigació
Mèdica; Miguel Bastos Araújo, en Protecció del
Medi Ambient; Hermenegildo García Gómez
(catedràtic de Química en l’Institut de Tecnologia
Química del CSIC-Universitat Politècnica de
València), en Tecnologies, Rafael Moneo, en
Urbanisme, Paisatge i Sostenibilitat; Alberto
Gutiérrez Garrido, en la categoria Emprenedor i
l’Associació Espanyola Contra el Càncer en la de
Compromís Social.
Els Premis Rei Jaume I estan dedicats a la
promoció de la Ciència, la Investigació i
l’Emprenedoria a Espanya. Els seus sis guardons,
de 100.000 € cadascun, medalla d’or i diploma, els
converteix en uns dels millors remunerats del
país. Els premiats de cada categoria tenen el
compromís de destinar una part de l’import del
guardó a la investigació a Espanya.
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Ciència per a tots els públics en la
XII Setmana de la Ciència

Una exposició sobre l’oceà profund, tallers
d’educació ambiental, monòlegs científics i
conferències sobre tecnologia multimèdia,
turisme, el litoral valencià, els ultrasons, la
comunicació digital o les xarxes 5G formen part i
del complet programa que hem preparat per a
la XII Setmana de la Ciència.
Com cada any, des del Campus de Gandia de la
Universitat Politècnica de València hem
organitzat activitats amb el millor de la recerca i
de la divulgació científica. I ho fem de manera
propera, accessible a qualsevol interessat per la
ciència o pels camps de coneixement tractats.

TURISME EXPERIENCIAL: UNA GRAN
EXPECTATIVA PER AL TURISTA I UN GRAN
DESAFIAMENT PER A LA DESTINACIÓ
Encara que sempre seguiran existint les ofertes
vacacionals d’activitats tradicionals d’esbarjo o
les de caràcter contemplatiu on s’observen les
meravelles del món des d’una perspectiva
passiva, les noves tendències cap a les quals
apunta la demanda turística són les
experiències.
Sobre aquest nou paradigma en el sector turístic
versarà la conferència de María José Viñals,
Catedràtica de Geografia de la Universitat
Politècnica de València (UPV), en la qual es
pretén mostrar les claus per al disseny de
productes experiencials basats en les emocions,
analitzant els factors que influeixen prèviament,
durant i posteriorment a la visita del lloc: “el
futur resideix en la vivència del lloc i a sentir
emocions memorables que ens acompanyen la
resta de la nostra vida”, assegura Viñals.

LA MAR: UN TRESOR AMENAÇAT
El canvi climàtic en el medi marí i litoral està
provocant l’augment de la temperatura de
l’aigua, increment de salinitat, baixada del pH i
increments en el nivell del mar, modificació de
la intensitat de l’onatge i esdeveniments extrems
inusuals.

UN MAR DE DADES
Aquesta exposició, organitzada pel Consell
Superior d’Investigacions Científiques – CSIC,
recull, de manera visual i accessible per al
públic general, alguns de les troballes més
importants aconseguides fins al moment en el si
de el projecte Malaspina.

En la conferència que impartirà Miguel Rodilla,
doctor en biologia dels organismes marins i
director del Màster en Avaluació i Seguiment
Ambiental d’Ecosistemes Marins de la UPV,
s’analitzarà les conseqüències ecològiques
d’aquests canvis. Entre aquestes conseqüències
es troben “l’augment d’espècies invasores,
mortaldat massiva d’espècies vulnerables i
canvis en l’estructura i funcionament dels
ecosistemes mediterranis”, alerta l’investigador.

El 15 de desembre de 2010, més de 250
investigadors i investigadors a bord dels bucs de
recerca oceanogràfica Hespérides i Sarmiento
de Gamboa van iniciar una expedició, que els va
portar a recórrer el món en diferents etapes
durant nou mesos. L’objectiu era conèixer
l’impacte del canvi global en l’oceà i explorar la
seua biodiversitat, especialment en l’oceà
profund.
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Ciència per a tots els públics en la
XII Setmana de la Ciència (continuació)

LA COMUNICACIÓ EN L’ERA DIGITAL: “SI
NO ESTÀS EN GOOGLE NO EXISTEIXES”
El món s’ha tornat digital, almenys en aquesta
part del globus, cada vegada és més important
llaurar-nos una bona reputació digital i que la
xarxa parle de nosaltres. Els mitjans, les
relacions personals, la docència, la
comunicació… tot passa per una transformació
digital.
Marga Cabrera, doctora i professora en
Comunicació Audiovisual en la Universitat
Politècnica de València i directora del congrés
Comunica2, repassarà la revolució que estem
vivint en els últims temps, reflexionarà sobre
com ens afecta i de quina manera es pot
conviure amb els canvis de la generació digital.
Uns canvis que afecten a una gran majoria, “no
fa falta ser una estrella del futbol o un cantant
famós, tothom necessita que Google el
posicione positivament i no perdre oportunitats”,
adverteix Cabrera.

EDUCACIÓ AMBIENTAL
Com és habitual en les últimes edicions de la
Setmana de la Ciència, el Campus de Gandia ha
preparat una sèrie de tallers sobre educació
ambiental impartits per estudiants del Grau en
Ciències Ambientals dirigits a estudiants
preuniversitaris
APLICACIONS I SISTEMES MULTIMÈDIA
IMMERSIUS I INTERACTIUS
La realitat virtual, els videojocs o la televisió
intel·ligent seran els protagonistes de la
conferència que oferirà el Immersive Interactive
Media R&D Group, grup de recerca del Campus
de Gandia compost per investigadors de
diferents àrees i liderat pel doctor Fernando
Boronat.
BIG VAN, CIENTÍFICS SOBRE RODES
Big Van és un grup de científics que expliquen la
ciència que ells mateixos realitzen d’una manera
molt peculiar: amb humor. A través del gènere
teatral del monòleg, aquests científics pugen a
l’escenari al més pur estil “club de la comèdia”,
fent un espectacle per a tots els públics. L’any
passat ja vam tenir l’oportunitat de riure’ns i
aprendre molt amb ells.

EL FUTUR DELS COMUNICACIONS
MÒBILS. LES XARXES 5G
La revolució en aquest camp ha sigut
espectacular en les últimes tres dècades, però
sabem realment com funcionen les
comunicacions mòbils?
En la conferència oferida pel doctor
Jose F. Monserrat, professor de la UPV,
s’abordarà el funcionament bàsic dels sistemes
de comunicacions sense fils i es farà un
recorregut històric de com han evolucionat els
sistemes mòbils des dels anys 90 als nostres dies.
Ja en l’última part, el protagonisme serà per la
5G i tot el que pot oferir aquesta tecnologia
mòbil: “s’espera que millore significativament les
comunicacions actuals, principalment les sense
fils, i que permeta una àmplia gamma
d’aplicacions de comunicació entre màquines,
en àrees com la salut, seguretat en carretera,
automatització industrial i realitat augmentada”,
afirma Monserrat.

ULTRASONS: LA REVOLUCIÓ SILENCIOSA
Fins a fa molt poc, el cos humà, opac per
naturalesa, solament podia estudiar-se
científicament mitjançant la palpació, l’ús de
bisturís o de rajos X. No obstant açò, a mitjan
segle passat, i gràcies als avanços en
electrònica, computació i piezoelectricitat, es va
tornar transparent i vam ser capaces de
determinar contorns d’estructures, moviments
interns, fluxos de sang, densitats, dureses,
grandàries… I no solament veure-ho, també
actuar sobre aquests.
De la mà de Paco Camarena Femenía, professor
i investigador del Departament de Física
Aplicada de la UPV i director de la Càtedra IVIO,
comprovarem aquesta fascinant història: la
revolució que ha suposat disposar de la
tecnologia ultrasònica en la medicina moderna i
en quins fenòmens físics es basen els dispositius
innocus, no contaminants i no invasius més
emprats en els centres de salut i hospitals de tot
el món.
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Eduardo Balguerías,
director de l’Institut
Espanyol d’Oceanografia,
ha impartit la
Conferència Inaugural
en el Campus de Gandia

Eduardo Balguerias-

Eduardo Balguerías, director de l’Institut
Espanyol d’Oceanografia (IEO), ha impartit la
Conferència Inaugural en el Campus de Gandia
de la UPV, avui dijous 20 d’octubre, en l’Aula
Magna. La conferència ha tingut per títol ‘De la
primera crisi pesquera a la gestió integral de
l’ecosistema marí: un segle d’evolució
adaptativa’.

recursos vius marins i l’ecologia marina, la qual
cosa li ha portat a treballar a Àfrica, Amèrica del
Sudi l’Antàrtida. Entre aquests projectes, cal
destacar els desenvolupats sobre els recursos
pesquers de la costa occidental africana. També
ha participat en 25 campanyes de recerca
oceanogràfica en tots els oceans del món,
excepte l’Àrtic.

dóna lloc al naixement d’una branca científica:
la biologia pesquera; a continuació, Balguerías
ha presentat les diferents aproximacions que
s’han anat succeint en la gestió de les pesqueres
i en la protecció del medi marí fins a l’actualitat,
en la qual les administracions tracten d’aplicar
l’enfocament ecosistèmic utilitzant instruments
legals i financers de diferent índole.

Nascut a Madrid, l’any 1957, Eduardo Balguerías
és doctor en Biologia Marina per la Universitat
de la Llacuna. Les seues àrees de recerca són
l’avaluació de recursos vius marins, la biologia
pesquera i l’ecologia marina. Des de l’any 1982,
treballa en l’Institut Espanyol d’Oceanografia
(IEO), on ja havia col·laborat en diversos
projectes des de 1976. A partir de 1989 és
funcionari de carrera i de 2008 a 2010 va ocupar
el lloc de subsdirector general de recerca de
l’IEO. Des de juny de 2010 fins a l’actualitat
ocupa el càrrec de director de l’IEO.

Ha sigut representant científic de les
administracions espanyola i europea, en
multitud de grups de treball i comitès científics
relacionats amb la conservació i gestió dels
recursos vius marins. Té més de 70 publicacions
en diverses revistes científiques, nacionals i
internacionals, i innombrables informes tècnics.

L’investigador Eduardo Balguerías afirma que ‘la
ciència s’ha anat adaptant per a donar resposta,
a cada moment, a les necessitats de les
administracions’. En l’actualitat, explica, el repte
quant a la gestió marina és fer possibles els tres
principis de la sostenibilitat: ecològica,
econòmica i social. A Espanya, en general, i en la
costa Mediterrània, en particular, el moment
actual se centra a traslladar les polítiques
sectorials de la Unió Europea per a la gestió del
mitjà marí, en concret la Política Pesquera
Comuna, la Directiva Marc d’Estratègies Marines
i la més recent Directiva Marc de Planificació
Espacial Marítima, totes elles integrades en la
denominada Política Marítima Integrada de la
Unió Europea.

El científic ha participat en més de 30 projectes
de recerca nacionals i internacionals, finançats
en convocatòries públiques, fonamentalment
relacionats amb la biodiversitat, l’avaluació dels

ADAPTACIÓ DE LA CIÈNCIA A LES
NECESSITATS
En la seua conferència, titulada ‘De la primera
crisi pesquera a la gestió integral de
l’ecosistema marí: un segle d’evolució
adaptativa’, Eduardo Balguerías ha analitzat el
passat, present i futur de la gestió del medi marí.
La seua conferència s’inicia cronològicament a
mitjan S. XIX, quan la primera crisi pesquera

En aquest sentit, explica Balguerías, s’estan
adoptant mesures tècniques per a tractar de
restablir la situació de sobreexplotació d’una
part significativa dels recursos pesquers del
Mediterrani. En la identificació i adopció
d’aquestes mesures estan participant
representants de l’administració, del sector
pesquer, de les organitzacions ambientalistes i
de la recerca. Entre aquestes mesures es troben
les iniciatives de concertació amb els Estats de
la conca sud del Mediterrani, per a facilitar una
millor comprensió de la situació actual i donar
una resposta conjunta i coordinada al problema
de la sobreexplotació pesquera i a la
conservació del medi marí. A més, afirma
Balguerías, és important posar en valor la
informació acumulada al llarg de la història,
interpretar-la de forma correcta i realitzar una
planificació adequada i concertada amb tots els
sectors econòmics i socials implicats.
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Telecomunicacions
1. Campus de Gandia i Columbia col·laboren per millorar el tractament de
malalties neurològiques.
2. Nou dispositiu de diagnòstic precoç de malalties cardiovasculars.
3. Noves tecnologies per a millorar l’odontologia.
4. Diari d’un científic a Nova York.
5. Mario Montagud aconsegueix el Premi Extraordinari de Doctorat.
6. Una cortina mòbil davant la llum, el soroll, la calor, el foc i les radiacions
electromagnètiques.
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Campus de Gandia i Columbia col·laboren
per millorar el tractament de
malalties neurològiques

Simulació del sistema d’ultrasons / Imatge de Columbia University

Millorar l’administració de fàrmacs en el cervell
per al tractament de malalties neurològiques,
com l’Alzheimer o el Parkinson. Aquest és
l’objectiu del treball que estan desenvolupant
investigadors del Campus de Gandia amb la
Universitat de Columbia.
Segons expliquen els investigadors, patologies
com el Parkinson o l’Alzheimer en l’actualitat
són difícils de tractar perquè la barrera
hematoencefàlica, que protegeix el cervell
d’infeccions, impedeix que arriben els fàrmacs a
les zones afectades d’aquest Per a açò, els
científics treballen en un sistema que permeta
permeabilitzar la barrera hematoencefàlica
amb ultrasons, de manera que es puguen
administrar els medicaments però sense danyar
aquesta barrera.

Al novembre de 2015 es van realitzar amb èxit
les primeres proves en éssers humans, encara
que encara falten anys perquè el procediment
puga substituir les tècniques actuals.
COL·LABORACIÓ INTERNACIONAL
La recerca a Gandia és fruit d’una col·laboració
internacional que va iniciar el professor de la UPV
Francisco Camarena amb l’equip d’Elisa
Konofagou, de la Universitat de Columbia, A
Estats Units estaven desenvolupant el transductor
ultrasònic i el sistema d’enginyeria biomèdica que
permet obrir la barrera hematoencefàlica i el
transport de fàrmacs; a Gandia els esforços es van
dirigir a comprendre la trajectòria de les ones
ultrasòniques a través dels diferents teixits, per a
fer possible que els fàrmacs s’administren
exactament on es requereix.

PREDIR EL COMPORTAMENT D’ULTRASONS
Segons explica Francisco Camarena, la barrera
hematoencefàlica és una capa densa de
cèl·lules que recobreix els capil·lars del cervell,
creant una barrera protectora contra infeccions;
l’únic sistema reversible, localitzat i no invasiu
que aconsegueix obrir la barrera
hematoencefàlica sense danyar-la consisteix en
la utilització d’ultrasons focalitzats, afirma
l’investigador. “El problema que trobaven en els
experiments a Estats Units és que els feixos
d’ultrasons no es dirigien on esperaven. Els
ultrasons estan subjectes a fenòmens físics com
l’absorció, la reflexió, la refracció o la difracció,
que afecten la seua trajectòria i que varien
segons les condicions externes i les pròpies
condicions de l’emissor d’ultrasons’, explica
Francisco Camarena.

DESENVOLUPAMENT D’UNA TÈCNICA DE
SIMULACIÓ
El primer pas en la col·laboració dels
investigadors de la UPV a Gandia va consistir en
el desenvolupament d’una tècnica de simulació
per ordinador de la trajectòria que seguiria el
feix d’ultrasons en el seu camí a través del crani
cap a la zona del cervell que volem tractar.
Aquesta tècnica, que va ser duta a terme per
Noé Jiménez, Màster en Enginyeria Acústica i
doctor per la UPV, en col·laboració amb el
professor Javier Redondo, consisteix a anar
resolent l’equació d’ones (que regeixen el
comportament de les ones) en passos molt
xicotets, de manera que les irregularitats del
crani i altres teixits puguen anar sent
incorporades de forma senzilla. La tècnica,
coneguda com Finite-Difference Time-Domain
(FDTD) ) ha sigut utilitzada per a resoldre
problemes d’acústica en general i els científics
van aconseguir adaptar-la als ultrasons.
CAP AL DESENVOLUPAMENT D’UNA LENT
ACÚSTICA
Després del desenvolupament de la tècnica de
simulació, l’equip de recerca s’ha centrat en la
resolució d’aspectes concrets, com el de de
determinar la influència de l’augment d’energia i
de l’angle d’incidència del focus en la trajectòria
del feix d’ultrasons; també s’està investigant com
captura el crani l’energia ultrasònica i quins
problemes es deriven d’açò, com l’escalfament
de l’estructura òssia.
Mentre s’aprofundeix en aquestes línies, en
l’actualitat els investigadors estan treballant en
la creació d’unes lents acústiques, realitzades a
partir de cristalls de so, que servirien per a
corregir la trajectòria del feix d’ultrasons, ‘igual
que unes aulleres corregeixen la trajectòria de
la llum’, explica l’investigador Francisco
Camarena. Una vegada finalitzat el disseny
aquestes lents podrien construir-se amb una
impressora 3D.
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Nou dispositiu de diagnòstic
precoç de malalties
cardiovasculars
La Universitat Politècnica de València, a través
del Centre de Tecnologia Nanofotònica (NTC),
lidera el projecte europeu PHOCNOSIS,
l’objectiu del qual és desenvolupar un nou
dispositiu portàtil i de fàcil ús per al diagnòstic
precoç de malalties cardiovasculars. El projecte
explica també amb la participació del SYM de
l’Institut de Reconeixement Molecular i
Desenvolupament Tecnològic, com a segon soci
de la UPV. PHOCNOSIS va arrancar al setembre
del 2015 i s’estendrà fins a l’agost de 2018.
DETECCIÓ RÀPIDA, ULTRASENSIBLE I
SIMULTÀNIA
Segons explica Jaime García, coordinador del
projecte i investigador del Campus de Gandia, el
dispositiu en el qual es treballa pretén facilitar
una detecció ràpida -menys de 10 minutsultra-sensible, sense utilitzar marcadors (labelfree) ) i simultània de diversos biomarcadors
cardíacs de rellevància (diversos tipus de
troponines, proteïna C reactiva, etc.), analitzant
només un parell de gotes de sang del pacient.

El coordinador del projecte, Jaime García, i l’equip investigador

Estarà basat fonamentalment en la combinació de
dos conceptes nanotecnològics avançats, claus per
a obtenir el sistema final compacte i de sensibilitat
molt elevada. “En primer lloc, es farà ús d’un
sistema micro/ nanofluídic per a separar, purificar i
concentrar els biomarcadors que volem detectar.
Posteriorment, aquests biomarcadors concentrats
seran detectats utilitzant una nova tècnica
nanofotònica de sensat mitjançant la qual es
pretén aconseguir límits de detecció finals per sota
d’1 ng/L”, explica Jaime García.

Sobre el seu preu, l’investigador assenyala que
l’objectiu és que el cost de producció dels xips
-que integren el sensor fotònic i els sistemes per
a concentrar/purificar- siga inferior a 3 euros yi
el del dispositiu de lectura estiga per sota dels
3.000 euros.
«Aquest dispositiu d’anàlisi POC (point-of-care)
ajudarà significativament a implementar
programes de cribatge massiu, amb el
consegüent impacte en la gestió sanitària
i en la reducció del cost dels tractaments»,
afegeix García
El projecte PHOCNOSIS està finançat pel
programa Horitzó 2020 de la Unió Europea. Al
costat de la Universitat Politècnica de València,
participen també Bionos Biotech SL i Genera
Biotech SL (Espanya); Fraunhofer-Gesellschaft i
CDA GmbH (Alemanya); Universitat de Twente
(Països Baixos); Universitat de Aalborg
(Dinamarca); EV Group GmbH (Àustria); Art of
Technology AG (Suïssa); i la Universitat St.
George de Londres (Regne Unit).
Cal destacar que l’equip liderat pel professor i
investigador del Campus de Gandia lporta uns
anys generant importants avanços en la detecció
precoç de malalties. En aquest sentit, Jaime
García i els seus grup també estan treballant,
per exemple, en el desenvolupament d’un
dispositiu de diagnòstic ràpid i precoç de càncer,
el SAPHELY.
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Noves tecnologies per a
millorar l’odontologia

L’equip d’investigació durant la reunió amb Biocenosis, Francisco Mora, rector de la UPV, i Pepe Pastor, director del Campus de Gandia.

A ningú li agrada passar pel dentista, però a tots
ens encanta somriure i que ens somriguen. Tenir la
millor dentadura possible per a riure a riallades o
‘traure les dents’, quan siga necessari, és l’objectiu
de la nova IVIO-UPV que ha signat la Universitat
Politècnica de València i l’empresa Biocenosis.
La iniciativa, que té una vigència d’un any
prorrogable, està adscrita al Campus de Gandia de
la UPV i el director n’és el professor del
Departament de Física Aplicada, Francisco
Camarena.
La col·laboració se centrarà, d’una banda, a
desenvolupar una línia de recerca de de
tecnologies aplicades al camp de l’odontologia
i, per una altra, a realitzar activitats de fformació i
divulgació en el Campus de Gandia. En concret, la
càtedra podrà participar en programes de
postgrau i de formació permanent; organitzar
simposis i congressos; promoure l’àrea de
coneixement de l’odontologia, la medicina i la
bioenginyeria entre la comunitat universitària, i
fomentar la salut bucodental.

ULTRASONS I MICROONES PER A LA
RECERCA ODONTOLÒGICA
En l’acte de la signatura, Francisco Camarena,
director de la càtedra, ha assenyalat que es
considera realitzar recerques en quatre línies de
treball: «la imatge mèdica amb ultrasons, el
monitoratge de l’afecció de bruxisme, el
desenvolupament de nous materials amb
tècniques de microones i el desenvolupament de
sistemes multisensorials i de realitat virtual».
«També volem innovar en la construcció física
d’incisius, ullals i molars amb nous materials
utilitzant tècniques de microones. I, finalment, hi
ha oberta una línia de treball sobre l’ocupació
de microcàmeres amb imatges 3D en les
operacions de cirurgia, amb l’objectiu
d’ensenyar els estudiants què està passant a
l’interior de la boca del pacient», conclou
Camarena.

Per la seua banda, Joan Faus, conseller delegat de
Biocenosi, ha assenyalat que “acudim al campus
de Gandia amb la idea d’estrènyer la col·laboració
entre ambdues institucions. La UPV compta amb
grans professionals i magnífics laboratoris
relacionats amb la biomedicina i pensem que
l’odontologia també podia tenir cabuda.».
Per la seua banda Pepe Pastor, director del
Campus de Gandia de la UPV, ha afirmat sentirse molt satisfet amb la signatura d’aquesta
Càtedra que, considera, li donarà una nova
dimensió al centre universitari.
Finalment, el rector de la UPV, Francisco Mora,
ha comentat que «el que signem avui no és una
càtedra a l’ús. És una col·laboració més àmplia i
completa, amb un horitzó a mitjà termini, que
permetrà passar els coneixements de ciència
bàsica, en aquest cas de l’enginyeria de
telecomunicacions, a les ciències de la salut. Els
beneficis de tot açò repercutiran tant en els
alumnes com en la societat en general».
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Diari d’un científic
a Nova York
“Comence avui ací, en la mesura que les meues
obligacions docents, investigadores i burocràtiques
m’ho permeten, el relat del que vaig fent dia a dia
- o setmana a setmana, segons vinga - per aquests
indrets. Aquest experiment de bitàcola-Facebook
que pretenc no deixa de ser, curiosament, una altra
de les meues obligacions, la de divulgar el que
s’investiga amb fons públics”.
Així començava l’«experiment» de Francisco
Camarena, professor i investigador del Campus
de Gandia de la UPV. Camarena està narrant
a través del seu perfil en Facebook la seua
experiència personal a EUA durant l’estada que
realitza com a investigador en un laboratori
pioner en el desenvolupament de tècniques
mèdiques d’imatge i tractament basades,
principalment, en l’ús de ultrasons.
Aquest ‘diari de viatge’ pot seguir-se, també, al blog
de ciència i recerca del Campus de Gandia.
Good luck, Paco!

Francisco Camarena

AQUEST ÉS EL PRIMER CAPÍTOL:
Comence hui ací, en la mesura en què les meues
obligacions docents, investigadores i burocràtiques
m’ho permeten, el relat del que vaig fent dia rere
dia –o setmana rere setmana, segons vinga- per ací
on estic. Aquest experiment de bitàcola-Facebook
que tractaré de dur endavant no deixa de ser,
curiosament, una altra de les meues obligacions: la
de divulgar allò que s’investiga amb fons públics,
allò que no és moneda de canvi comuna i deuria,
atenent al principi de que a qui paga li alegra saber
en què es gasta els seus diners. Es fa amb gust,
quasi amb plaer, creieu-me, però hi ha que trobar
el moment.

Arribàrem a Nova York a principis de juny, en un dia
calorós que semblava que mai acabaria quan el
taxista parà el cotxe al principi del carrer 125 i la
meua filla decidí que ja teníem prou, que un taxi a
Manises val, i un vol a Madrid i un altre de 8 hores a
JFK també, però que ella no aguantava estar allà
parada amb aquell calor que eixia de l’asfalt amb
un fum transparent i tot eixe rebombori de
dimecres de vesprada i tot obert i vinga botzines i
sirenes d’ambulàncies i música de rap a tot volum.
Va posar-se a plorar i parà fins que es va quedar
sense forces.
Ja és la tercera volta que vinc per a una temporada
llarga, així que vaig ser suficientment previngut
com per llogar un apartament abans d’arribar,
malgrat el risc de que et facen passar gat per
llebre. Però l’apartament estava i fins i tot estava
bé. És gran. Té llum. Fins al moment no ens hem
ensopegat amb cap de les tres plagues que, segons
diuen, sempre trobes a Nova York i, tot i que està en
una zona prou avorrida de la ciutat (una zona
residencial universitària), té el seu encant. Dóna al
parc de Riverside, a un minut hi és el metro, en alt,
a l’altre el Cotton Club (no crec que hi vaja), a l’est
la 125 amb les seues esglésies pentecostals i al
nord el Harlem blanc de dominicans i cubans. El
Campus de Columbia està al sud, a cinc minuts a
peu, però el meu lloc de treball està molt més
lluny: he d’agafar el metro fins la 168, on es troba el
Columbia University Medical Center, un centre
mèdic d’assistència i investigació que pertany al
New York-Presbiterian Hospital. Però ja vos parlaré
d’aquest antre un altre dia.
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Mario Montagud aconsegueix el
Premi Extraordinari de Doctorat

Mario Montagud, Graduat en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i
Imatge format en el Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de
València, i natural de Montitxelvo (València), acaba de rebre un dels Premis
Extraordinaris de Doctorat que atorga la UPV, per la seua tesi doctoral
titulada Design, Development and Evaluation of an Adaptive and
Standardized RTCP-Based IDMS Solution. En total, la UPV ha atorgat 30
Premis Extraordinaris, tres d’ells en l’àrea de les Tecnologies de la Informació
i la Comunicació (TIC), en la qual s’inscriu la tesi de Montagud. Aquesta
recerca, desenvolupada en el Campus de Gandia de la UPV i a Holanda ha
sigut també recentment nominada, per investigadors internacionals
prestigiosos, com a candidata a millor tesi mundial en l’àrea dels Sistemes
Multimèdia per l’associació Association for Computing Machinery (ACM)
El treball s’ha centrat a millorar les solucions existents per a les comunicacions
multimèdia en grup sobre Internet. En concret, segons explica el científic Mario
Montagud, s’han analitzat els requisits i dissenyat els components necessaris per
a proporcionar Sincronització Multimèdia Inter-Destinatari (IDMS), que és el
conjunt de tecnologies per a garantir que tots els usuaris en una sessió
multimèdia compartida puguen percebre simultàniament els mateixos
esdeveniments quan consumeixen continguts multimèdia. Açò implica, d’una
banda, minimitzar la magnitud dels retards en les comunicacions i, d’altra banda,
compensar la variabilitat d’aquests per a/entre tots els dispositius i usuaris actius
en les sessions multimèdia compartides. D’aquesta manera, les interaccions
entre els usuaris i entre usuaris-dispositius seran coherents i naturals.
La tesi ha sigut dirigida per Fernando Boronat, professor del Campus de Gandia
UPV, i per Pablo Cessar, professor en TU Delft (Holanda) i investigador en CWI
(Centre de Recerca Nacional en Matemàtiques i Computer Science d’Holanda,
amb seu a Amsterdam), on Montagud ha realitzat tres estades de recerca (sis
mesos durant la seua tesi i un any després de finalitzar-la al març de 2015).
Mario Montagud
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Una cortina mòbil davant la llum,
el soroll, la calor, el foc
i les radiacions electromagnètiques
La protecció davant de diversos tipus de
radiacions i similars és necessària per a bloquejar
telèfons mòbils en hospitals, reduir sorolls
exteriors, aïllar tèrmicament una zona o bloquejar
senyals electromagnètics en avions. Per a
aconseguir aquest objectiu, els investigadors del
Campus de Gandia Jesús Alba, Romina del Rey i
Vicente Sanchis han dissenyat una nova cortina
mòbil de barrera que ofereix una protecció
davant de radiacions electromagnètiques
lluminoses, així com protecció tèrmica, acústica i
enfront davant del foc.
En el mercat ja existeixen materials que
posseeixen propietats antitèrmiques,
antiacústiques, ignífugues i
antielectromagnètiques, com els panells sòlids
destinats a incorporar-se a l’interior d’un mur
o similar per a la seua aplicació en construcció.
No obstant açò, aquests panells no permeten
el transport, muntatge i desmuntatge de manera
fàcil i ràpida per a un bloqueig temporal
de les radiacions.
Davant d’açò, el producte desenvolupat en el
Campus de Gandia no cerca una estructura
rígida, sinó que crea una cortina que permet el
bloqueig temporal de radiacions i, com és mòbil,
pot desplegar-se o plegar-se quan siga necessari
sense necessitat d’obres. En definitiva, la clau
resideix en la combinació de materials,
fonamental per a aconseguir aqueixa protecció,
així com en el seu reduït pes que facilita el seu
transport, instal·lació i desmuntatge.

SECTORS D’APLICACIÓ EMPRESARIAL
El sector principal en el qual pot transferir-se i
usar-se la invenció és el sector tèxtil
concretament en la part dedicada a l’edificació.
A més, en l’àmbit científic permet convertir
qualsevol sala en cambra anecoica
electromagnètica. En espectacles a l’aire lliure
redueix el soroll de fons i les interferències entre
esdeveniments. I en mitjans de transport pot
servir com a element separador mòbil, reducció
de senyal de telèfons mòbils, etc.
També pot trobar aplicació en la medicina ja
que pot oferir una separació física entre llits
d’hospital o reduir interferències de diferents
tipus en zones de quiròfans.
D’igual manera, pot aplicar-se en sales de
nounats garantint les millors condicions
acústiques i tèrmiques dels bebès.
AVANTATGES TÈCNICS I BENEFICIS
EMPRESARIALS
Segons les proves realitzades en els laboratoris
del Campus de Gandia, la cortina té un bon
comportament davant la llum i presenta gran
capacitat d’absorció acústica i alts nivells
d’aïllament acústic. Els assajos electromagnètics
evidencien que s’obtenen característiques
aïllants equivalents a una càmera
electromagnètica. Pel que concerneix
l’aïllament tèrmic, els materials triats
garanteixen una baixa conductivitat tèrmica i
una alta resistència al flux d’aire, la qual cosa li
confereix característiques de gran aïllament
tèrmic. Finalment, la reacció al foc és M1, la qual
cosa assegura que el material no és inflamable.

Els investigadors Romina del Rey i Jesús Alba

ESTAT DE DESENVOLUPAMENT DE LA
TECNOLOGIA, PATENT I
COL·LABORACIONS
La Universitat Politècnica de València va
sol·licitar amb data 3 de juliol de 2015 la
protecció mitjançant patent davant l’Oficina
Espanyola de Patents i Marques corresponent-li
la referència P20153096. La tecnologia es troba
totalment desenvolupada i en fase de proves,
assajant el seu comportament in situ i en
laboratori. En aquest moment, la Universitat està
cercant amb empreses acords de llicència d’ús,
fabricació o comercialització.
PER QUÈ ÉS IMPORTANT PROTEGIR I
LLICENCIAR ELS RESULTATS DE RECERCA?
La protecció dels resultats de recerca és, en
molts casos, una condició necessària perquè
puguen arribar a explotar-se econòmicament. La
protecció permet a l’empresa explotadora un
avantatge competitiu que permet recuperar la
inversió en el desenvolupament que ha
d’escometre per a portar aquests resultats a un
producte en el mercat.

TELECOMUNICACIONS

Turisme
1. El turisme sostenible, motor de desenvolupament
2. Joan Carles Cambrils, premi Tribuna FITUR.
3. El turisme ix al rescat de la pesca artesanal valenciana
4. Una recerca de la UPV desenvolupa una eina per a valorar l’eficiència comunicativa de
destinacions turístiques sostenibles
5. Jornada «De la Safor al món»
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El turisme sostenible,
motor de desenvolupament
La clau del desenvolupament és la sostenibilitat.
Avui dia és inaudit seguir parlant solament en
termes econòmics, quan els components social i
mediambiental són encara més determinants
per a l’èxit i la continuïtat de les iniciatives. A
més, hem de pensar amb qui ve darrere de
nosaltres, en les futures generacions, perquè si
no actuem pensant en elles, potser no arriben.

de recerques i participació en projectes de
cooperació internacional. Per la seua banda,
Federico Buyolo, director general de Cooperació
i Solidaritat de la Generalitat Valenciana, va
parlar de la implementació de la nova agenda
global de desenvolupament sostenible
promoguda per Nacions Unides i que la
Generalitat està aplicant.

En aquest sentit, el turisme juga un paper clar
que no s’albira en altres sectors, i per açò és tan
important desenvolupar un turisme sostenible i
formar i conscienciar els futurs professionals. La
universitat és conscient de la importància del
turisme com a vehicle per a impulsar una millor
convivència i desenvolupament dels pobles del
món.

Ressaltant el paper que té la universitat, Pepe
Pastor, director del Campus de Gandia, va mostrar
la importància de la formació de professionals,
conscient i coherent, que la UPV fomenta en
carreres com la de Turisme a Gandia.

JORNADA EN EL CAMPUS DE GANDIA
Precisament amb l’objectiu de llegar aquesta
visió en les noves generacions de gestors del
turisme, es va realitzar el passat 17 de maig del
2016 la jornada “Turisme Sostenible: El paper
de les institucions i universitat en el
desenvolupament turístic sostenible” en el
Campus de Gandia La jornada s’emmarca en la
preparació de la celebració de l’Any
Internacional del Turisme Sostenible 2017, en la
qual la UPV realitzarà diverses accions per a
fomentar i sensibilitzar sobre el
desenvolupament turístic sostenible

Lidia Garcia, investigadora del Campus de Gandia

Rosa Puchades, vicerrectora de Responsabilitat
Social i Cooperació de la UPV, va destacar en la
presentació de la jornada el paper que ja està
realitzant la universitat en aquest camp a través

La participació de Shanon de Mata, analista del
Pacte Mundial Xarxa Espanyola, iniciativa de
Naciones Unidas (ONU), es va centrar en com el
sector privat també pot formar part activa del
desenvolupament i implementació d’accions
sostenibles en diferents sectors. Per exemple,
treballen amb l’Organització Mundial del
Turisme en un projecte per a recolzar les
empreses del sector perquè integren els
Objectius de Desenvolupament Sostenible en el
seu quefer.

EL TURISME SERÀ SOSTENIBLE O NO SERÀ
En definitiva, el tuisme sostenible ha de comptar
amb tots els actors implicats, començant per
l’Administració i el sector privat, però sobretot
amb les comunitats locals i la conscienciació del
turista.
El turisme té un potencial més enllà de ser un
sector econòmic a desenvolupar. També incideix
en la consciència de les persones que visiten i
que són visitades, generant coneixement mutu,
empatia, solidaritat, respecte i tolerància, valors
que actualment estan en crisi, i que
determinaran les nostres polítiques
econòmiques futures, per tant, el nostre
desenvolupament.
Lidia García, professora i investigadora del
Campus de Gandia.
Ha treballat per a la FAO, AECID i diverses
ONGs, a Amèrica Llatina i el Nord d’Àfrica..

María José Viñals, catedrática de la UPV, va
explicar la seua experiència en diferents
projectes com Petra (Jordània) y Copán
(Hondures) per a elaborar mapas turístics,
teniendo en cuenta la participación de las tenint
en compte la participació de les poblacions
locals. També, des del seu grup de recerca, es
dóna suport a la conservació i posada en valor
de la ciutat maia de la Blanca com a patrimoni
per al desenvolupament a Guatemala, i altres
punts turístics a Tunísia i el Marroc, entre
d’altres.
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Joan Carles Cambrils,
premi Tribuna FITUR

La Fira Internacional de Turisme, FITUR, ha fallat el guanyador del Premi
Tribuna FITUR Jorge Vilafranca Fradera, destinat a reconèixer el millor treball
d’investigació acadèmica relacionat amb el sector turístic. En aquesta XVII
edició, la distinció ha recaigut en La col·laboració públic-privada en els ens
mixtes de gestió i promocions turístiques, la visió dels socis públics i privats, de
Joan Carles Cambrils Camarena. L’estudi elabora una anàlisi dels ens públicprivats , que gestionen amples àrees del turisme en destins locals d’Espanya.
Joan Carles Cambrils treballa com investigador i professor del Grau en Turisme
que imparteix la Universitat Politècnica de València en el Campus de Gandia.
A través d’aquest premi es reconeix l’esforç i la dedicació que els experts,
mitjançant l’estudi i la investigació, han dut a terme per aconseguir una
indústria turística d’excel·lència.
A més a més, al guardó d’investigació turística optaven els projectes
Interiorització de les normes de qualitat del sector turístic: motius i efectes sobre
els resultats, l’objectiu del qual és analitzar els motius, processos i efectes de la
interiorització que es du a terme en les organitzacions turístiques d’Espanya amb
la Q de qualitat turística, i Sistemes de puntuació d’hotels a internet, que realitza
un estudi detallat de les pàgines web que recullen dades i valoracions sobre
hotels, centrant-se en les dues principals: Tripadvisor i Booking, descrivint així els
seu sistema i incidint en les seues principals diferències.
Joan Carles Cambrils
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Pot el turisme ser el complement que necessita la
pesca artesanal valenciana per a sobreviure?

La pesca artesanal costanera és una activitat
econòmica fonamental per a un quantiós
nombre de famílies al llarg de la costa
valenciana i marca el caràcter dels nostres
pobles mariners. La petjada de la pesca
s’aprecia en la gastronomia, en plats com la
fideuà de Gandia o l’arròs a banda de moltes
localitats alacantines, i en tradicions, com la
celebració de la festes de la Mare de Déu del
Carme. I no podem oblidar que és també clau en
la conservació dels ecosistemes marins
costaners, ja que els pescadors coneixen el seu
medi i són els primers interessats en la seua
protecció.

En els últims anys, no obstant açò, el sector ha
anat perdent força i per aquest motiu les
institucions, entre elles la Unió Europea , volen
contribuir a la cerca de solucions que en
permeten la supervivència. El turisme pot jugar
un paper clau en aquesta tasca de protecció i
dinamització del sector pesquer. Segons Luis
Miret, professor de la Universitat Politècnica de
València (UPV), una activitat com el
pescaturisme, que permet viure l’experiència de
la pesca artesanal des del mateix vaixell i
explicada pels pescadors, s’ha realitzat ‘tota la
vida’, ja que ‘els turistes venien i feien un volt en
el vaixell’; no obstant açò, les normatives de
seguretat i higiene ho van paralitzar i ara són les
mateixes administracions les que volen
impulsar-la.
Per a Enrique Ferrer, secretari de la Confraria de
Pescadors de Gandia, el turisme pesquer i el
pescaturisme poden ser claus per al sector i per
açò estan treballant des de fa temps amb la UPV
i amb l’Ajuntament de Gandia per a estudiar la
seua viabilitat i la seua forma d’implantar-ho.
Enrique Ferrer i Luis Miret afirmen que diverses
ciutats italianes com Gènova o comunitats com
la Balear ja estan desenvolupant amb èxit
iniciatives de pescaturisme que conjuminen
experiències com l’albirament de dofins amb
‘menjar-se un arròs’ en el vaixell.

EL CAMPUS DE GANDIA, PUNT DE
TROBADA DELS AGENTS IMPLICATS
Per a tractar les sinergies entre turisme i pesca,
el Campus de Gandia de la UPV ha organitzat
dues activitats que suposen una trobada entre
administracions públiques, sector pesquer i
societat en general. La coordinadora d’ambdós
fòrums és la investigadora de la UPV Paloma
Herrera.
El primer d’ells ha estat el seminari «Pesca
Artesanal. Diversificació Pesquera», que tenia
com a objectiu valorar línies d’actuació que
haurien de marcar-se a curt i mitjà termini en
l’àmbit de la diversificació econòmica de la
pesca artesanal, assegura Paloma Herrera.
En aquesta primera jornada, celebrada el passat
26 de novembre, es van mostrar experiències de
diversificació del sector pesquer com la pescaturisme i el turisme mariner de la mà de la
Confraria de Pescadors de Roses, que
desenvolupen aquestes activitats des de fa anys.
De la mateixa manera, es va parlar de la
transformació del sector i també de la
comercialització dels nous serveis, així com de
l’impacte sobre el medi ambient. Per a Luis
Miret, que va participar en la sessió, la presència
de les administracions públiques és molt
important, ja que “actualment s’està treballant
en la normativa que regularà activitats
turístiques relacionades amb el turisme, que
poden impulsar o paralitzar el seu
desenvolupament”.
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Una recerca de la UPV desenvolupa una eina
per a valorar l’eficiència comunicativa de destinacions
turístiques sostenibles
La comunicació estratègica dels llocs
patrimonials és un instrument clau per a
realitzar una gestió turística sostenible, segons
afirma Lola Teruel, professora i investigadora de
Turisme en la Universitat Politècnica de
València i per a avaluar els resultats de la
comunicació estratègica, es necessita disposar
d’una eina; el seu objectiu ha de ser permetre’ns
analitzar l’eficiència comunicativa de les
tecnologies de la informació i la comunicació
(TIC) en la seua contribució a la gestió turística
sostenible i com a via per a la interpretació del
patrimoni. Aquest instrument és el que ha
desenvolupat la investigadora Lola Teruel, com
un dels resultats de la seua tesi doctoral: ‘Anàlisi
de la comunicació estratègica dels llocs
patrimonials i espais protegits a través de les
tecnologies de la informació i les comunicacions
i la seua relació amb la gestió turística
sostenible.
El Qüestionari d’Eficiència Comunicativa, explica
Lola Teruel, situa la comunicació estratègica
com un instrument de gestió turística eficient i
sostenible i a les tecnologies de la informació i
la comunicació com un mitjà per a arribar a
aquesta fi: ‘La comunicació estratègica té
responsabilitats superiors a l’emissió
d’informació i suport a la promoció turística;
aquestes noves atribucions es dirigeixen cap a
l’obtenció de finançament per als llocs
patrimonials i protegits, la creació de capacitats
i com a eina per a augmentar l’estima de turistes
i residents en la conservació d’aquests espais
entre uns altres’, afirma la investigadora.

Per al treball de camp de la recerca, la
professora de Turisme ha analitzat la
comunicació estratègica de 120 llocs declarats
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO entre
els quals s’expliquen el Parc Nacional
Yellowstone, als Estats Units i el Parc
Arqueològic de Petra, a Jordània.
En resum, la recerca conclou que les tecnologies
de la informació i la comunicació contribueixen
a augmentar l’eficiència comunicativa en la
gestió sostenible d’un lloc patrimonial, sempre
que estiguen al servei d’una comunicació
estratègica. ‘La tecnologia al servei de la
comunicació ens permet conèixer i estimar la
destinació abans de visitar-la; ens ajuda a
entendre millor els missatges interpretatius
amb, per exemple, aplicacions interactives, o a
través de missatges emesos per xarxes socials;
també fa possible recomanar la destinació i els
seus valors una vegada l’hem abandonada… i a
la destinació li permet, per exemple, utilitzar les
seues plataformes web per a aconseguir
finançament’, explica la investigadora.
LA TECNOLOGIA SENSE GESTIÓ NO SERVEIX
Lola Teruel afirma que els llocs web, les xarxes
socials, les tecnologies interactives, aplicacions
mòbils o els videojocs, són eines que s’estan
utilitzant en la gestió de llocs patrimonials i en
alguns casos estan obtenint molt bons resultats;
no obstant açò, afirma, no és estrany trobar que
el gestor responsable del lloc es preocupe per la
introducció de tecnologies avançades però que
no realitze una planificació de la comunicació

Lola Teruel a Yellowstone National Park

estratègica. Una comunicació que, per a
contribuir a la sostenibilitat del bé patrimonial,
ha de tenir cura dels missatges i procurar la
conscienciació dels usuaris. ‘Han de ser
missatges que interpreten el patrimoni, que no
enganyen, que no cerquen ‘allò exòtic’ i que
posen en valor allò que té d’original i únic la
destinació, de manera que predispose el visitant
a voler conèixer-la i a voler cuidar-la, perquè és
conscient de la seua fragilitat’, explica la
doctora Lola Teruel.
La investigadora assenyala a més que la facilitat
de disposar d’aquestes tecnologies pot
convertir-se en una amenaça si no
s’acompanyen d’un manteniment i actualització
d’aquestes: ‘Ni tan sols des del punt de vista
promocional és favorable ja que els indicis de
caducitat de les dades denoten descuit, la qual
cosa desqualifica a la destinació en el seu
conjunt’, afirma.

FALTA DE FORMACIÓ
Per a Lola Teruel, la manca més notable que s’ha
detectat és un dèficit en la professionalització
per al desenvolupament de continguts i
manteniment dels llocs web analitzats. En
aquest sentit, afirma ‘s’observa la necessitat de
formació de professionals de la comunicació i
interpretació del patrimoni per a interactuar
amb els usuaris de forma eficient i productiva.
Aquesta formació ha de respondre a un
programa de comunicació que faça possible la
producció de continguts interpretatius adequats
per a garantir la gestió sostenible de la
destinació patrimonial. D’aquesta forma, afirma,
podran aprofitar-se totes les potencialitats que
ofereixen les tecnologies de la informació i la
comunicació.
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Jornada «De la Safor al món»

‘De la Safor al món’ és el títol de la Jornada
organitzada per estudiants de l’assignatura
d’Estratègies de Comunicació de Destinacions
Turístiques del Campus de Gandia de la
Universitat Politècnica de València (UPV),
coordinats pel professor Enric Sigalat; l’objectiu
de la jornada era donar a conèixer la
importància i el potencial dels recursos locals de
la comarca i el repte que suposa la seua
promoció per a convertir-los en productes
globals, així com la cooperació entre els
diferents agents que intervenen en la gestió
turística de la Safor.
L’esdeveniment es va desenvolupar sobre la
base de tres eixos: la promoció, la comunicació i
la cultura i va comptar amb la presència
d’empreses i institucions públiques del sector.
Els ponents de la jornada van ser Raquel Huete
(Directora General de Turisme de la Generalitat
Valenciana), Joan Tur (Periodista i comunicador),
Xavi Pérez (Gerent de Iniciatives Culturals) i Rafa
Delgado (director del CEIC Alfons el Vell i
professor i investigador de la UPV).
Raquel Huete és professora titular en el
Departament de Sociologia de la Universitat
d’Alacant, llicenciada i doctora en Sociologia i
diplomada en Turisme per l’Escola Oficial de
Turisme de Madrid; fins a la seua incorporació a
la universitat va treballar en diverses empreses
relacionades amb el sector turístic i la recerca
social.

En la seua intervenció, Raquel Huete va parlar
de la importància de crear un producte a través
de valors que el definisquen, que en el cas
valencià poden ser l’hospitalitat, l’honestedat o
la professionalitat. També va parlar de
l’estratègia de la Direcció general de Turisme
Creaturisme, que treballa en 4 blocs de
productes: el turisme esportiu actiu i de
naturalesa; el turisme d’interior, basat en la
bellesa natural de paisatges i rius, entre altres
aspectes; el turisme cultural i urbà, que se centra
en patrimoni històric i cultural i el turisme
gastronòmic. Segons la investigadora, en
l’experiència turística cerquem allò inspirador i
les coses autèntiques i per això el primer pas per
a definir un producte turístic ha de ser
determinar quins valors fan que aquest siga
autèntic, la seua essència.
Joan Tur, periodista i comunicador, va insistir en
la necessitat de professionalitzar la comunicació
turística per a la promoció de la destinació ja
que, va afirmar, és freqüent que els gestors
opinen que la comunicació és prioritària però no
invertisquen en personal format: ‘Comunicar és
una professió i per a fer-se correctament ha de
ser executada per professionals’. Segons l’expert,
en ocasions s’inverteix molt en tecnologia però
no en les persones que han d’elaborar el
missatge amb una finalitat concreta i per això no
s’obtenen els resultats esperats.

Xavi Pérez, diplomat en Turisme pel Campus de
Gandia de la Universitat Politècnica de València,
és emprenedor i gerent de l’empresa de turisme
cultural ‘Iniciatives Culturals’. ‘Ens vam creure
les coses que ens explicaven en la carrera i les
vam posar en pràctica’, va afirmar. Xavi Pérez va
explicar que existeixen nombrosos béns
culturals interessants que generen expectació
en el públic, si sap presentar-se de forma
entretinguda i amb un enfocament innovador.
Pérez també va assenyalar que és necessari un
treball conjunt i un diàleg permanent entre
administracions i empreses perquè els productes
locals puguen convertir-se en globals, perquè les
petites empreses soles no tenen aquesta
capacitat, encara que treballen en aquesta línia.
Rafa Delgado, professor de la Universitat
Politècnica de València i director del Centre
d’estudis i investigacions comarcals (CEIC)
Alfons el Vell va parlar de la importància que
s’aprofite el coneixement que generen les
organitzacions culturals i de recerca: ‘Des del
CEIC produïm des de fa anys publicacions que
posen en valor els recursos culturals, literaris i
històrics amb els quals explica la Safor i de fet;

alguns d’ells s’han utilitzat per a la creació de
productes turístics, com els relacionats amb la
família Borja, però tenim molts més i animem a
empreses i administracions públiques perquè
compten amb la nostra col·laboració’.
Després de les ponències es va produir un debat
amb el públic assistent, que va aportar la seua
experiència en diferents poblacions de la Safor,
com Potries, que amb pocs recursos ha generat
productes interessants. També es va constatar la
importància que els municipis de la Safor
treballen conjuntament per a oferir una
proposta turística conjunta, que vaja més enllà
de Gandia.
La jornada va comptar amb el suport de les
Propostes d’Accions Culturals 2016 de la UPV; la
Càtedra d’Innovació del Campus de Gandia de la
UPV i la Càtedra Consum de la UPV.
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