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Pròleg
El Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València aposta fermament per l’apropament de la ciència i investigació a la societat mitjançant la difusió i divulgació de l’activitat en R+D+i desenvolupada pel personal expert i equips d’investigació del nostre campus. Tot això ajuda a comprendre les ràpides transformacions que experimenta la nostra societat. A causa de la necessitat social, en
Aquest anuari d’actualitat científica naix de l’afany per fomentar l’interés aquest anuari s’ha dedicat un apartat a les aportacions en invesde les persones pels temes científics i es presenta com un breu reco- tigació i a les accions desenvolupades en l’àmbit de la salut.
pilatori de les nombroses aportacions i accions que, des del Campus
de Gandia, es realitzen en matèria d’investigació i ciència anualment. Com a resposta a una altra de les principals preocupacions socials de
Per tant, es tracta d’una ferramenta per a compartir les notícies d’interés l’actualitat i donada l’estreta vinculació del campus amb el seu entorn natecnològic, científic, social i mediambiental més rellevants del 2020. tural més proper, així com la voluntat d’efectuar-hi un impacte positiu, es
desenvolupen importants línies d’investigació en l’àmbit de la conservaEls articles i les notícies que conformen aquesta publicació no posen ció ambiental en diferents camps d’actuació. Una tasca que se sintetitza
només el focus en els resultats obtinguts en la investigació, sinó que tam- en les següents pàgines amb la finalitat de fer valdre l’activitat comenbé es fan ressò d’experiències personals, reflexions i revisions d’estats tada i conscienciar la població sobre la problemàtica mediambiental.
de la qüestió. També donen veu a personal expert de diferents àmbits
científics i abracen un ampli espectre temàtic amb la finalitat de reflectir Així mateix, difondre la cultura científica i promoure les vocacions cienel paper estratègic que exerceix la pràctica científica en el desenvolupa- tífiques i carreres STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiment socioeconòmic del nostre entorn i en la millora del benestar social. ques) entre les persones més joves i, especialment, entre les xiquetes i
adolescents, segueix sent un dels principals reptes del campus des de
El 2020 ha sigut un any especialment significatiu per a la societat en la seua creació. Per aquest motiu, són nombroses les iniciatives recoel seu conjunt, marcat per la pandèmia provocada pel virus SARS- llides ací que es duen a terme per atényer aquest objectiu i s’hi posa
CoV-2 i els seus efectes. En aquest context, la difusió del coneixement especial èmfasi a visibilitzar el treball i dedicació de les nostres invescientífic ha resultat essencial en la promoció de les pràctiques de la tigadores i el paper de la dona en la ciència al llarg de la història.
cura de la salut i prevenció davant del contagi, així com la divulgació
dels estudis i l’evidència científica associada a la malaltia COVID-19. Vos convidem a descobrir la ciència i tecnologia del Campus de Gandia.
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Ciències Ambientals
1. Estudi de variables ambientals que influeixen sobre
la tellina i la rossellona en el golf de València
2. Millora del regadiu d’explotacions fruiteres
3. Teledetecció per a analitzar la terbolesa de l’Albufera
4. Un estudi confirma que la gestió forestal adaptativa no
afecta les propietats del sòl
5. El retorn de les tortugues caretta
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Estudi de variables ambientals
que influeixen sobre la tellina i
la rossellona en el golf de València
Julia Escrivá

Analitzar quins factors físics, químics i nutricionals influeixen sobre la macrofauna
bentònica de les platges sorrenques del
sector sud del golf de València, va ser un
dels objectius de la investigació desenvolupada per Julia Escrivá per a la seua Tesi
Doctoral “Estudi dels bancs explotables
de Donax trunculus i Chamelea gallina
en el sector sud del golf de València i
factors ambientals que influeixen en la
seua abundància”, dirigida pels professors del Campus de Gandia Silvia Falco i
Miguel Rodilla.
Les descàrregues d’aigua dolça al mar per
part dels rius presenten una gran importància pel fet que transporten nutrients,
matèria orgànica i sediments fins als ecosistemes costaners. La mar Mediterrània,
en tractar-se d’una mar pobra en nutrients
depén en gran manera de les aportacions
de les aigües continentals, ja que proporcionen els nutrients necessaris per a la
producció primària.

En la costa de Gandia les principals descàrregues d’aigua dolça provenen del riu
Serpis i de les séquies de drenatge de la
marjal de la Safor que aboquen les seues
aigües dins del Port de Gandia. Per a
analitzar la influència d’aquestes descàrregues d’aigua dolça sobre la macrofauna
bentònica es van dur a terme mostrejos
en diferents estacions situades al sud del
Serpis i Port de Gandia i amb diferent
grau d’influència per part de les aportacions d’aigua dolça, així com en una altra
estació de referència situada al nord de
les principals aportacions. Aquests mostrejos es van dur a terme en tres períodes
temporals amb diferent precipitació i cabal del riu Serpis, obtenint-se en cadascun mostres de macrofauna bentònica,
aigua i sediment. Aquest tipus d’estudis
pot ajudar-nos a comprendre les causes
de les possibles variacions en la distribució i abundància de la fauna que viu en el
sediment marí, on podem trobar espècies
de gran interés pesquer per a la zona de
Gandia, com són la tellina (Donax trunculus) i la rossellona (Chamelea gallina).

En aquest estudi es va poder observar increments en l’abundància d’organismes
durant l’estiu, vinculat als processos fisiològics associats a l’increment de temperatura. A més, es va constatar que les
comunitats de macrofauna bentònica estaven fortament influenciades per factors
físics com la grandària mitjana del gra de
sediment, així com les variables nutricionals (matèria orgànica en sediments i microalgues en la columna d’aigua) i la distància a les descàrregues d’aigua dolça,
amb una major densitat d’organismes en
les zones més pròximes a les aportacions.
No obstant això, les espècies explotades
(tellina i rossellona) no van mostrar una
pauta tan clara com la que va mostrar la
resta de fauna, a conseqüència de la pesca d’aquestes espècies.

La identificació d’aquestes variables és
crucial per a desenvolupar un maneig
costaner adequat, prestant especial atenció a aquelles activitats antropogèniques
que poden estar modificant el medi i que,
per tant, afectaran les comunitats de fauna
bentònica i poden generar repercussions
socioeconòmiques en afectar espècies
d’alt interés pesquer. La granulometria és
un factor important que pot condicionar
les poblacions de macrofauna bentònica
i en particular de les espècies d’interés
pesquer com la tellina i la rossellona. En
ser organismes que s’enterren són susceptibles a les variacions en la grandària
del gra del sediment, per la qual cosa, les
modificacions en aquest podrien condicionar-ne la distribució i abundància.
Els resultats obtinguts en aquesta investigació han sigut publicats amb el títol de
“Driving forces that structure sublittoral
macrobenthic communities in sandy beaches along environmental gradients”,
en la revista Estuarine, Coastal and Shelf
Science.
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Millora del regadiu d’explotacions fruiteres

Malgrat els assoliments en la modernització
del reg aconseguits en els últims anys, en
l’actualitat, Espanya no compta amb un flux
de dades entre Cooperatives i Comunitats de
Regants que permeta mesurar i millorar l’eficiència de l’ús de l’aigua i l’energia, en un
context agreujat pel canvi climàtic i l’escassetat de precipitacions.

GOINNOWATER és un projecte supra autonòmic per a la millora de la gestió de l’aigua
i l’energia en el regadiu modernitzat d’explotacions fruiteres, que respon a la necessitat
de millora i increment de l’eficàcia de l’ús
d’aquests recursos naturals i de la productivitat i viabilitat econòmica dels cultius, garantint la salut i sostenibilitat dels ecosistemes a
través d’un enfocament innovador.
Atés el compromís amb el medi ambient, a
través de la implementació de pràctiques agrícoles sostenibles, l’equip de GOINNOWATER elabora la seua estratègia a partir de
l’ús de la tecnologia i la investigació, per al
desenvolupament d’un programa informàtic
en codi obert que calcula l’eficiència de l’ús
dels recursos naturals, tenint en compte diferents indicadors de gestió. Aquest programa
detecta ineficiències a escala de parcel·la,
aplicant tècniques d’avaluació comparativa.
També proposa mesures per a l’optimització
de la gestió de recursos hídrics i energètics i
la millora de la competitivitat de les explotacions fruiteres.

De la constatació d’aquesta manca sorgeix el
plantejament de GOINNOWATER que, atesa
la necessitat manifesta del sector de l’agricultura de regadiu, estableix relacions entre
agricultors/es, gestors/es de les comunitats
de regants i cooperatives i personal investigador, proposant l’ús d’índexs de gestió i l’avaluació comparativa com a mètode potencial
per a la identificació de tècniques eficaces
en la millora de la productivitat del cultiu de
regadiu, tant de grans explotacions com de
parcel·les que, per la seua menor grandària,
no poden accedir a tecnologies d’alt cost com
l’ús de sensors d’humitat del sòl.
CARÀCTER SUPRA AUTONÒMIC
El Grup Operatiu GOINNOWATER compta
amb el finançament del Programa Nacional
de Desenvolupament Rural (2014-2020) per
a dur a terme el projecte. Els Grups Operatius
són factors clau en el desenvolupament de
l’Associació Europea per a la Innovació en el
camp de l’agricultura productiva i sostenible.
Es tracta de l’associació d’actors de diferents
sectors per a formar agrupacions amb l’objectiu comú de resoldre un problema particular amb el desenvolupament d’una innovació
a través de processos de cocreació participativa i metodologies d’acció conjunta.

En el cas de GOINNOWATER, el Grup Operatiu que el conforma té caràcter supra autonòmic, amb membres de tres comunitats autònomes que compten amb grans superfícies
de cultiu de fruiters en regadiu i importants
dèficits d’aigua a causa de l’escassetat de precipitacions en els seus territoris.

REUNIÓ DE LLANÇAMENT
El Campus de Gandia de la UPV va albergar
el 17 de gener la reunió inicial de projecte,
en la qual es van citar els representants dels
organismes membres del Grup Operatiu.

Els membres de l’equip del Campus, que lidera Bernat Roig, són Enrique Sigalat i Jaime Lloret, que van dur a terme tasques de
Els membres de cada comunitat són:
preparació i execució dels successius tallers
Murcia: Moval Agroingeniería
Comunitat Valenciana: Comunitat de Regants participatius, per al disseny de l’eina que cal
Foia del Pou, Universitat Miguel Hernández implementar. L’equip de la UPV també va pard’Elx, Campus de Gandia - Universitat Politèc- ticipar en el disseny i anàlisi dels indicadors
nica de València i Cooperatives Agro-alimen- que mesuraran l’eficiència en l’ús de l’aigua
i energia en cada parcel·la, indicadors que
tàries de la Comunitat Valenciana
van ser crucials per a l’execució del projecte.
Andalusia: Universitat d’Almeria
En el seu programa, el Grup Operatiu també
Aquest projecte també preveu la transferència planejà la celebració de jornades de divulgadels seus resultats a altres espais geogràfics, ció de l’ús del programa, el maneig del reg
cultius i sistemes de reg, per a aconseguir un i la millora de l’eficiència de l’ús de l’aigua,
ús eficient dels recursos hídrics i energètics, l’energia i la fertilització nitrogenada.
la qual cosa repercutirà en
la millora de la competitivitat de les explotacions agrícoles i contribuirà a disminuir el nivell d’emissions de
CO2 per la reducció del
consum energètic.

Grup operatiu del projecte
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Teledetecció per a analitzar
la terbolesa de l’Albufera
Maite Sebastiá i Javier Estornell, experts en
gestió ambiental i teledetecció del Campus
de Gandia de la Universitat Politècnica de València, col·laboraren amb investigadors de la
Facultat de Ciències Marines de la Universitat
Autònoma de Baixa Califòrnia (Mèxic) en un
estudi que analitza el patró de terbolesa mensual de la llacuna de l’Albufera.

per la gran quantitat de sediments aportats
que estan produint un problema de rebliment
de la llacuna. En aquest sentit, els sensors remots poden donar informació sobre la terbolesa, que al seu torn ens indicaria les zones
amb més probabilitats d’acumulació de sediments. A partir de les reunions mantingudes
entre l’equip investigador i l’equip tècnic del
El projecte va començar durant l’estada parc es va decidir estudiar més detalladament
post-doctoral de Maite Sebastiá a la Univer- els patrons de terbolesa. Jesús Aguilar de la
sitat Autònoma de Baixa Califòrnia (UABC), UABC va ser el responsable de desenvolupar
de l’arròs. Els períodes d’alta terbolesa de la
en el grup POPEYE, especialista en ocea- i aplicar la metodologia.
llacuna estan relacionats amb les etapes en
nografia costanera i teledetecció. Maite és
les quals les comportes estan tancades, romadoctora en Ciències Ambientals, especialista METODOLOGIA I RESULTATS
en seguiment d’ecosistemes costaners. L’ob- Amb el propòsit de realitzar un seguiment de nent l’aigua en la llacuna per un llarg període
jectiu de l’estada va ser aplicar el seguiment la llacuna, l’equip d’investigació va emprar de temps”. No obstant això, les precipitacions
per teledetecció a l’Albufera de València, una imatges satèl·lits de Sentinel-2 de l’Agència i el vent també influeixen en la distribució esllacuna costanera que presenta un important Espacial Europea comparant amb dades in pacial de la terbolesa. “Durant les tempestes,
problema d’eutrofització.
situ del programa de monitoratge de la Sub- el fitoplàncton i els sediments es descarredivisió General de Medi Ambient del govern guen al mar, si les comportes romanen oberL’eutrofització és deguda a l’aportació de nu- regional. A causa de la complexitat espacial tes”. La temporada de collita, quan s’obrin
trients, principalment nitrat i fòsfor, que pot i la qualitat variable de l’aigua, la teledetec- les comportes, coincideix fortuïtament amb
produir un desequilibri en el sistema i canviar ció és l’única manera d’obtenir una visió si- el començament del període plujós. El tanla composició del fitoplàncton. En l’Albufera, nòptica de tota la llacuna. Els resultats obtin- cament de comportes durant les pluges poaquest problema es remunta a la dècada dels guts permeten definir el patró estacional de dria repercutir de forma negativa a la llacuna
seixanta. A partir d’aquesta data els efectes terbolesa i de clorofil·la a (indicadora de la augmentant l’obstrucció generada pels sòlids
de l’acció humana van començar a fer-se biomassa de fitoplàncton) i identificar les àre- no descarregats, així com a les platges pròxievidents amb la progressiva degradació de es de la llacuna amb els valors més anòmals, mes a les aigües costaneres, en disminuir la
l’espai i de la seua biodiversitat, passant d’un proporcionant informació rellevant per a la recepció de sòlids necessaris per a nodrir els
ecosistemes. Això evidencia la importància
estat clar a un estat tèrbol estable que es va gestió dels recursos hídrics.
del maneig conscient de les comportes.
consolidar a principis dels setanta.
La llacuna de l’Albufera està envoltada per
Però en els últims anys, Paloma Mateache, Di- una extensa àrea agrícola dedicada al cultiu LES LLACUNES COSTANERES EN PERILL
rectora Conservadora del Parc Natural de l’Al- d’arròs i connecta amb el mar Mediterrani a Les llacunes costaneres són ecosistemes de
bufera, i María Sahuquillo, tècnica al càrrec través de tres comportes. Com explica Maite, transició entre aigües continentals i costanedel programa de seguiment de qualitat de la “el consell local de l’aigua controla el cicle hi- res caracteritzats per una alta variabilitat espaConselleria, han mostrat la seua preocupació drològic d’acord amb les necessitats del cicle cial i temporal a causa tant dels factors intrín-

Jesús Aguilar, Maite Sebastiá i Javier Estornell

secs a la seua naturalesa com de les alteracions produïdes per l’antropització. Les variacions induïdes pel sistema de regadiu a través
del control del cicle hidrològic o per la pressió urbana mitjançant la descàrrega d’aigües
residuals ocasionen greus problemes ambientals que situen les llacunes costaneres entre
els ecosistemes més amenaçats.
El Parc Natural de l’Albufera és un dels aiguamolls costaners més representatius i valuosos
de la Comunitat Valenciana i de la conca del
Mediterrani i compta amb diverses designacions de protecció a nivell nacional i internacional, com el Parc Natural Espanyol, Àrees de
Protecció Especial (ZEPA) per a ocells, Llocs
d’Importància Comunitària (LIC) i Lloc Ramsar. A més, algunes parts del seu àmbit han
sigut també declarades com a Microreserva
“de Flora” i “com a Reserva de Fauna”.
Més informació:
Sebastiá-Frasquet, M.-T.; Aguilar-Maldonado,
J.A.; Santamaría-Del-Ángel, E.; Estornell, J.
Sentinel 2 Analysis of Turbidity Patterns in a Coastal Lagoon. Remote Sens. 2019, 11, 2926.
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Un estudi confirma que la gestió forestal
adaptativa no afecta a les propietats del sòl

Cristina Lull

La gestió forestal adaptativa no afecta negativament les propietats del sòl. És necessari articular mesures forestals de base eco-hidrològica que ajuden a mitigar l’impacte del canvi
climàtic en els boscos mediterranis.
Aquestes són les principals conclusions d’un
estudi realitzat per personal investigador de
la Universitat Politècnica de València, Cristina Lull (Campus de Gandia), Inmaculada
Bautista, Antonio Lidón, Antonio del Campo,
María González i Alberto García, tots ells
pertanyents al grup de Ciència i Tecnologia
Forestal (Re-ForeST) del IIAMA-UPV. El seu
treball ha estat publicat en la revista científica
“Forest Ecology and Management”.

Per aquest motiu, la investigació ha avaluat
els efectes de la gestió forestal adaptativa so- s’hi va observar que aquest no afectava el
carboni del sòl, tampoc la respiració del sòl
bre diferents propietats del sòl.
mesurada mitjançant incubacions en laboratori ni les activitats enzimàtiques, en concret
INVESTIGACIÓ DESENVOLUPADA I
ni l’activitat fosfatasa del cicle del fòsfor ni la
RESULTATS
L’estudi s’ha desenvolupat en un bosc semià- ureasa del cicle del nitrogen, donant suport
rid marginal localitzat en la muntanya pública a la sostenibilitat d’aquest tipus de gestió del
“La Hunde”, catalogat com “un dels pocs bos- bosc”, ressalta la investigadora. Per tot això,
cos d’alzines ben conservats de la Comunitat posa en valor la tasca que ha estat desenvoluValenciana i el més gran de la província de pant durant l’última dècada el grup de Ciència i Tecnologia Forestal (Re-ForeST), amb diValència”, afirma la professora.
ferents estudis i projectes d’investigació que
La investigació va consistir a analitzar l’efecte cerquen millorar la resiliència dels boscos
d’un tractament silvícola sobre les propietats semiàrids al canvi climàtic.
del sòl mineral i del mantell relacionades amb
el cicle del carboni i sobre l’activitat enzimà- “Aquest estudi es complementa amb altres
duts a terme pel grup Re-foreST en la mateixa
tica del sòl.
zona relacionats amb la caracterització hidroD’aquesta forma, una vegada es van obtenir lògica de l’estructura forestal per a la impleles dades, aquestes es van comparar amb una mentació d’una silvicultura adaptativa i amb
L’estudi parteix de la realitat que les reserves àrea no gestionada durant un període que ha l’estudi de mesures forestals de base eco-hide carboni orgànic del sòl tenen un paper oscil·lat entre cinc mesos i set anys després drològica per a l’adaptació al canvi climàtic.
important en el manteniment dels ecosiste- del tractament silvícola. Concretament, l’àrea Tot això amb una finalitat: promoure pràctimes, com a font de nutrients i energia per als no tractada té una alta densitat d’alzines (1059 ques que milloren l’adaptació i conservació
microorganismes del sòl, els quals tenen un peus/ha) i en la tractada es va reduir a 289 dels nostres boscos”, conclou Cristina Lull.
paper essencial en el cicle de nutrients.
peus/ha a més d’eliminar la massa arbustiva.
Més informació:
“Les propietats biològiques i bioquímiques “En una primera etapa, en la parcel·la trac- Cristina Lull, Inmaculada Bautista, Antonio
del sòl són essencials per a la descomposi- tada detectem en el sòl mineral un lleuger Lidón, Antonio D. del Campo, María Gonció de la matèria orgànica. No obstant això, major contingut de carboni orgànic del sòl zález-Sanchis, Alberto García-Prats, Temporal
aquestes propietats poden veure’s afectades i carboni orgànic soluble en aigua probable- effects of thinning on soil organic carbon popel tractament forestal que es considera soste- ment a causa de les restes de la tala de menor ols, basal respiration and enzyme activities in
nible quan les propietats del sòl es mantenen grandària que es van deixar en la parcel·la a Mediterranean Holm oak forest, Forest Ecoo milloren”, explica la coautora de l’estudi, tractada en fer el tractament silvícola. No obs- logy and Management, Volume 464, 2020,
Cristina Lull del Campus de Gandia.
tant això, set anys després del tractament, es 118088, ISSN 0378-1127.
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El retorn de les tortugues caretta

En les últimes dècades, la preservació de la tortuga babaua o Caretta caretta ha suscitat gran
preocupació a causa de la intensificació de les
seues amenaces, gran part d’elles causades per
l’impacte negatiu de l’activitat humana en l’entorn
marí. La problemàtica presentada per la contaminació en els mars, concretament per la presència
de fem marí, en la majoria compost per deixalles plàstiques que les tortugues confonen amb
aliment, se suma a altres perills ocasionats per la
pesca o el trànsit marí, suposant un risc per a la
salut d’aquests éssers.
La conservació de la tortuga babaua i altres espècies marines en les aigües del Mediterrani depèn
del coneixement i adequada gestió dels ecosistemes marins. En línia amb aquest objectiu, des
de 2015, el Campus de Gandia de la Universitat
Politècnica de València s’ha incorporat a les línies d’investigació existents sobre tortugues marines del Mediterrani dutes a terme per la Unitat
de Zoologia Marina de l’Institut Cavanilles de la
Universitat de València; aportant innovació amb
l’aplicació de noves tecnologies per a millorar el
coneixement d’aquestes espècies i les amenaces
que els afecten. Aquestes línies d’investigació
s’emmarquen en diversos projectes científics en
els quals també participen altres institucions científiques, associacions conservacionistes, ONG,
i la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
de la Generalitat Valenciana.
En les investigacions del Campus de Gandia, dirigides per Eduardo Belda, es duu a terme el
marcatge i seguiment via satèl·lit de les tortugues
amb la finalitat d’establir estratègies per a la seua
protecció. A través del marcat amb transmissors
satel·litaris és possible efectuar el seguiment dels
llargs desplaçaments i migracions que realitzen

aquests exemplars, cosa que permet estudiar
el seu comportament i ús de l’hàbitat, així com
conèixer la supervivència d’exemplars criats en
captivitat i exemplars rehabilitats. Tal com va ocórrer amb la tortuga Lola, el primer exemplar rehabilitat de tortuga babaua juvenil al qual es va
poder seguir després de ser marcat i posat en
llibertat.
MOVIMENTS I ÈXIT REPRODUCTIU
Actualment, en el marc del projecte europeu LIFE
INTEMARES, el Campus de Gandia col·labora
en el seguiment de cries nascudes en les nostres
costes i en el seguiment de femelles nidificants.
És el cas de les tortugues Mascletà i Victoria, dos
exemplars marcats amb transmissors satel·litaris
després de fresar durant aquest estiu a les platges
de Tarragona i Cullera respectivament. El marcatge i seguiment d’aquestes tortugues ha permès
detectar nous intents de nidificació, facilitant l’activació dels protocols per a la seua protecció i la
dels ous.
Pots seguir a les tortugues en la web https://eucrante.org/siguiendo-tortugas, on trobaràs les localitzacions actualitzades de Mascletà i Victoria,
entre altres tortugues.
POSTES Al MEDITERRANI
Les femelles de tortuga babaua presenten una tendència filopàtria, és a dir, que tornen a la platja
on van nàixer per a realitzar les seues postes. No
obstant això, des de principis dels 2000, s’han
començat a registrar postes de tortuga babaua en
les costes del Mediterrani occidental. Encara que
es desconeixen les causes, aquest fenomen s’associa amb l’augment de les temperatures de la superfície del mar a la primavera i a l’estiu, i de les
temperatures terrestres, oferint millors condicions

Tortuga marcada per a seguiment per satèl·lit

Gran part dels esdeveniments d’implantació s’han
registrat en platges turístiques, fet que suposa
un risc per als nounats de tortuga i els ous, que
precisa d’una major planificació per a aquests esdeveniments i de la reubicació dels ous a llocs
d’incubació segurs.
Posteriorment, resulta igual d’important conèixer
la dispersió oceànica i les taxes de supervivència
de les tortugues babaues nounades en els seus
“anys perduts”, és a dir, el lapse de temps que
transcorre des que naixen i s’endinsen al mar fins
que tornen a les aigües costaneres com a grans
juvenils. Són pocs els estudis que han explorat el
comportament de les joves tortugues en aquest
període, no obstant això, els avanços en la tecnologia satel·litària han permès la investigació en
aquesta àrea.
ESPÈCIE AMENAÇADA
La tortuga babaua és l’espècie de tortuga marina
més comuna en les nostres costes, una espècie
vulnerable catalogada en perill d’extinció, inclosa
des de 2015 en la Llista Roja d’Espècies Amena-

çades de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (IUCN), també està considerada espècie d’interès prioritari per la Directiva
Hàbitats.
És molt important la col·laboració ciutadana davant la localització d’algun niu, rastre o exemplar
de tortuga marina, s’ha d’avisar al 112.
Més informació:
- Vilariño León, S. (2020). Seguiment i ús d’hàbitat de femelles reproductores de tortuga babaua,
Caretta caretta, en les costes mediterrànies espanyoles.
- Abalo-Morla, S., Marco, A., Tomás, J. et al. Survival and dispersal routes of head-started loggerhead sea turtle (Caretta caretta) post-hatchlings in
the Mediterranean Sea. Mar Biol 165, 51 (2018).
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CanalTeleco, les telecomunicacions explicades per
Juan Hernández Ruano, estudiant del Campus de Gandia UPV

Com funciona una antena? Què signifiquen
les sigles FM i AM? Com s’apliquen els
camps magnètics a les telecomunicacions?
Juan Hernández, estudiant del Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So
i Imatge del Campus de Gandia de la UPV,
respon a aquestes i altres preguntes sobre telecomunicacions en el seu canal de YouTube, En cursar la carrera, sentia una satisfacció
CanalTeleco.
amb les coses que aprenia cada quadrimestre; de fet, en les pràctiques de certes assigPel gran treball de divulgació que està rea- natures veia la necessitat de mostrar-les en les
litzant, Juan ha rebut un reconeixement del meues xarxes socials, ja que em semblaven
Col·legi Oficial de Graduats en Enginyeria en interessants i molt didàctiques. M’encanten
Telecomunicació de la Comunitat Valenciana les pràctiques! És el que dóna sentit a tot allò
i té ja 1.400 seguidors en el seu canal de explicat en classe. Com tinc una mica de maYoutube.
terial electrònic i equips de mesura, algunes
de les pràctiques les repetia a casa per a reSegons explica Juan, el canal va sorgir per forçar el que havia aprés i millorar la que no
a donar resposta a una necessitat que tenia m’havia eixit bé en el laboratori de la univerquan cercava informació sobre la carrera sitat.
d’Enginyeria de Telecomunicacions: “Fa uns
anys, cercant informació en YouTube i webs Abans d’estudiar en la universitat, vaig trebasobre la carrera d’enginyeria de telecomuni- llar en la ràdio com a tècnic de so i mantenicacions, alguna cosa em faltava: tenia mol- ment i entre altres hobbies, faig experiments
ta curiositat de com serien les pràctiques en amb electrònica i radiofreqüència. Aprofitant
les assignatures. En YouTube hi ha bastants la meua experiència laboral anterior i segons
vídeos fets per alumnes d’universitats, però anava augmentant els meus coneixements en
tot està molt dispers i no trobava el contingut la carrera va ser com em vaig plantejar crear
audiovisual que a mi personalment m’agrada- CanalTeleco orientat a estudiants i amants de
ria veure”.
la telecomunicació.

Juan Hernández, creador de CanalTeleco

Crear continguts diferents i senzills d’entendre, per a ajudar a comprendre millor algunes assignatures. El canal no pretén ensenyar
sinó reforçar allò aprés en la universitat. A
més, gràcies al canal jo mateix reforce els
meus coneixements apresos en classe, perquè m’obligue a cercar molta informació i
contrastar-la amb els meus apunts per a no
cometre errors.

Des del Campus de Gandia de la UPV volem
felicitar Juan per la seua iniciativa i vos deixem amb un dels seus vídeos. Esperem que
us agrade tant com a nosaltres!

Pots seguir Canal Teleco a:
Facebook:
El canal es va llançar fa un any, amb el temps https://www.facebook.com/CanalTeleco/
publicaré contingut per als alumnes de dife- YouTube:
rents cursos. Solc realitzar-los quan els estu- h t t p s : // w w w. y o u t u b e. c o m /c h a n n e l /
dis m’ho permeten, l’enregistrament i edició UC5_8CBv_kM-2fvhCLkYUUZg
habitualment em comporta moltes hores però Twitter:
la il·lusió és tan gran que compensa l’esforç. https://twitter.com/CanalTeleco/

30 JUNY ‘20

TECNOLOGIA

Alguna cosa sona al campus de Gandia
Són diverses les notícies que ressonen des de fa
anys en els mitjans de comunicació i les xarxes socials de la comarca de La Safor: “Cinc estudiants
del campus són premiats en un congrés nacional”, “Projecte pioner per a reduir el soroll de coets”, “Ambiciosa investigació dels ultrasons en la

implantologia oral” i moltes altres. Totes elles tenen dues coses en comú: l’acústica i el Campus
de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV).

Alumnat en la cambra acústica

Joves investigadors del Campus de Gandia premiats pel congrés “Tecniacústica”

És en aquest context acadèmic i científic on vam tindre la bona idea
d’apostar per fer investigació en
una disciplina que, a Espanya, a
diferència d’altres països, tenia relativament poca rellevància i molta
joventut: l’acústica. En aquell grup
on va començar hi havia enginyers/
es i físics, amb diferents sensibilitats i tradicions científiques, amb
vocació de contribuir a la ciència
en aquesta branca de la física. Personal docent i investigador d’una
universitat pública encara per construir en el Grau de Gandia.

El fruit del treball col·lectiu d’aquests anys té un resultat molt clar: al Campus de Gandia es troba un
dels grups d’acústica espanyol amb major projecció internacional. L’eco dels èxits científics és resultat del treball d’un equip de persones que s’ha
propagat a través de múltiples publicacions, congressos, col·laboracions internacionals, premis,
projectes d’investigació i convenis amb empreses
i institucions. En l’actualitat, l’activitat desenvolupada en acústica al nostre Campus es troba en la
seua plenitud. S’han diversificat els camps d’estudi i les especialitats, treballant en acústica més de
20 persones, hi inclou personal docent, alumnat
de doctorat, post doctoral, personal tècnic de laboratori i personal tècnic d’investigació.
El context professional més adequat per a la difusió de resultats científics en acústica és el congrés anual nacional de referència: Tecniacústica.
El nombre i qualitat dels treballs científics del personal investigador del Campus presentats en totes
les edicions del congrés són mostra de la intensa
i creixent activitat desenvolupada en el camp de
l’acústica a l’EPSG. La Societat Espanyola d’Acústica ha reconegut a més de 15 joves investigadors
del Campus amb premis de prestigi pels seus treballs de recerca.
FUTUR DE L’ACÚSTICA
El futur de l’acústica a Gandia s’escolta cada dia
al Campus i voltants. Els temes, projectes i branques de l’acústica continuen evolucionant i creixent. Joves universitaris/es de grandíssim talent,
capacitat, il·lusió i moltes ganes de coneixement
cursen el Màster d’Enginyeria Acústica, que ha
vist passar ja 10 promocions d’estudiants. És un
entorn acadèmic i d’investigació en el qual l’alumnat amb formacions i orígens diferents troben una
oferta docent atractiva i de prestigi en acústica,
tant per a la seua formació com per a després
poder fer la tesi doctoral.

FORMACIÓ I INVESTIGACIÓ
INTERNACIONAL
El gran prestigi del grup d’acústica ha obert la
porta a una àmplia oferta de mobilitat internacional del màster i durant la tesi doctoral que permet
continuar investigant en acústica en altres centres.
Tot això és possible gràcies als convenis amb diferents universitats europees com, per exemple,
la Université du Mans a França i sud-americanes
com la Universidad Austral de Chile a Valdivia.
A partir del curs 2021/2022, alumnat excel·lent
podrà cursar el Màster d’Enginyeria Acústica en
el prestigiós programa conjunt Màster Erasmus
Mundus entre la UPV, l’École Centrale de Marsella
a França i la Universidade de Coimbra a Portugal.
PROJECCIÓ PROFESSIONAL I
INVESTIGACIÓ
La intensa col·laboració del personal investigador del Campus de Gandia amb les empreses i
institucions de l’entorn facilita la incorporació de
l’alumnat al mercat de treball en el sector a través
de pràctiques. Molts d’ells decideixen integrar-se
en el mercat laboral, uns altres amb esperit emprenedor s’atreveixen a crear les seues pròpies
empreses. També hi ha estudiants que s’apassionen per l’estudi i que decideixen aprofundir els
seus coneixements fent un doctorat, agafen, així,
el testimoni, l’esperit i la passió per la investigació
en acústica, fent que continue ressonant per molts
anys al Campus de Gandia i els seus voltants.
Personal investigador en acústica del Campus de
Gandia: Jesús Alba, Miguel Ardid, Manuel Bou,
Víctor Espinosa, Juan Antonio Martínez, Isabel
Pérez, Rubén Picó, Javier Redondo, Romina Del
Rey, Víctor José Sánchez.
Més informació en el llibre “Escola Politècnica Superior de Gandia, XXV anys (1994-2019)”.
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Nou producte amb propietats insonoritzants de fibra d’espart

La crisis ecològica i el major grau de conscienciació ciutadana sobre els problemes ambientals han
transformat els hàbits de consum de la societat,
requerint la incorporació de criteris ètics i ambientals en els processos de producció i distribució. En aquest context, la investigació i innovació
és crucial per al desenvolupament de productes
i serveis ecoeficients capaços de respondre a la
demanda d’alternatives sostenibles i responsables
amb el medi ambient.
Seguint amb aquesta tendència, dintre de la indústria de la construcció, l’auge de els materials
ecològics continua en augment. És en aquest
àmbit en el qual s’emmarca l’estudi de les “Propietats d’absorció acústica de materials fets de fibres d’espart”, realitzat per Roberto Oltra, Jesús
Alba i Romina Del Rey, experts en acústica del
Campus de Gandia de la UPV, al costat de Jorge
Arenas, professor de l‘Institut d’Acústica de la
Universitat Austral de Xile (UACh).
La investigació presenta la fibra d’espart com una
alternativa als absorbents acústics clàssics, ja que
la majoria d’ells són fabricats amb fibres minerals
o amb fibres sintètiques, les quals comporten diversos problemes ambientals,tant en la fabricació
com en la seua eliminació: “són materials difícils
de reciclar, la seua combustió provoca l’emissió
de fums tòxics i la producció industrial requereix
grans quantitats d’energia, la qual cosa augmenta
l’emissió de diòxid de carboni, metà i òxid nitrós
a l’atmosfera, a més de suposar un risc per a la
salut”, explica el personal investigador.

Davant d’aquesta problemàtica, en l’estudi es mesura el rendiment d’absorció sonora de tres tipus
d’espart diferents originaris de Pakistan, Tunísia i
Egipte respectivament, per a donar solució a problemes d’aïllament acústic en l’edificació, constituint una aportació més a les alternatives sostenibles ja existents.
Per a això, l’equip de la UPV ha analitzat els coeficients d’absorció acústica i les resistivitats del flux
d’aire de cada espart, desenvolupant el primer
model conegut fins a la data de predicció d’absorció acústica per a aquest tipus de fibra.
Finalitzat l’estudi, tots dos equips (UPV-UACh) treballen en la millora de la durabilitat del producte
i analitzen els efectes d’agregar a les fibres retardant de foc o repel·lent d’insectes.
REFERENT EN ACÚSTICA
En l’actualitat, el Campus de Gandia es troba
al capdavant en matèria d’enginyeria acústica,
comptant amb una llarga trajectòria i especialització en aquesta àrea, tant en l’àmbit docent com
en el científic.
El compromís amb la formació de l’alumnat i el
seu potencial científic en aquesta disciplina es
veu reflectit en la qualitat dels seus treballs de
recerca. Roberto Oltra, coautor de l’estudi, és una
mostra del talent emergent del campus. Titulat en
Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, en
l’especialitat de So i Imatge, també va cursar el
Màster en Enginyeria Acústica, en el qual va presentar com a treball final un estudi sobre “Materials absorbents acústics basats en fibres d’espart”,
dirigit per Romina del Rey i Jesús Alba.

Romina del Rey, Roberto Oltra i Jesús Alba

El projecte desenvolupat entre el campus i la
UACh sorgeix de la necessitat de continuar investigant en fibres naturals després dels resultats
obtinguts en l’estudi realitzat per Roberto, el qual
destaca per la inclusió d’aspectes ètics, ambientals i socials en l’àmbit de l’enginyeria acústica.
COL·LABORACIÓ AMB XILE
La col·laboració científica entre el Campus Gandia
i la Universitat Austral de Xile(UACh) mantinguda
durant més d’una dècada ha sigut fonamental per
a enfortir el potencial en investigació acústica de
tots dos centres.
Aquest vincle ha fet possible concretar un acord
de Doble Titulació internacional que permet a vuit
estudiants seleccionats obtenir el Màster en Enginyeria Acústica (MIA) del Campus de Gandia i
el Magíster en Acústica i Vibracions (MAV) de la
UACh, una oportunitat única per a obtenir formació d’alt nivell en acústica.

Romina del Rey

Més informació:
Arenas, J.P.; del Rey, R.; Alba, J.; Oltra, R.
Sound-Absorption Properties of Materials Made
of Esparto Grass Fibers. Sustainability 2020, 12,
5533.
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IVIO, la UPV i el CEU Cardenal
Herrera colaboren en una
investigació sobre la
desmineralització de la dentina
L’extrema complexitat de la desmineralització requereix la generació de proves per al seu estudi
de laboratori en unes condicions òptimes.
Per a aquest camp concret de la investigació, els
ultrasons són una tecnologia òptima, ja que es caracteritza per ser ràpida, no destructiva i facilitar
informació localitzada sobre el teixit.
Referent a això, els investigadors del projecte van
utilitzar la tècnica ultrasònica de pols-eco per a
avaluar el procés complet de desmineralització
de la dentina humana en condicions controlades
per laboratori.

Salvatore Sauro, Josep Rodríguez, Inés Torres, i Francisco Camarena

La prestigiosa revista científica IEEE Ultrasonics
Transactions and FerroeleCtrics ha publicat un treball científic realitzat entre l’Institut Valencià d’Investigacions Odontològiques (IVIO), la Universitat
CEU Cardenal Herrera i la Universitat Politècnica
de València amb el títol “Ultrasonic monitoring of
dentin demineralization” (“Monitoratge ultrasònic
de la desmineralització de la dentina”), en el qual
s’ha demostrat la importància de la col·laboració
entre diferents institucions per al desenvolupament d’investigacions en el camp dels ultrasons.

UN PROJECTE PER A INVESTIGAR LA
RELLEVÀNCIA DE LA DESMINERALITZACIÓ
DENTAL
Aquest projecte interuniversitari té com a objectiu
estudiar el procés de desmineralització de la dentina, que afecta directament la resistència dental i,
conseqüentment, la salut de les persones, ja que
genera problemes de masticació, hipersensibilitat
i problemes en la polpa de les dents. L’origen
d’aquesta patologia pot deure’s a múltiples factors, com poden ser càries o processos quirúrgics.

El treball liderat per Josep Rodríguez, Inés Torres, Salvatore Sauro i Francisco Camarena, ha
consistit en la desmineralització de fins a 15 dents
de dentina humana amb àcid fosfòric, procés monitorat mitjançant un sistema de pols-eco similar
a l’utilitzat per a l’obtenció d’ecografies, la qual
cosa ha permès conèixer la forma en què l’àcid
produeix la lesió en la dentina.
LA NECESSITAT DE LA COL·LABORACIÓ
INTERUNIVERSITÀRIA
Els resultats del treball realitzat entre l’IVIO, CEU
Cardenal Herrera i la UPV reflecteixen la rellevància que pot arribar a tenir la col·laboració en el
camp investigador de l’odontologia. La cerca de
sinergies no comporta només l’aprofitament de
recursos, sinó que permet intercanviar diferents
metodologies, maneres de treballar i àrees d’investigació, cosa que fomenta ampliar el camp
d’estudi i aconseguir uns resultats més complets
i, per tant, amb més aplicacions en el sector sanitari.

En el cas d’aquest estudi, s’ha aconseguit trobar
un mètode per a monitorar els tipus de lesions
que es poden induir a una dent sana, que amb
el sistema ultrasònic aplicat permet saber el percentatge de desmineralització que té una dent en
tot el seu procés de pèrdua de minerals, la qual
cosa permet ampliar el rang d’estudis relacionats
amb les càries i erosions dentals, una àrea d’investigació altament complexa. La rellevància del
treball ha derivat en el fet que els resultats obtinguts també es presentaren en l’XI Congrés Ibèric d’Acústica, 51è Congrés Espanyol d’Acústica
TECNIACUSTICA 2020, que va tindre lloc del 21
al 23 d’octubre de 2020 a la ciutat portuguesa
de Faro, aquesta vegada en format d’Econgrés a
causa de la pandèmia del Coronavirus.
La Càtedra IVIO-UPV del Campus de Gandia
compta amb diversos marcs de col·laboració amb
altres institucions o empreses per a dur a terme
els seus projectes. La fi dels quals sempre és desenvolupar nous projectes que permeten cobrir
les necessitats que els pacients demanden i aportar noves tecnologies i tècniques que aprofundisquen en la millora del benestar de la societat.
Més informació i consulta sobre els projectes
d’investigació de la Càtedra iViO-UPV escrivint a
Francisco Camarena, professor i investigador al
Campus de Gandia UPV: fracafe@fis.upv.es.
Pots seguir l’activitat de la Càtedra iViO-UPV en:
blog / Twitter / Facebook

Laboratori del Campus de Gandia
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Salva Ardid, nova aposta pel talent en investigació

L’investigador Salva Ardid, expert en neurociència i aprenentatge automàtic, s’ha incorporat recentment al Campus de Gandia de
la Universitat Politècnica de València en el
marc del Plan GenT, programa impulsat per
la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital per al suport a persones
investigadores amb talent de la Comunitat Valenciana.
Salva pertany a la segona generació CIDEGENT, iniciativa dins d’aquest pla destinada
a revertir la “fugida de cervells” i afavorir la
retenció i l’atracció del personal investigador
i doctorat d’excel·lència per al desenvolupament de projectes d’investigació en institucions de la Comunitat.
La seua activitat investigadora se centra en el
camp de la intel·ligència artificial i la neurociència computacional, és doctorat en aquest
últim camp. Anteriorment Salva Ardid ha realitzat estades d’investigació als Estats Units i el
Canadà, on ha treballat en projectes d’investigació d’aquest àmbit científic.
“M’interessa identificar els mecanismes fisiològics de la funció i disfunció del cervell, en
particular, els substrats neuronals de l’aprenentatge i de la intel·ligència. Per a això, en
el grup d’investigació Lab of Natural and Designed Intelligence, construïm models d’aprenentatge per reforç i xarxes neuronals tant biològiques com artificials”, assenyala.

La investigació de Salva Ardid al Campus de
Entre les seues investigacions més rellevants, Gandia se centra en adaptar mecanismes cel’investigador destaca el projecte sobre me- rebrals que es coneixen computacionalment
ta-aprenentatge en el context de l’aprenentat- eficients, per a introduir-los en arquitectures
ge per reforç: “Els mecanismes de meta-apre- d’intel·ligència artificial (com les xarxes neunentatge són capaços de deduir algorismes ronals d’aprenentatge profund) amb l’objectiu
d’aprenentatge per ells mateixos, per aquest d’aconseguir algorismes d’aprenentatge més
motiu també s’usa el terme alternatiu ‘apren- flexibles i potents.
dre a aprendre’ per a referir-s’hi. Mitjançant
aquestes tècniques, som capaces d’optimitzar Salva s’ha incorporat al campus per a dirigir
el comportament dels algorismes en termes el projecte d’investigació titulat Artificial Gede flexibilitat, agilitat i robustesa”, remarca.
neral Intelligence: Beyond Deep Learning, en
el qual pretén aprofundir en l’Aprenentatge
Un altre dels seus projectes s’enfoca en la Profund i superar les limitacions que presenta
dinàmica cognitiva. Aquest estudi combina en l’actualitat a través de tres principals milloprocediments experimentals (psicofísica i res: el pre-processament de dades, augmenneuroimatge) amb enfocaments computacio- tant la dimensionalitat de les dades mitjançant
nals (aprenentatge automàtic i modelatge de combinacions no lineals; l’enfortiment de la
circuits neuronals) per a estudiar la dinàmica, base neurobiològica de l’algorisme, principalel desenvolupament i el declivi de la cognició ment pel que fa a l’arquitectura de xarxa i la
humana al llarg de la vida. Així mateix, també seua connectivitat; l’ús d’aprenentatge adapressalta altres projectes centrats en l’estudi de tatiu, basat en mecanismes de meta-aprenenla presa de decisions i de l’atenció selectiva. tatge.

Salva Ardid
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Xarxes privades 5G a la carta

Aquestes xarxes estan ideades per a escenaris
tancats amb molts usuaris/àries o dispositius connectats, no per a particulars. Resulten d’especial
interés per a la indústria, i altres entorns com hospitals i universitats. “Però aquestes xarxes necessiten espectre dedicat. Alemanya va ser pionera
a reservar espectre en la banda de 3,5 GHz a
escala local per a xarxes privades 5G a la fi de
2019, i en 2020 ja han assignat 88 llicències.
Molts països han seguit a Alemanya, però a Espanya tot l’espectre de la banda de 3,5 GHz està
ja assignat, així que caldrà esperar a l’assignació
de noves freqüències de 5G perquè es reserve
espectre per a xarxes privades”, explica David
Gómez.
David Gómez

Personal investigador del Campus de Gandia de la
Universitat Politècnica de València (UPV), a través
de l’Institut de Telecomunicacions i Aplicacions
Multimèdia (iTEAM), lidera un projecte europeu
per a oferir xarxes 5G a la carta, una “súper wifi”
privada, amb unes prestacions “revolucionàries”
per a la indústria i altres entorns com hospitals o
universitats. El projecte FUDGE-5G està finançat
pel programa H2020 de la UE i compta amb un
pressupost de sis milions d’euros.
“Les xarxes 5G privades seran similars a una xarxa
wifi, però amb la diferència que no es comparteix
l’espectre, cosa que garantiria majors prestacions.
Si a aquest fet unim les característiques tècniques
de 5G, serà possible proporcionar una cobertura
total, velocitats de Gigabits per segon i temps de
resposta molt baixos, tot això sense dependre de
la xarxa pública d’un operador de telecomunicacions. Un altre dels seus avantatges és la privacitat,
ja que tota la informació que circule per aquestes
xarxes només serà accessible per als seus propietaris. Seran una gran revolució”, destaca David
Gómez, expert en 5G i coordinador del projecte.

Gómez Barquero ressalta que el projecte FUDGE-5G establirà les pautes per a desplegar xarxes privades 5G en el núvol, per a reduir el cost
de la infraestructura i augmentar la flexibilitat del
desplegament, de manera que s’ajuste a les necessitats de l’usuari final. “FUDGE-5G obri un
nou mercat per al sector de les telecomunicacions; brindarà l’oportunitat d’una configuració a
la carta de xarxes 5G, amb tots els beneficis que
això comporta”.
CINC CAMPS DE PROVES
El projecte va arrancar al setembre i s’estendrà
fins a febrer de 2022, incloent-hi el desenvolupament de diferents proves pilot de desplegament
d’aquestes xarxes privades 5G, que es duran a
terme totes elles a Noruega, amb l’operador Telenor.
Els escenaris en els quals es duran a terme són
un hospital (cas d’ús eHealth), la televisió pública
de Noruega NRK (cas d’ús multimèdia), l’Agència
de Defensa del país nòrdic (cas d’ús de seguretat), la multinacional ABB (cas d’Indústria 4.0, on
s’avaluarà les prestacions d’aquestes xarxes per
a aplicacions de robòtica connectada), i en una
universitat. “En aquest últim cas el nostre objectiu
és connectar el campus de la UPV amb el campus
de la universitat metropolitana d’Oslo i de l’institut
d’investigació alemany Fraunhofer FOKUS a Berlín, desplegant una xarxa de l’estil Eduroam amb
xarxes privades 5G en diferents països connectades entre si”, assenyala David Gómez.
Entre els socis del projecte es troba també l’empresa emergent valenciana Fivecomm, que coordinarà les proves d’implantació d’aquesta xarxa
en ABB.

Ciència i Societat
1. Quatre joves s’incorporen al Campus de Gandia
en investigació
2. Segona edició de la iniciativa “Porte una científica
al meu col·le”
3. Tendència a l’alça en la captació de fons per a investigació
al Campus de Gandia
4. Setmana de la ciència 2020
5. Primera Nit Mediterrània de les Investigadores a Gandia
6. Investigadors del campus participen en la V Marató
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Quatre joves s’incorporen al Campus de Gandia en investigació

Juan González, Enrique Ramis, Blanca Feliu i
Neus Montoro s’incorporaren el 2020 al Campus
de Gandia gràcies a les ajudes per a la promoció
d’ocupació jove i implantació de la Garantia Juvenil en R+D+i. Una actuació que s’emmarca en
el Subprograma Estatal d’Incorporació, dins del
Programa Estatal de Promoció del Talent i la seua
Ocupabilitat en R+D+I, en el marc del Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i Innovació
2017-2020.
L’acció, finançada per l’Agència Estatal d’Investigació i cofinançada pel Fons Social Europeu (FSE)
i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil (IEJ), té com a
objectiu la contractació laboral durant un període
de dos anys de personal titulat menor de 30 anys
com a personal tècnic i de gestió d’R+D+i.
Juan González, graduat en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge i especialitzat en Bioinformàtica i Bioestadística, va entrar a
formar part del grup d’investigació «Comunicacions Multimèdia Interactives i Immersives (IMMERSIVE INTERACTIVE MEDIA, IIM)» del Campus de
Gandia, dirigit per Fernando Boronat. Durant
2 anys, Juan participarà com a tècnic de suport
en la línia d’investigació en sistemes multimèdia
immersius, de realitat virtual (RV) i augmentada
(RA), multi-sensorials, interactius i col·laboratius
en xarxa, col·laborant, a més, en el muntatge i
prova de nous prototips, així com en els processos d’avaluació d’aquests. En l’actualitat, el grup
d’investigació també està realitzant projectes
d’investigació i innovació en altres línies, en les
quals també col·laborarà, com són els projectes
de desenvolupament d’un innovador sistema de
visió estereoscòpica i de disseny d’un sistema per
a estudiar paràlisis facials.

Blanca Feliu, Enrique Ramis, Neus Montoro i Juan González

Enrique Ramis compta amb formació en Enginyeria Mecànica, complementada amb un Màster
en Enginyeria, Processament i Caracterització de
Materials. Al campus treballa en l’equip de Jesús
Alba realitzant assajos de caracterització acústica
i tèrmica de materials a partir de recursos naturals sostenibles en les cambres acústiques. Actualment es poden desenvolupar nous materials a
partir de recursos naturals respectuosos amb el
medi ambient, reutilitzables i reciclables, però
això comporta un nou enfocament de solucions
tecnològiques, normativa i modelatge. Enrique
treballa en la millora, consolidació, programació
i automatització de protocols de caracterització
d’aquests materials i dispositius des del punt de
vista acústic.

Blanca Feliu va cursar tant el Grau de Ciències
Ambientals com el Màster en Avaluació i Seguiment ambiental en Ecosistemes Marins en aquesta universitat. Actualment s’incorporà a l’Institut
d’Investigació per a la Gestió Integrada de Zones
Costaneres – IGIC donant suport als grups de Silvia Falco, Francisco Martínez i Tomás Sogorb.
Treballa en projectes d’investigació de caràcter
ambiental on realitzarà mostrejos en ecosistemes
fluvials, estuaris i marins. A més, col·labora en
projectes ecològics, de gestió de recursos hídrics, aqüicultura, topografia, tecnologia d’aliments i ciències de la salut, que requereixen de
l’anàlisi química i d’organismes. Blanca té l’oportunitat d’entrar en contacte amb tecnologia d’última generació, utilitzada tant per la Universitat
com per les administracions i les empreses, que
li permetrà desenvolupar les seues capacitats en
sistemes de control.

Finalment, Neus Montoro és la nova tècnica de
suport a la gestió de la R+D+i i participa en activitats de promoció, difusió i divulgació científica.
Neus és graduada en Comunicació Audiovisual i
ha cursat el Màster de Postproducció Digital impartit al Campus. Per això, és coneixedora del paper fonamental que ocupa la comunicació com a
mitjà de transferència del coneixement científic a
la societat. “La comunicació científica és vital per
a despertar l’interès de la societat per la ciència i
investigació, així com per a donar suport al personal investigador i atraure finançament”.
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Segona edició de la iniciativa
“Porte una científica al meu col·le”

Per segon any consecutiu i amb motiu de l’11F,
Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència, el Comitè d’Igualtat del Campus de Gandia
de la UPV, en col·laboració amb la Càtedra IVIO
i la Càtedra de Turisme Intel·ligent, es va adherir
a la iniciativa estatal 11defebrer.org. Mitjançant
aquesta acció, es coordinen i s’impulsen activitats
divulgatives i de sensibilització en centres educatius que visualitzen la figura de les dones científiques, contribueixen a crear models referents
femenins en l’àmbit científic-tecnològic, i afavoreixen el seu desenvolupament i progrés, així
com la plena igualtat de gènere en aquest camp.

Mónica Catalá

Dins d’aquest marc, el Campus de Gandia presenta ‘Porte una científica al meu col·le’, un programa d’activitats que inclou la participació de dones
que desenvolupen la seua activitat professional
i/o acadèmica en el camp de la ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, i que mitjançant
xarrades, tallers i demostracions acosten les professions científiques i tècniques a l’alumnat. Mil
estudiants s’han beneficiat d’aquesta activitat.
Agenda
6 de febrer
“Saps escoltar música? Introducció a la física
d’ones”. Explica les propietats del so i la importància de l’entorn on s’escolta – Romina del Rey
(professora i investigadora UPV) – 3r i 4t d’ESO
– IES Rodolfo Llopis, Callosa d’en Sarrià.
10 de febrer
“Oceanografia – Dones en el mar i tècniques
d’investigació marina. Història de dones oceanogràfiques i tècniques d’investigació marina”- Josepa Costa (tècnica superior del Campus) i Blanca
Feliu (investigadora del Campus) – 4t, 5è i 6è de
primària – Col·legi Joan Martorell, Gandia.
11 de febrer
“Conciliació, dona i ciència” – Maite Sebastià
(investigadora del Campus) – 3r i 4t d’ESO, Col·
legi Carmelitas, Gandia.
“Oceanografia – Dones en el mar i tècniques
d’investigació marina” – Història de dones oceanogràfiques i tècniques d’investigació marina Sandra Barrancos (tècnica superior del Campus)
i Blanca Feliu (investigadora del Campus) – 4t
d’ESO – IES María Enríquez, Gandia.

«Què vols ser de major? Tallers de ciència» – Pilar Sánchez (tècnica del Campus) i Mónica Catalá
(investigadora del Campus) – 1r d’ESO – Biblioteca IES Ramón Muntaner (Xirivella).
«Ciència divertida» – Mª José Canet, professora i
investigadora del Campus. 3r, 4t i 5è de primària.
Col·legi Sant Antoni de Pàdua
12 de febrer
“La ciència dels sentits” – Isabel Pérez (professora i investigadora del Campus) i Carla Sánchez
(estudiant del Grau en Ciències Ambientals) –
primària – Col·legi Rótova-Alfauir.
13 de febrer
“La ciència dels sentits” – Isabel Pérez (professora e investigadora del Campus) i Neus Montoro (tècnica del Campus) – Preventori infantil la
Nostra Senyora de l’Empar del Real de Gandia /
1r i 2n de primària – CEIP Verge de la Font de
Vilallonga.
17 de febrer
“Dones científiques”– Pilar Sánchez, Sandra Barrancos i Neus Montoro (tècnicas superiors del
Campus) – 5é i 6é de primària – CEIP Sant Pere
Apòstol – Alqueria de la Comtessa
20 de febrer, 12.00h
«Com funcionen els mòbils? Del walkie-talkie al
5G» – Amparo Girona (professora i investigadora del Campus) – 3r i 4t ESO – Col·legi Sagrat
Cor Carmelites Vedruna

22 de febrer, 12.00h
“La científica màgica” – Actuació de ‘Els Gats
amb Bates”– Casa de la Cultura de –Gandia. La
científica màgica és un espectacle sobre Dona,
Ciència, Màgia i Narrativa, en el qual els assistents gaudiren de trucs de màgia amb metalls i
matemàtiques. Està inspirat en la vida d’Ada Lovelace i narra com les històries ens modelen i com
nosaltres modelem a les històries.” Organitzat en
col·laboració amb l’Ajuntament de Gandia. Entrada lliure fins a completar aforament.
24 de febrer
«Què voldries ser de major si fores un xic? I una
xica? I ara… la ciència és divertida” – Pilar Sánchez (tècnica del Campus) i Teresa Rubio – 3r de
primària – CEIP Miguel de Cervantes (Xirivella).
Tot el mes de febrer (de dilluns a divendres de
8:00h a 21:00h i online en Pinterest “Dones i ciencia”. Selecció bibliogràfica i de recursos sobre
“Dones i Ciència” a la Biblioteca Campus Gandia.
Bretxa de gènere
Parlar del paper de la dona en la ciència avui dia
continua plantejant un discurs sobre barreres i invisibilitats, fonamentades en les desigualtats producte dels estereotips de gènere que perduren
en la nostra societat. Els educadors i educadores
tenen (tenim) un paper rellevant en la posada en
marxa d’estratègies destinades a acabar amb l’actual bretxa de gènere en la ciència, les quals parteixen de la reeducació en la relació entre la dona
i la ciència. Tallers com el realitzat per Blanca Feliu, que posa en relleu el paper de la dona en la
investigació Marina, o per Romina del Rey, fonamentat en la física d’ones, cerquen fomentar la
vocació científica entre l’alumnat femení i eliminar
els estereotips de gènere en l’alumnat masculí.
Premi vocacions científiques
Recentment el Campus de Gandia ha rebut un
premi del Col·legi Oficial de Graduats en Enginyeria en Telecomunicació de la Comunitat Valenciana per la seua trajectòria i per la seua tasca de
foment de les vocacions científiques i tecnològiques entre les xiquetes.
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Tendència a l’alça en la captació de fons per a
investigació al Campus de Gandia
APOSTA PER LA INVESTIGACIÓ
La capacitat per a obtenir finançament, senyal de
la confiança depositada per les empreses i institucions en la universitat, demostra l’alta qualitat de
l’activitat investigadora desenvolupada al campus,
que manté la seua ferma aposta per la generació i transferència de coneixement per al progrés
científic i tecnològic, amb l’objectiu de realitzar
contribucions significatives per a la societat.

L’import del finançament de l’activitat científica
amb fons externs desenvolupada al Campus de
Gandia de la Universitat Politècnica de València
l’any 2019 va continuar amb la tendència a l’alça
iniciada el 2016.
L’any 2019 es va aconseguir un volum econòmic
d’investigació subscrita per valor de 4.855.000
euros, segons les dades arreplegades en l’informe anual de resultats de les activitats d’R+D+i del
Campus.
Un 40% del volum correspon a contractes i convenis subscrits, mentre que el 60% prové d’ajudes
competitives, percentatge al qual se li atribueix un
total d’1.959.000 euros, xifra que supera el doble
de l’import del 2018 (842.000 euros).
Pel que fa a l’activitat de l’R+D+i competitiva, la
meitat del volum econòmic prové de l’Administració Central, que aporta el 51% del total dels fons,
la qual cosa suposa un augment considerable en
comparació amb les xifres de 2017 i 2018.
Per la seua part, els contractes i convenis d’R+D
subscrits el 2019 han sigut principalment amb
empreses, seguits per contractes/convenis amb
l’administració i amb altres entitats (universitats,
centres d’investigació, associacions empresarials
i instituts). D’aquesta manera, el volum econòmic
de contractes i convenis amb empreses (78%) ascendeix notablement respecte a les xifres obtingudes en els tres últims anys.

Quant a la distribució espacial de les accions contractades, el 58% prové d’empreses de la Comunitat Valenciana i el 37% de la resta d’Espanya,
cosa que indica un gran impacte de la investigació duta a terme al Campus en el seu entorn
socioeconòmic més pròxim. Al seu torn, un 5%
de les accions té el seu origen en empreses internacionals (no europees).

En l’anàlisi de l’origen geogràfic dels fons, també s’observa un gran increment del volum econòmic dels contractes i convenis d’R+D subscrits
amb entitats internacionals (no europees), ascendint des de la xifra de 5.000 euros l’any 2018 a
851.000 euros l’any 2019, la qual cosa representa
el 56% del volum total.

INSTITUT D’INVESTIGACIÓ PER A LA GESTIÓ
INTEGRADA DE ZONES COSTANERES
L’Institut d’Investigació per a la Gestió Integrada
de Zones Costaneres (institut 100% del Campus
de Gandia) després de poc més de 10 anys d’existència, ha aconseguit situar-se entre les 25 primeres estructures d’investigació, de les 85 presents
en la UPV. Està integrat per 62 persones, de les
quals 43 són doctors/es; el personal investigador
suma 57 sexennis d’investigació, indicador que
acredita el reconeixement al seu alt nivell científic.
A més, la unitat mixta conformada per la UPV i
l’Institut Espanyol d’Oceanografia–Unitat de Tecnologia per a Estudis Marins (UTEM), amb seu
al Campus (magatzems del port de Gandia), està
desenvolupant projectes científics de gran entitat.
Poden consultar-se els informes complets en els
següents enllaços:
Resultats de les activitats d’R+D+i 2019
Resultats de les activitats d’R+D+i 2018
Resultats de les activitats d’R+D+i 2017
Resultats de les activitats d’R+D+i 2016
Resultats de les activitats d’R+D+i 2015
Resultats de les activitats d’R+D+i 2014
Resultats de les activitats d’R+D+i 2013
Resultats de les activitats d’R+D+i 2012
Anàlisi bibliomètrica del Campus de Gandia
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Setmana de la ciència 2020
Per quart any consecutiu, el Campus de Gandia
de la Universitat Politècnica de València, el CEIC
Alfons El Vell i la Universitat de València van unir
les seues capacitats científiques i divulgatives per
a coordinar la Setmana de la Ciència de Gandia
i van organitzar activitats del 16 al 20 de novembre, destinades a fomentar l’interès per la ciència
i la tecnologia i facilitar el seu acostament a la
ciutadania.

ACTE INAUGURAL: MURAL DEDICAT A CLARA
GRIMA
El dilluns 16 de novembre, a les 12.30 hores, va
tindre lloc la Inauguració de la Setmana de la Ciència de Gandia 2020 amb la presentació del
mural dedicat a Clara Grima, en la Biblioteca
Campus de Gandia (UPV).
Clara Grima és matemàtica, científica, divulgadora i escriptora de llibres de divulgació matemàtica. El seu llibre, Las matemáticas vigilan tu salud,
ofereix una visió de les matemàtiques com una
poderosa eina per a entendre com es propaga
una malaltia i com podem posar-li fre. Els seus
models, simples i bells, ens condueixen a conclusions indiscutibles i objectives sobre el desenvolupament de les malalties infeccioses i de la importància de la vacunació. L’obra d’Enrique F. Borja
i Clara Grima permet aprendre de forma amena
i pròxima el potencial de les matemàtiques en el
control i prevenció d’epidèmies, el llibre consta
de quatre capítols inicials en els quals parla de
conceptes tals com la teoria de grafs, la teoria
de jocs, les funcions i les equacions diferencials,
des d’una perspectiva nova i amb un gran sentit
de l’humor.
L’objectiu és “omplir les nostres motxilles amb els
coneixements mínims necessaris” per a poder entendre i afrontar l’evolució de les malalties amb
les matemàtiques.

Amb aquesta edició, ja en són 16 les organitzades pel Campus de Gandia, i aquesta iniciativa
comparteix el mateix compromís amb la ciència i
la seua divulgació pel qual es regeix el Campus
des del seu origen.

Clara Grima va ser la protagonista d’aquest acte
inaugural, on va oferir una breu xarrada. A la vesprada, a les 19.30 hores, va ser l’encarregada de
donar inici a les conferències diàries celebrades
a la Casa de la Marquesa de Gandia amb una xarrada més extensa i completa que parteix d’aquest
llibre.
El mural va ser obra de l’artista urbà Flug, titulat a
la Universitat Politècnica de València. Aquesta és
una iniciativa que sorgeix dos anys arrere i amb

la qual es pretén donar visibilitat a científiques i
divulgadores rellevants, mitjançant murals i inauguració de laboratoris amb el seu nom.
TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL
Es van impartir quatre tallers dirigits pel professor
Víctor García i impartits per alumnat del Grau en
Ciències Ambientals del Campus, destinats a potenciar l’interès i la participació activa dels més
joves en la pràctica científica. Alumnat d’educació primària de col·legis de Gandia va participar
en aquests tallers, que es van desenvoluparan a
la Casa de la Marquesa de Gandia, de dimarts a
divendres, i van oferir un espai d’experimentació
i creació científica.
CONFERÈNCIES
Malgrat la situació sanitària actual, l’activitat científica no es deté, realitzant una tasca especialment
rellevant en aquests dies. Amb aquest objectiu,
el programa va proposar cinc conferències sobre
temes d’interès científic i tecnològic oferides per
personal expert en la matèria. Des de les matemàtiques al turisme, passant per l’univers, les conferències van tindre lloc a la casa de la Marquesa
de Gandia, de dilluns a divendres, a les 19.30 h, i
van ser de lliure accés per a tots els públics prèvia
inscripció.
Dilluns 16
Las matemáticas vigilan
tu salud: modelo sobre
epidemias y vacunas.
Clara Grima. Universidad
de Sevilla.
Dimarts 17
Empreses turístiques i
COVID: reptes i oportunitats. Lourdes Canós.
Campus de Gandia de la
Universitat Politècnica de
València.
Dimecres 18
Anima’t dona que no és
per a tant!: efecte del dolor sobre el consum de
drogues. Lucia Hipólito.

Facultat de Farmàcia de la Universitat de València.
Dijous 19
Habitabilitat de l’univers. Fernando Ballesteros.
Observatori Astronòmic de la Universitat de València.
Divendres 20
Observatoris d’ones gravitatòries: tecnologia punta per a una ciència fascinant. Isabel Cordero. Departament de Matemàtiques de la Universitat de
València.
EXPOSICIÓ
Que les matemàtiques t’acompanyen! Selecció de
llibres, tant físics com electrònics, sobre matemàtiques recreatives i divulgació matemàtica amb
motiu de la inauguració del mural dedicat a Clara
Grima. L’exposició va estar situada durant tot el
mes de novembre al hall de la Biblioteca del Campus de Gandia (UPV) i en: https://polibuscador.
upv.es/primo-explore/collectionDiscovery?vid=bibupv&collectionId=8198372770003706
La Setmana de la Ciència de Gandia 2020 va
comptar amb el patrocini de la Càtedra Gandia
Turisme Intel·ligent, la col·laboració de l’Ajuntament de Gandia i de la Càtedra de Divulgació Científica de la Universitat de València, entre altres
organitzacions.

Jesús Alba i Clara Grima al mural dedicat a Clara Grima

17 NOVEMBRE ‘20

CIÈNCIA I SOCIETAT

Primera Nit Mediterrània de les
Investigadores a Gandia
Davant d’aquesta problemàtica que afecta tant la
biodiversitat marina com la salut de les persones,
la investigació en aquest àmbit permet avaluar la
situació i determinar mesures per a reduir l’impacte d’aquesta contaminació en els ecosistemes
marins. En aquesta línea, Nuria Felis, que és l’autora de la primera investigació realitzada sobre la
densitat de microplàstics en la zona sud del Golf
de València, un projecte realitzat com a treball
final del Màster en Avaluació i Seguiment Ambiental d’Ecosistemes Marins i Costaners del Campus sota la direcció dels professors Silvia Falco i
Miguel Rodilla del Campus de Gandia.

El Campus de Gandia de la Universitat Politècnica
de València (UPV) va participar amb altres entitats
de referència en els àmbits de la investigació i la
divulgació científica de la Comunitat Valenciana i
la Regió de Múrcia en la primera Nit Mediterrània
de les Investigadores (Mednight),que va tindre
lloc el 27 de novembre.
Mednight és un esdeveniment associat a la iniciativa “Nit Europea dels Investigadors” de la
Unió Europea, finançada per les accions Marie
Skłodowska-Curie, que té per objectiu reivindicar
la “ciència Mediterrània” i visibilitzar el conjunt
d’activitats científiques desenvolupades en aquest
entorn i la figura de la dona en la investigació, a
més de fomentar les vocacions científiques entre
les persones més joves.

Blanca Feliu

Per a fer-ho, des de les entitats participants es van
organitzar xarrades, tallers, exposicions virtuals i
diversos espectacles que s’integraren en un extens programa que podia consultar-se en el web
oficial de la Mednight, portal en el qual també
es publiquen notícies recents sobre investigació i
articles de veus expertes en diversos camps científics, com l’article sobre contaminació marina de
Silvia Falco, docent del campus i investigadora
de l’Institut d’Investigació per a la Gestió Integrada de Zones Costaneres (IGIC).
ACTIVITATS A GANDIA
En aquest marc, des del Campus de Gandia en
col·laboració amb l’associació EUCRANTE, es
van proposar dues activitats de sensibilització ambiental centrades en la problemàtica dels microplàstics i la contaminació d’ecosistemes marins,
impartides per personal investigador del Campus
i especialitzat en el medi marí. Les activitats van
ser de lliure accés a tots els públics prèvia inscripció.
- Microplàstics: un problema marí d’origen terrestre. Xarrada en línia impartida per Nuria Felis.
- Descobreix els microplàstics (visita guiada amb
barca). Taller en embarcació que anava a ser impartit per Miguel Rodilla i Blanca Feliu, personal
investigador del Campus de Gandia, on els parti-

cipants anaven a veure in situ el problema de la
contaminació marina causat per la presència de
microplàstics en la zona costanera de Gandia i
conéixer la labor del personal científic en projectes d’investigació marins relacionats. El taller es
va haver de cancel·lar per motius metereològics.
MICROPLÀSTICS I CONTAMINACIÓ MARINA
S’estima que al voltant del 80% dels plàstics que
es troben en el mar provenen de fonts terrestres,
com els rius o les sèquies, que són arrossegats
per l’escolament i transportats pels corrents. Els
residus plàstics marins presenten grandàries molt
diverses, no solament per les seues diferents dimensions des de la seua fabricació, sinó també
per l’exposició a processos erosius com la radiació ultraviolada, la força de l’onatge o la temperatura, que influeixen en la framentació en partícules dels residus sense alterar-ne la composició
química.
A causa de la seua grandària reduïda, inferior
als 5 mil·límetres, els microplàstics no són filtrats
durant les fases del tractament de les depuradores d’aigües residuals i acaben en la mar, on són
ingerits per organismes, tant bentònics com pelàgics, dels quals s’alimenten altres éssers vius, i
poden arribar finalment a les persones a través de
l’alimentació.

ACTIVITATS UPV
Per al divendres 27, la Universitat Politècnica de
València també va preparar un programa d’activitats que incloïa l’estrena d’un taller audiovisual que va tindre com a principal reclam la Dieta Mediterrània. Tota aquesta programació es va
completar amb més activitats al Campus d’Alcoi
i un especial del programa d’UPV Ràdio “Revisado por pares” sobre la Mednight i l’estrena de
“Ellas cuentan la ciencia”, una sèrie audiovisual
d’entrevistes en línia amb set investigadores de la
Universitat Politècnica de València, que es troben
entre les millors científiques espanyoles, segons
el rànquing elaborat pel grup per a la Difusió de
l’Índex h (DIH). Es tracta d’Amparo Chiralt, Mercedes Álvaro, Mª del Carmen Muñoz, Mª Victoria
Borrachero, Josefa Mula, Sara Iborra i Mª Dolores
Marcos.

Nuria Felis
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Investigadors del campus participen en la V Marató
d’Astropartícules de Gandia

Miquel Ardid i Joan Martínez

Aquestes partícules ofereixen informació essencial sobre successos ocorreguts en l’Univers, com
les explosions de supernoves o la formació de
forats negres. L’objectiu de la Física d’Astropartícules és comprendre la composició i evolució
de l’Univers.

El Campus de Gandia de la Universitat Politècnica
de València (UPV) va participar en la V Marató
d’Astropartícules a Gandia i la Safor, una iniciativa que va tenir lloc del 2 al 4 de desembre en
diversos centres educatius de Gandia, Oliva i Vilallonga.
En el marc d’aquesta acció, organitzada per personal investigador del Campus de Gandia, Joan
Martínez i Miquel Ardid, experts en neutrins, es
van dur a terme xarrades, tallers i experiències a
càrrec de personal expert de la Universitat d’Alcalá, Universitat Politècnica de València, Universitat de València i de l’Institut de Física Corpuscular

(IFIC, València) per a l’alumnat d’educació secundària i batxiller dels instituts IES. Gregori Maians
(Oliva), IES. Vall de la Safor (Vilallonga) i IES.
Veles e Vents (Grau de Gandia).
La Física d’Astropartícules és un camp d’investigació situat entre la Física de Partícules, l’Astronomia i la Cosmologia. Si l’Astronomia estudia
l’Univers mirant la llum (formada per partícules
anomenades fotons), la Física d’Astropartícules ho
fa estudiant altres partícules que procedeixen del
cosmos amb energies fins i tot molt majors a les
produïdes en acceleradors de partícules.

L’objectiu d’aquesta Marató d’Astropartícules va
ser promoure les vocacions científiques i STEM
(Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques)
entre les persones més joves del nostre entorn.
De què està compost l’Univers, què és la matèria
fosca i què són els raigs còsmics, que ens travessen contínuament des de l’espai exterior, són alguns dels temes triats per a despertar l’interès per
la Física d’Astropartícules entre l’alumnat assistent.
Les activitats van ser impartides per Miquel Ardid
i Joan Martínez, del Campus de Gandia (UPV);
Luis del Peral, de la Universitat d’Alcalá; Antonio
Ferrer i Julia Suso, de la Universitat de València;
Mª Dolores Rodríguez, de la Universitat d’Alcalá; i
Avelino Vicente i José Valle, de l’IFIC, València.

Durant els tres dies, l’alumnat va tindre l’oportunitat de conversar de forma oberta sobre la ciència
i el treball dut a terme pel personal investigador
per a conèixer més de prop la seua professió.
“L’alumnat tenia moltes preguntes sobre els misteris de l’Univers, que troben la seua explicació en
la física d’astropartícules”, comenta Joan Martínez.
L’esdeveniment va acabar amb un acte de clausura celebrat durant la vesprada del divendres a la
sala de Conferències del Campus de Gandia en
el qual van poder gaudir de la xarrada “De l’electró al Higgs”, impartida per Antonio Ferrer, seguida d’una taula redona en la qual va participar tot
el personal expert participant en la iniciativa.
MARATÓ D’ASTROPARTÍCULES
Aquesta V Marató d’Astropartícules a Gandia i la
Safor forma part d’una sèrie de maratons d’astropartícules que es van dur a terme per la geografia
nacional durant l’any 2020: la I Marató d’Astropartícules en el Planetari d’Osca, al febrer, la II
Marató amb vaixell a Àvila, a l’agost, la III Marató
a Santiago de Compostel·la a l’octubre i la IV marató a Terol al novembre.
L’acció és finançada per la Fundació Espanyola
per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) que coordina Mª Dolores Rodríguez Frías de la Universitat
d’Alcalá.

Salut
1. El Departament de Salut de Gandia, FISABIO,
el Campus de Gandia i FAES s’uneixen per a enfortir
el sistema d’innovació sanitari de la Safor
2. Arítmia i COVID-19, augmenta el risc
3. POLISABIO 2020, més finançament per a la investigació
sanitària
4. INTEMASC, col·labora amb el desenvolupament de l’APP
per a la correcta col·locació de màscares
5. Nou sistema de baix cost per a residències de majors
per a monitorar en temps real els signes vitals de persones
amb COVID-19
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El Departament de Salut de Gandia, FISABIO,
el Campus de Gandia i FAES s’uneixen per a enfortir
el sistema d’innovació sanitari de la Safor

SAFOR SALUT 2020
Safor Salut és un programa de cooperació que
uneix les capacitats científiques, tecnològiques,
administratives i empresarials de tres agents clau
en el sistema d’innovació en salut de l’àrea territorial de la Safor i el seu entorn: el Departament de
Salut de Gandia a través de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de
la Comunitat Valenciana (FISABIO), el Campus de
Gandia de la Universitat Politècnica de València
(UPV) i la Federació d’Associacions d’Empresaris
de la Safor (FAES).
L’objectiu principal del projecte és enfortir i promoure la cooperació en investigació i innovació
entre el teixit sanitari, empresarial i universitari en
l’àmbit comarcal per a determinar les seues necessitats i generar solucions innovadores i noves
oportunitats de negoci en el sector de la salut a
través de la transferència de tecnologia i coneixement i mitjançant el desenvolupament de metodologies col·laboratives entre els tres actors.

Safor Salut respon a la necessitat d’interconnexió
entre els agents del sistema d’innovació local,
factor indispensable per a l’aprofitament de les
potencialitats de cadascuna de les parts. L’estratègia permet identificar les necessitats no cobertes
i oportunitats d’investigació, innovació i millora
en l’entorn sanitari, així com l’acostament del teixit
empresarial al talent que resideix en la Universitat, fet que possibilitaria, per tant, la transferència
dels resultats obtinguts en investigació al mercat
i la generació de nous productes i serveis innovadors.
ANTECEDENTS
El projecte Safor Salut, amb gran acolliment entre
els agents implicats i els seus professionals, compta amb antecedents d’èxit resultants del programa
Polisabio. Aquesta iniciativa, basada en la col·laboració entre Fisabio i la UPV, naix l’any 2017
amb l’objectiu de generar sinergies i promoure
noves col·laboracions entre personal investigador
de la UPV i el personal dels Departaments de Salut de la Comunitat Valenciana adscrits a FISABIO,
donant lloc a experiències reeixides al llarg de les
seues tres convocatòries.
PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA
La Jornada de presentació del programa Safor Salut va tenir lloc el 12 de juny de 2019 al Campus
de Gandia. Diverses empreses van presentar projectes innovadors relacionats amb el sector sanitari des de diferents àmbits: tecnològic, alimentari,
tèxtil i d’higiene.

Al seu torn, es van exposar casos d’èxit resultants
de la col·laboració entre el Campus de Gandia i
l’entorn sanitari, com és l’estudi de la contaminació acústica, electromagnètica i lumínica en sales
de nounats o el tractament de l’obstrucció de l’artèria central de la retina mitjançant ultrasons, entre
altres. A partir d’aquesta jornada es van identificar
diverses propostes de col·laboració i en aquests
moments s’estan desenvolupant 4 projectes col·laboratius dels tres agents implicats.
En 2020 es va celebrar una jornada telemàtica
conjunta en la qual es va donar a conèixer el pla
de treball i va permetre la presentació de l’activitat
investigadora dels tres agents i els reptes detectats, pitching de capacitats i resultats que podrien
donar resposta als reptes i l’organització de reunions bilaterals i trilaterals per a la possible posada
en marxa de projectes d’investigació o innovació.
Amb posterioritat a la jornada es van realitzar píndoles i sessions d’innovació sobre tecnologies
habilitadores de l’entorn sanitari per a identificar
nous projectes d’investigació i innovació.

SAFOR SALUT I COVID-19
En el marc del projecte Safor Salut i tenint en
compte l’emergència sanitària pel COVID-19, realitzarem una acció focalitzada d’identificació de
reptes concrets ja que la investigació i innovació
sanitària i la unió de tots els agents està sent crucial i continuarà sent-ho a mitjà i llarg termini.
NOUS PROJECTES COL·LABORATIUS
Si tens una idea de projecte o solució i necessites un soci de l’entorn sanitari, universitari o
empresarial per a dur-lo a terme, relacionat amb
l’emergència del COVID-19 o qualsevol altre àmbit de la salut, pots fer-lo arribar a l’equip Safor
Salut a través de la web https://saforsalut.es/
idees-reptes/ i t’ajudarem a trobar-ho. Una vegada aconseguit l’equip, la idea de projecte es pot
desenvolupar amb mitjans propis o presentar-la a
una convocatòria pública competitiva.
SAFOR SALUT MÉS ENLLÀ DE LA SAFOR
L’actuació preveu la seua possible continuïtat en
2021 així com l’escalabilitat del programa a altres
comarques o regions de la Comunitat Valenciana.
EQUIP SAFOR SALUT
Campus de Gandia (UPV):
Pilar Sánchez | psanche@upv.es,
Neus Montoro | niemones@upv.es
FISABIO-DS Gandia:
María Prada | prada_marmar@gva.es,
Amparo Arlandis | arlandis_ampviy@gva.es,
Elena Carrió | carrio_elearg@gva.es
Empreses-FAES:
Fina López | info@faesafor.com
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Arítmia i COVID-19, augmenta el risc

La fibril·lació auricular (FA) consisteix en l’alteració del ritme cardíac, també denominada arítmia.
Aquesta condició és l’arítmia cardíaca més comuna en la pràctica clínica en l’àmbit global, ja que
afecta més de 9 milions de persones en tot Europa i a aproximadament un milió de persones a
Espanya. La seua prevalença és d’1,5-2% en la
població general i s’incrementa amb l’edat, aconseguint fins a un 17% en la població major de 80
anys, per la qual cosa s’estima que a causa de
l’envelliment de la població, la seua prevalença es
duplicarà en els pròxims 50 anys.
En els últims anys, l’avanç en el coneixement de
la FA ha sigut notable, en introduir en la pràctica clínica teràpies que evolucionen ràpidament,
com són els nous fàrmacs antiarítmics i tècniques
d’ablació amb catèter. No obstant això, el tractament de la FA continua mostrant limitacions i suposa un impacte econòmic important per als sistemes sanitaris, que destinen aproximadament l’1%
del pressupost sanitari global i més del 15% del
pressupost dedicat a malalties cardiovasculars.
Aquestes limitacions constitueixen la motivació de
l’activitat investigadora de José Joaquín Rieta i el
seu equip d’investigació (BioMIT.org), sempre
orientada cap al benefici social, que aconsegueix
gran repercussió amb l’obtenció d’avanços nous
de gran impacte científic com el desenvolupament de mètodes d’anàlisi electrocardiogràfica
capaços de predir l’aparició de la FA amb dues
hores d’antelació, obrint les portes a la teràpia
preventiva, i el desenvolupament de l’anàlisi d’indicadors electrocardiogràfics que permet obtenir
la predicció preoperatòria del resultat de la cirurgia Coix-Maze de la FA.

Actualment, Rieta lidera un projecte d’investigació transnacional i multicèntric en el qual participa personal investigador d’universitats nacionals
(Campus de Gandia-Universitat Politècnica de València i Castilla-La Mancha) i estrangeres (Regne
Unit, Itàlia i Suècia), al costat de sis hospitals universitaris de la Comunitat Valenciana i Castella-La
Manxa. Amb aquest gran projecte s’estableixen
les bases per al desenvolupament de la teràpia
personalitzada de la malaltia, un avanç significatiu que redueix els riscos dels pacients i disminueix els costos hospitalaris.
José Joaquín Rieta, investigador i docent al Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València en el camp de la telecomunicació des de fa
25 anys és expert en enginyeria biomèdica, principalment en l’anàlisi i processament de senyals
de fibril·lació auricular, i un referent reconegut
mundialment en aquesta matèria.
Al llarg dels més de 20 anys com a investigador,
la seua tasca ha aconseguit gran prestigi i rellevància, posicionant el seu índex h en un valor de
27. José J. Rieta ha publicat 17 llibres relacionats
amb l’enginyeria biomèdica, al voltant de 80 articles en revistes científiques d’àmbit internacional, ha col·laborat amb personal investigador de
tot el món i ha dirigit nombroses tesis doctorals
i projectes d’investigació, que conformen un historial acadèmic docent i investigador extens que
trobaràs resumit en el llibre “Escola Politècnica
Superior de Gandia, XXV anys (1994-2019)”, en
el qual es dedica un capítol a la seua trajectòria,
igual que al treball d’altres docents i personal investigador del campus.

José Joaquin Rieta

PACIENTS CARDIOVASCULARS I COVID-19
Les persones malaltes de FA o una altra patologia
cardiovascular tenen especial risc en la situació
actual de la malaltia COVID-19. Si bé les persones
amb malalties cardiovasculars (ECV), com hipertensió arterial, insuficiència cardíaca o cardiopatia isquèmica, tenen les mateixes probabilitats de
ser infectades i patir la malaltia COVID-19 que
aquells que no pateixen una ECV, estudis molt recents han demostrat que la coexistència d’aquestes malalties amb la infecció augmenta la mortalitat i la possibilitat de patir complicacions majors.
Així, el 50% de pacients hospitalitzats amb COVID-19 tenien hipertensió, el 44% d’aquests que

van ser ingressats en UCI patien arítmies cardíaques i el 20% dels que van superar la malaltia
van tenir dany cardíac causat per la inflamació
associada a patir COVID-19.
Atés el risc que suposa el virus per aquestes persones malaltes, s’aconsella seguir algunes recomanacions específiques tals com evitar acudir a la
consulta d’atenció primària si no és necessari, no
abandonar la medicació sense indicació mèdica
o mantenir rutines d’autocura com l’autocontrol
de la pressió arterial, freqüència cardíaca, temperatura, freqüència respiratòria, saturació d’O2,
glucèmia i pes.
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POLISABIO 2020, més finançament
per a la investigació sanitaria
Entre els criteris d’avaluació de les sol·licituds es
va valorar de forma positiva aquelles propostes
orientades a la promoció del coneixement sobre
el SARS-COV2 i la malaltia COVID-19, així com el
seu impacte sociosanitari.

En juny va arrancar la IV convocatòria d’ajudes
POLISABIO 2020, el programa de col·laboració
entre la Universitat Politècnica de València (UPV)
i la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana
(FISABIO), amb dos subprogrames d’ajudes per
a la realització d’Accions Preparatòries i Projectes d’Innovació conjunts i coordinats entre el personal investigador de la UPV i professionals de
FISABIO.
A causa de les mesures de distanciament físic imposades per la pandèmia de la COVID-19, la Comissió de Seguiment del Programa POLISABIO es
va reunir de manera telemàtica per a acordar les
bases d’aquesta convocatòria per a la generació
de sinergies entre el personal de totes dues entitats que donen lloc a projectes d’investigació i
innovació amb gran potencial cientificotècnic orientats cap a temes innovadors.
La reunió va comptar amb la participació de José
Antonio Manrique, Mónica Vázquez, María Prada, Elena Carrió i Amparo Arlandis, per part de
FISABIO; i de José Esteban, Jesús Alba (Campus
de Gandia), Juan Ignacio Torregrosa, Fernando Javier Conesa, Pilar Sánchez (Campus de Gandia),
Vicente Díez, Mª Carmen Rodrigo i Piotr Adam,
per part de la UPV.

NOVETATS
POLISABIO 2020 va constar de dos subprogrames d’ajudes:
- Subprograma d’Accions Preparatòries UPV-FISABIO per a l’exploració i formulació de Futurs
Projectes d’investigació i innovació.
- Subprograma de Suport per al desenvolupament
de Projectes d’Innovació

FASES DEL PROGRAMA
El programa POLISABIO 2020 es va dur a terme
en tres fases d’actuació:
FASE I (Fins al 30/06/2020):
Presentació d’expressions d’interès dels i de les
participants basades en capacitats i/o problemes
tècnics no resolts per a la cerca de possibles socis/as.
FASE II (01/07/2020-15/07/2020):
Presentació de sol·licituds. Els i les participants
podien sol·licitar l’ajuda competitiva en qualsevol
de les seues dues modalitats (Accions Preparatòries o Projectes d’Innovació).
FASE III (setembre-novembre):
Avaluació de les sol·licituds rebudes i resolució
de la convocatòria.

EVOLUCIÓ DEL PROGRAMA
El Programa de Col·laboració POLISABIO naix
l’any 2017 amb l’objectiu de generar sinergies
i estimular noves col·laboracions entre personal
investigador de la UPV i el personal dels Departaments de Salut de la Comunitat Valenciana
adscrits a FISABIO. Inicialment el programa es
va desenvolupar conjuntament únicament entre
FISABIO i els Campus de Alcoi i Gandia, amb
els hospitals del seu entorn. En 2018 el programa
es va estendre, a causa de l’èxit anterior, al Campus de Vera i a la resta de centres FISABIO de
la província de València. En 2019 va augmentar
el pressupost i es van incorporar més centres de
salut de València i Alacant, ampliant-se en aquesta
convocatòria a tota la Comunitat Valenciana.
Equip Polisabio:
Campus de Gandia (UPV): Pilar Sánchez
Campus d’Alcoi (UPV): Vicente Díez
Campus de Vera (UPV): Laia Bielsa
FISABIO: Amparo Arlandis

Les bases d’aquesta convocatòria contemplaren
novetats respecte a les convocatòries anteriors. La
partida pressupostària de les ajudes va ser major
en aquesta edició, aconseguint els 120.000€ respecte als 90.000€ pressupostats en 2019. Aquest
augment es va veure reflectit en el nombre de
projectes d’accions preparatòries i de projectes
d’innovació que van poder ser beneficiaris. En
total es van finançar 12 accions preparatòries de
5.000€ cadascuna i 4 projectes d’innovació de
15.000€. A més, es va ampliar la convocatòria a
tots els centres adscrits a Fisabio de la Comunitat
Valenciana.
Va continuar el finançament d’un mínim de 3 accions preparatòries per a cadascun dels Campus
de Alcoi i Gandia, sempre que les propostes hagen reunit els mínims de qualitat exigibles.

Equip POLISABIO UPV
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INTEMASC, col·labora amb el desenvolupament de
l’APP per a la correcta col·locació de màscares

Jesús Tomás i Jaime Lloret, experts en desenvolupament d’aplicacions mòbils i intel·ligència
artificial del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV) van liderar un
projecte d’investigació per al desenvolupament
d’una aplicació mòbil que implementa tècniques
d’intel·ligència artificial per a detectar la correcta
col·locació de la màscara. Aquest projecte es va
dur a terme en col·laboració amb el grup d’infermeria de quiròfan de l’Hospital General d’Ontinyent (GEQUO), centre adscrit a FISABIO. Com a
resultat d’aquesta col·laboració es va aconseguir
el domini dels tres camps d’investigació en els
quals es fonamenta el projecte: intel·ligència artificial, prevenció sanitària i desenvolupament
d’apps.
Aquesta aplicació va sorgir de la necessitat d’augmentar la seguretat en l’ús de la màscara i conscienciar la població de la importància de la seua
correcta col·locació. Les màscares són el complement més eficaç de les mesures de distanciament
físic i higiene recomanades per a disminuir el risc
de transmissió i contagi de la COVID-19. La seua
efectivitat depèn del seguiment d’unes mesures
generals d’higiene entre les quals destaca la cobertura adequada de la boca i el nas, bloquejant
les gotes de partícules grans i esquitxades que
poden contenir gèrmens.

Amb l’app INTEMASC l’usuari podia verificar
l’ajust de la màscara a través de la càmera del mòbil de forma ràpida i senzilla. Per aquest motiu,
l’equip d’investigació va estudiar la implementació de tècniques d’intel·ligència artificial que permetien indicar a l’usuari els possibles problemes
de col·locació de la màscara.
L’aplicació detectava màscares higièniques i quirúrgiques, encara que això dependrà dels resultats obtinguts en la fase d’experimentació, i es
podrà ampliar a altres tipus.
MÈTODE
L’objectiu final del projecte era desenvolupar un
sistema de reconeixement d’imatges que permetera detectar si una màscara estava correctament
ajustada.
En la primera etapa, es va pretendre crear un
corpus per a l’entrenament de xarxes neuronals a
través d’una aplicació Android que agilità aquest
procés. En el desenvolupament de models d’aprenentatge automàtic i, especialment, de xarxes
neuronals artificials, no es necessita conèixer la
resolució del problema amb exactitud, però sí
que es requereix de gran quantitat d’exemples
indicant com s’ha resolt. Per això, es recopilaren
les fotografies preses per les persones usuàries
través de l’app amb la màscara correctament i incorrectament col·locada. Després de recopilar les
fotografies, un grup d’experts/es les etiquetaren
indicant els problemes de col·locació detectats
mitjançant una segona aplicació mòbil.

Els problemes que es tractaren de detectar són:
Sense màscara, no simètrica, mal estesa, davall
pont nasal, davall nas, ulleres per davall, ajust coll,
barba, mal ajustament nasal, goma mal col·locada
i buit lateral. Finalment, es va obtindre la versió
final de l’aplicació en fase beta per a Android, la
qual una vegada testada i validada s’implementà
per a iOS.
COL·LABORA AMB EL PROJECTE
Col·labora descarregant-te l’aplicació gratuïta
INTEMASC en Play Store (només per a Android)
i fes-te selfies amb la màscara correcta i incorrectament col·locada. Amb totes les fotos es crearà
una base de dades que permetrà desenvolupar
l’aplicació definitiva de reconeixement d’imatges
per a verificar l’ajust de la teua màscara.
PROTECCIÓ DE DADES: Les fotografies són tractades de forma totalment anònima i només seran
utilitzades per a les finalitats descrites en el projecte. L’ús de l’aplicació suposa l’acceptació de
les polítiques de privacitat per part de l’usuari.
IMPACTE POSITIU
A més de conscienciar la població de la importància de la correcta col·locació de la màscara, el
projecte pretén aconseguir resultats en investigació en intel·ligència artificial i obtenir dades estadístiques sobre l’ús de la màscara, la qual cosa
permetrà desenvolupar futures solucions innovadores en aquests camps d’investigació.
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Nou sistema de baix cost per a residències
de majors per a monitorar en temps real
els signes vitals de persones amb COVID-19
Sandra Viciano, Marta Botella, Jaime Lloret i Sandra Sendra

Personal investigador del campus de Gandia de
la Universitat Politècnica de València (UPV) han
ideat un nou sistema per a residències de majors
que ajuda el monitoratge en temps real de persones infectades amb COVID-19. Es tracta d’un sistema sense fil, de baix cost i molt senzill d’utilitzar
que permet controlar en tot moment els signes
vitals. A més, és capaç d’alertar el personal mèdic
i d’infermeria en el cas que hi haja algun problema que requerisca d’una intervenció immediata.
El sistema es compon d’una app Android
(RTM-COVID) i un dispositiu electrònic a manera
de cinturó pelvià que, a través de diferents sensors, permet monitorar signes vitals com la temperatura, pressió arterial, freqüència cardíaca,
saturació d’oxigen o sang en l’orina. També pot
controlar la cadència respiratòria de la persona
que el porta, detectant a l’instant si aquest presenta alguna dificultat per a respirar, així com altres
paràmetres com calfreds o dispnea.
Totes les dades arreplegades pels diferents sensors del sistema es registren i processen en la
xarxa de la pròpia residència, en un servidor local, per a preservar-ne la privacitat i les dades
clíniques.
“El sistema realitza un processament d’informació, transparent per a qui l’utilitze, combinant les
dades procedents de tots els sensors i equips; les
analitza de manera conjunta i determina si existeix
alguna situació que necessite assistència”, expli-

quen Jaime Lloret i Marta Botella-Campos,
personal investigador del campus. D’aquesta manera, a través de l’aplicació, el personal mèdic i
d’infermeria poden estar informats en temps real
del nivell d’emergència i, si existeix una alerta,
ho podran saber a l’instant, ja que el sistema els
envia una alarma als seus mòbils o tauletes.
“Aquests missatges sol s’enviaran quan el nivell
d’urgència siga groc o superior, la qual cosa significa que el personal mèdic tindrà 60 minuts o
menys per a visitar la persona malalta. Entre la
informació proporcionada en aquests missatges,
es podrà veure el nivell d’urgència determinat pel
color de la icona, així com el nom de qui necessita atenció mèdica i la causa de l’alerta, explica
Sandra Sendra, també investigadora del campus.

Per a determinar la urgència, el sistema es basa
en el sistema de triatge de Manchester, que classifica el personal en cinc categories, cadascuna
de les quals porta associada un codi de color i un
temps màxim d’atenció. A més, la solució ideada
per l’equip del projecte ajudaria el personal mèdic a fer un seguiment d’altres paràmetres subjectius com dolor muscular, marejos, expectoració
de sang, etc.
Segons apunta el personal investigador, la crisi
sanitària ocasionada pel virus SARS-CoV2 ha evidenciat la necessitat d’oferir als professionals mèdics mètodes de monitoratge no presencials que
permeten realitzar un seguiment de l’evolució de
pacients infectats i rebre alertes quan el seu estat
empitjore. Si bé existeixen aplicacions destinades
a l’assistència de pacients afectats de

malalties tals com la diabetis o els accidents cerebrovasculars, la major part d’aquests sistemes
estan basats en la introducció manual de dades i,
donat el desconeixement de les afeccions provocades per la COVID-19, no han sigut implementats mètodes de monitoratge i seguiment específics que permeteren agilitar el triatge i fer un ús
més eficient dels recursos disponibles.
“Per això, hem ideat aquest sistema per a monitorar els signes vitals de les persones infectades pel
coronavirus en residències i avisar del seu estat al
personal mèdic encarregat de la supervisió. Encara que l’aplicació podrà descarregar-se des de
Google Play o App Store de forma gratuïta, el seu
accés serà restringit i haurà de ser supervisat per
cada organisme per a garantir la privacitat i la seguretat de la informació. D’altra banda, atès que
l’accés al sistema es farà de forma local, la instal·
lació del servidor i la base de dades pot dur-se a
terme de forma ràpida i senzilla, de manera que
puga ser utilitzat pels diferents organismes amb la
major celeritat”, conclou Jaime Lloret.
Més informació:
Botella-Campos, M.; Viciano-Tudela, S.; Sendra, S. and Lloret, J. (2020). Non-invasive Wireless Mobile System for COVID-19 Monitoring
in Nursing Homes.In Proceedings of the 17th
International Joint Conference on e-Business
and Telecommunications – Volume 3: ICETE,
ISBN 978-989-758-446-6, pages 7-16. DOI:
10.5220/0010023700070016
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Impacte del COVID-19 en la indústria del turisme

El món està capgirat. Estàvem confiats en els nostres treballs, amb la llibertat de desplaçar-nos a
qualsevol lloc i estar amb les nostres famílies i
amics quan ens venia de gust, però ara tot això ha
canviat arran de la pandèmia que estem vivint. El
món s’ha parat, els viatges han acabat i el turisme
ha deixat d’existir.
Com a turistes, el primer que ens envaeix és la
incertesa. Molta gent, pot ser que fins i tot nosaltres mateixos, tenia un viatge planificat que de
sobte s’ha cancel·lat. Existeix incertesa sobre la
recuperació dels diners pagats i sobre la fixació
de noves dates. Algunes empreses turístiques faciliten la cancel·lació gratuïta de les reserves realitzades pels seus clients. Unes altres permeten
sol·licitar un bo per l’import del servei no gaudit.
Els transports s’han reduït a la mínima expressió
i molts s’han oferit a transportar material sanitari
o a cobrir desplaçaments als hospitals de forma
gratuïta.

Lourdes Canós

Les agències de viatges han deixat pràcticament
de tenir activitat. Els museus i exposicions han
llançat en obert la possibilitat de realitzar visites
virtuals. Molts congressos s’han cancel·lat o han
canviat a la modalitat virtual. Els hotels s’han clausurat, encara que alguns, sobretot en les grans
ciutats, s’han medicalitza per a atendre pacients
o serveixen per a allotjar sanitaris. Els bars i restaurants han tancat excepte els que tenen servei a
domicili, prestant alguns d’ells els seus serveis a
col·lectius desfavorits.
Les xifres del sector turístic han sigut fins ara positives i amb tendència majoritàriament creixent
abans de la pandèmia. Per exemple, al febrer de
2020 Espanya va ser visitada per 4,4 milions de
turistes internacionals, un 1% més que al febrer
de 2019 (Frontur, 2020); la despesa total dels turistes internacionals que van visitar destinacions
espanyoles al febrer va augmentar en 1,2% respecte al mateix

mes en 2019, augmentant també un 5,3% respecte al mateix període la despesa mitjana diària
(Egatur, 2020). En termes globals, segons l’INE,
l’aportació del turisme al PIB de 2018 equivaldria
al 12,3% del total, un percentatge important sobre
el global tenint en compte que aquest indicador
arreplega tots els béns i serveis produïts a Espanya en un determinat període.
Quant a l’ocupació, World & Travel Tourism
Council (2019) va calcular un total de 2,8 milions
d’ocupacions en el sector. Però ara totes aquestes
xifres han canviat per complet en el nou entorn en
què ens movem. Com afectarà aquesta pandèmia
les empreses turístiques? No ho sabem. Segons
Exceltur (2020), el sector perdrà 55.000 milions
d’euros a Espanya, això és, una reducció del PIB
turístic del 32,4%, patint la Comunitat Valenciana
encara una major reducció, del 33,6%. No obstant això, vista l’experiència de la crisi econòmica
de 2008, amb la qual alguns comparen el que
succeirà a nivell econòmic una vegada resolta la
crisi sanitària, sabem que el turisme es recuperarà
abans que altres sectors i que aportarà riquesa al
país millorant els resultats en el PIB i en la creació
d’ocupació (Compte Satèl·lit del Turisme, 2017).

En qualsevol cas, la recuperació de l’activitat en el
sector turístic i de l’economia en general dependrà fortament de les polítiques públiques fiscals
(posposar o reduir impostos, per exemple) i de
les accions encaminades a facilitar l’accés al crèdit per a no perdre liquiditat, entre altres.
L’escenari actual és excepcional i queda molt per
saber, per estudiar, per analitzar. La professora
Cristina Santandreu va tutoritzar juntament amb
Lourdes Canós el Treball Final del Grau en Turisme, de l’estudiant Paula Ribes Noguera, titulat
“Anàlisi de l’impacte de la COVID-19 en el turisme espanyol”. “Esperem amb aquests resultats
aportar un granet d’arena per a la comprensió del
que està succeint”.
“Desitgem que torne la llibertat i el turisme renasca més fort que mai. En aquesta situació extraordinària, una de les coses de les quals ens hem
adonat és de com de valuoses són les experiències que vivim en viatjar, amb les quals hem de
continuar somiant i a les quals no hem de renunciar”.
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Cultura en línia en temps de la COVID-19,
més necessària que mai

D’aquestes noves iniciatives, destaquen les
dedicades a la música, a l’art, la cultura i a
l’aprenentatge. Per a les persones que es dediquen a la música, possiblement aquesta és
una de les etapes més dures i complicades de
les seues carreres, ja que han deixat de rebre
suport de la seua font principal d’ingressos
en haver de cancel·lar i posposar concerts
que prèviament ja s’havien planificat i programat, com és el cas de gires, presentacions
de discos, etc. amb la incertesa de no saber
quan podran tornar a realitzar un concert en
directe en qualsevol sala o escenari.

Davant la nova pandèmia i crisi que tots coneixem com la COVID-19, la societat i els
mitjans digitals 2.0 han adquirit un paper fonamental en el nostre dia a dia. Han sorgit noves formes d’entreteniment perquè tots i totes
puguem gaudir des de les nostres cases més
enllà dels jocs de taula familiars més tradicionals. Gràcies a l’era digital estem més connectats que mai, i malgrat el distanciament
que ara vivim ja tenim l’agenda completa de
nous plans, com per exemple les quedades
amb els nostres amics i amigues o familiars a
través de videotrucades.

Arran d’aquest moviment sorgeix una alternativa, que és la de portar un concert en directe
des de cada casa dels i de les artistes a les
de tots els espectadors i usuaris que puguen
accedir a les plataformes on s’emeten (normalment solen ser en Instagram o YouTube).
D’aquesta forma comencen a tenir més importància que mai els directes i els concerts en
streaming (en directe), tant que es va realitzar
el primer festival en línia amb concerts de 30
minuts des dels comptes personals d’Instagram de cada artista anomenat #yomequedoencasafest el cap de setmana del 13 al 15
de març amb 50 propostes artístiques. Aquest
festival virtual va tenir una forta repercussió i
moltíssim suport del públic virtual i van repetir la proposta el cap de setmana següent.

És cert que en aquests temps difícils la músiEls caps de setmana de març van estar ambi- ca està sonant, ja siga des dels balcons o des
entats per aquesta iniciativa amb una col·la- de les pantalles dels nostres telèfons mòbils,
boració de 163 artistes i un total de 83 hores podria dir-se que els concerts i la varietat de
de música. Seguidament van sorgir altres fes- gèneres musicals ens està ajudant a combatre
tivals en línia com són MantitaFest, Canción A la quarantena, ajudant a evadir-nos i a descoDomicilio, Caloret Fest, Cuarentena Fest, etc. brir nous estils de música i noves propostes
que no ens hauríem imaginat fins al moment.
Una cosa totalment nova per a la nostra societat on la rapidesa a l’adaptació ha sigut un Aline García, autora d’aquest article, assenyafactor clau per a no recaure i poder gaudir la: “Tal és l’entusiasme que sent cap aquest
des de casa de tot l’entreteniment que estiga marc de nova realitat i noves propostes que
al nostre abast. Molts dels artistes ja opten per vaig preparar un treball de recerca que postefer retransmissions amb una bona qualitat de riorment va ser el meu Treball Final de Màster
so en què habiliten l’opció de taquilla inversa, sobre el que han suposat els concerts en línia
és a dir, el consumidor pot abonar la quanti- en temps de pandèmia”, dirigit per Marga
tat que considere que costaria el concert que Cabrera (experta en xarxes socials del Campus de Gandia).
acaba de veure.
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El 60% de famílies espanyoles qualifiquen amb notable o
excel·lent als docents de primària i secundària pel seu esforç
i implicació amb l’ensenyament en línia

Rebeca Díez i Marga Cabrera

Investigadors del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV) van dur a
terme un estudi per a conèixer la percepció de
les famílies espanyoles sobre l’ensenyament en línia que estan rebent els seus fills. El treball es va
centrar exclusivament en les etapes de primària i
secundària i es destaca una conclusió: les famílies espanyoles valoren molt positivament l’esforç
i implicació dels docents. Quasi sis de cada deu
enquestats els donen un notable o un excel·lent, i
un 23% un aprovat.

L’enquesta es va difondre a la fi d’abril i hi han
participat 2270 pares o mares de tota Espanya.
I d’ella es deriva que, tenint en compte les circumstàncies, en general les famílies estan satisfetes amb les metodologies i la docència que estan
rebent els seus fills i filles: tres de cada quatre estan satisfets o molt satisfets. No obstant això, per
a un de cada quatre es necessita millorar bastant.
A més, en línies generals, els tutors són ben valorats, si bé és cert que obtenen millor puntuació
els de primària que els de secundària. En aquesta
etapa, els enquestats veuen una falta de coordinació a l’hora d’enviar treballs o gestionar la càrrega
que tenen els alumnes.
TREBALLEN MENYS QUE ABANS
Més de la meitat dels enquestats, en concret, un
58,6%, assegura que durant el confinament els
seus fills i filles estan treballant en temes escolars
(classes i tasques) menys que abans. I, en hores,
l’estudi llança aquests resultats: un 19% de l’alumnat els dedica entre una i dues hores de mitjana
al dia, un 43% entre dues i quatre hores i un 24%
de quatre a sis hores. I molts d’ells (un 44%) necessiten d’explicacions per a saber què és el que
ha de fer.

EQUIPS I XARXA A CASA
L’estudi aborda també la disponibilitat d’equips
(ordinadors, tauletes i telèfons intel·ligents) per a
seguir les classes i fer les tasques que envien els
centres. I conclou que el 93% dels enquestats té
més d’un ordinador o tauleta. Respecte a la connexió, un 35% assegura que la que té “és bona,
però si ens connectem tots és lenta” i un 57% no
té cap problema a l’hora de navegar per la xarxa,
independentment dels que hi accedisquen.
SOBRE ELS CENTRES D’ENSENYAMENT
Els resultats preliminars d’aquest estudi indiquen
també que la majoria de centres (un 53%) no disposava de cap sistema de docència en línia abans
de l’inici de la pandèmia; i un 17’5% el tenia,
però a penes l’utilitzava. I s’observen a més diferències entre centres públics, concertats i privats,
sent aquests últims els millor valorats. Les respostes indiquen que els centres privats interactuen
molt més amb els alumnes, estan pendents d’ells,
treballen més hores i els alumnes tenen més relacions entre ells a les aules virtuals. L’estudi va ser
desenvolupat per Marga Cabrera, Rebeca Díez
i Alberto López, del Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l’Art
al campus de Gandia de la Universitat Politècnica
de València.

Alberto López
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El projecte “La dona i la pesca
a Gandia i l’Albufera”, exemple
en matèria d’igualtat
El projecte “La dona i la pesca a Gandia i l’Albufera” dirigit per Paloma Herrera, experta
en dona i pesca, i professora del Grau en
Ciències Ambientals del Campus de Gandia
de la Universitat Politècnica de València, apareix recollit en la guia de “Bones pràctiques
emprenedores promogudes per dones del
sector i en matèria d’igualtat”, publicada pel
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

tegories dins del sector pesquer i aqüícola,
tant pel que fa a l’àmbit empresarial, a través
d’iniciatives innovadores liderades per dones, com al de la promoció de la igualtat de
gènere en aquesta àrea d’activitat.

Fotografies: ADOMAR

polítiques de gènere efectives que constituïs- la implementació de la igualtat de gènere en
L’estudi de Paloma Herrera es troba en el bloc quen un canvi perceptible en un sector carac- el sector pesquer és l’Associació Dones del
2 Igualtat de gènere i en l’apartat “Visibilitat teritzat per la segregació laboral.
Mar Grau de Gandia (ADOMAR), també inde les professionals del mar”, i té per objecclosa en la guia de bones pràctiques.
tiu general valorar el paper de les dones en Es van dur a terme actuacions per a fer visible
Aquesta guia recopila una sèrie de projectes les pesqueres de Gandia i l’Albufera, ressal- el treball de les dones pesqueres, enfortir la A través d’aquesta associació constituïda l’any
i iniciatives susceptibles de ser considerades tant la seua influència en la sostenibilitat de seua presència i influència en la vida pública, 2018, dones relacionades amb l’àmbit pesbones pràctiques en les seues respectives ca- l’ecosistema marí i costaner, en sintonia amb fomentar l’emprenedoria femenina dins del quer han aconseguit incrementar la seua rel’Estratègia de Desenvolupament Local Parti- sector i potenciar la cohesió i comunicació presentativitat en el sector a través d’una veu
cipatiu del GALP la entre les treballadores. Concretament, es de- comuna, treballant juntes per a aconseguir un
Safor, finançador senvoluparen un total de deu entrevistes, dos major reconeixement i protecció dels seus inde l’estudi, sobre tallers (a El Palmar i Gandia) sobre el paper teressos i drets com a col·lectiu.
foment de l’ocupa- actual de la dona en la pesca, els problemes
ció femenina en el i oportunitats que enfronten, i una jornada en Paloma Herrera treballa actualment en un prosector pesquer.
la Confraria de Pescadors de Gandia sobre jecte d’investigació científica i tècnica d’exl’ocupació femenina en el sector pesquer.
cel·lència del Ministeri de Ciència, Innovació
L’estudi sorgeix de
i Universitats amb personal investigador de la
la necessitat de re- En les conclusions de l’estudi es proposa l’as- UPV, la UNED i l’Institut Espanyol d’Oceanoconeixement labo- sociacionisme femení com a mitjà de transfor- grafia sobre la situació de les confraries de
ral, social i de drets mació de la realitat sociolaboral de les dones pesca del Mediterrani espanyol, amb una part
de les dones treba- del sector a través de la seua participació i molt important dedicada a la dona.
lladores del sector organització, fonamentada en l’intercanvi
pesquer, així com d’experiències, el suport i la sensibilització, Més informació sobre els resultats d’aquests
de l’anàlisi de la si- tant en el pla individual com en el col·lectiu. estudis en:
tuació actual per al
“The sea is our life”. Woman in the fishery
disseny i implemen- Un bon exemple de la importància de l’associ- sector of the Valencian Community Paloma
tació posterior de
acionisme femení i de la seua contribució a Herrera Racionero, Emmánuel Lizcaino,
Fotografies: ADOMAR
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El Campus de Gandia ajuda a
recuperar el llegat de Joaquín
Pérez Arroyo, pioner de
l’animació valenciana
Com a Salvatore Di Vita en Cinema Paradiso, a Joaquín Pérez Arroyo el cinema el va
conquistar per casualitat. Aquest cordovés
nascut a Lucena en 1895 va ser un apassionat de l’art en tots els seus formats. Va visitar
València per a realitzar el servei militar; ací
va conéixer Teresa Maset, que es convertiria
en la seua esposa, i es va instal·lar ací per
sempre. La Guerra Civil el va portar a treballar d’acomodador al cinema de Benimàmet,
a la recerca de la supervivència econòmica,
al mateix temps que pintava ventalls per a les
milicianes.

Acabat el conflicte bèl·lic, i sense formació
professional coneguda, Pérez Arroyo inicia,
als seus 46 anys, una marxa autodidacta en el
món del cinema d’animació que va ser l’inici
d’un patrimoni cinematogràfic sensacional,
en un estudi familiar i pràcticament desconnectat dels corrents catalans i madrilenys de
l’època, en l’Edat d’Or de l’animació espanyola. Quasi 80 anys després, Raúl González,
expert en animació del Campus de Gandia
de la Universitat Politècnica de València treballa per recuperar aquest llegat.
70 TÍTOLS RECUPERATS
Gràcies a la tasca de Raúl, a la coordinació
de la Filmoteca de València, i a la col·laboració de les filmoteques espanyola, catalana
i navarresa, i el Museu del Joguet d’Ibi, el
projecte d’investigació iniciat en 2017 ha recuperat ja 70 dels més de 110 títols de la seua
filmografia. Aquesta recopilació ha sigut inclosa per l’Institut de Ciències Cinematogràfiques (ICAA) en el catàleg NEW SPANISH
FILMS/Films from our archive que ha presentat per a l’actual MARCHÉ DU FILM, una de
les activitats paral·leles del Festival de Canes.

Quinito

Pioner i precursor, Pérez Arroyo va realitzar
entre 1941 i 1959 una copiosa producció de
curtmetratges d’animació per a les signaturesvalencianes Joguets Payá i Indústries Saludes,

Raúl González

que es van convertir, de la seua mà, en productores cinematogràfiques, fabricants de
projectors de joguet. Va dissenyar i va patentar sis models diferents d’aquests projectors de joguet i va dibuixar un centenar de
pel·lícules de projecció domèstica. Va ser un
precursor autodidacta que es va avançar a
l’animació televisiva.

versos propietaris. Alguns dels curts d’animació localitzats estaven molt deteriorats i el
treball de la filmoteca ha sigut molt laboriós.

Fruit d’aquesta investigació és la web del projecte, on s’explica que “Pérez Arroyo va emprar recursos i detalls propis de l’animació de
qualitat, com moviments de càmera (panoràmiques, tràveling, traks, etc.), fons animats,
A més, Pérez Arroyo va produir set curts ombres llançades, efecte multiplà de diversos
d’animació en 35 mm per a la Companyia nivells, escombratges i fins i tot efectes espeIndustrial de Film Español S.A., la conegu- cials animats”.
da CIFESA, la productora més important del
cinema espanyol de l’època, que giraven en- El documental titulat “Pérez Arroyo: ànima
torn d’un personatge anomenat Quinito. Tam- d’animador”, una producció d’Admirable
bé va treballar per a Publicidad Levante i la Films, amb el suport de l’IVC-Institut Valencià de l’Audiovisual. es va entrenar el 9 de
seua pròpia firma, PASSA.
desembre del 2020, dins de la secció especial del Cinema Jove. El seu llegat, fins ara
UN AVANÇAT AL SEU TEMPS
Des de l’any 2012, Raúl González Monaj ha pràcticament desconegut, ix a la llum per a
estat interessat en l’obra de l’animador cordo- descobrir la tasca d’un avançat al seu temps i,
vés establit a València. Monaj va accedir al sens dubte, referència ineludible valenciana
material gràcies a la família de Pérez Arroyo, en l’Edat d’Or de l’animació espanyola.
va trobar pel·lícules originals en mercats ambulants, va comprar algunes per Internet i Més informació: http://grupoanimacion.
varebre la col·laboració desinteressada de di- upv.es/elcinedeperezarroyo/

http://cienciagandia.webs.upv.es/ca/
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