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El grup d’investigacióMicro i Nanotecnologia de la Politècnica ha dissenyat uns microxips del Perseverance

El sensorde laUPCaMart
CARINA FARRERAS
Barcelona

E ls investigadors Ma
nuel Domínguez, Vi
cente Jiménez, Te
resa Atienza, Luis
Castañer, Sergi Gor

reta, Lukàs Kowalski, Gema Ló
pez i Santiago Silvestre van se
guir dijous expectants davant les
seves pantalles els set minuts de
l’amartatge del robot explorador
de la NASA Mars2020Perseve
rance, que es va posar al cràter
Jezero de Marte, a les 21.56 h,
després de gairebé 500 milions
de quilòmetres de viatge interes
tel∙lar, per iniciar la seva etapa
pel planeta vermell a la recerca
d’indicis de vida microbiana.
Una part petitíssima, a límits

de nanodimensió, però nomenys
important del robot, els sensors
de vent de l’estaciómediambien
tal MEDA, van néixer en un la
boratori del Campus Nord de
Barcelona de la Universitat Poli
tècnica deCatalunya (UPC), com
a resultat de molts anys d’inves
tigació. D’aquí l’expectació i
l’emoció de l’equip de científics
de veureque la seva obra, en con
cret, els 60 xips de silici que
constitueixen el nucli del sensor,
van arribar bé després de setme
sos de viatge. La seva missió és
conèixer el vent que circula per
Mart.
Aquests microxips són capa

ços de mesurar el vent fora de
l’atmosfera terrestre. “L’atmos
fera deMart ésmoltmés lleu que

la terrestre” explica Manuel Do
mínguez, investigador principal
del grup Micro i Nanotecnologi
es de la UPC. “La pressió atmos
fèrica mitjana al planeta vermell
és d’uns 6 mil∙libars, mentre que
a la Terra se sobrepassen els
1000 mil∙libars”. En conseqüèn
cia, els sensors terrestres no po
den traslladarse a unamissió in
terestel∙lar.
L’equip científic havia desen

volupat en el passat sensors es

pecials, amb una resposta molt
bona a velocitats baixes, pel que
es van posicionar per dissenyar i
fabricar el sensor de vent de
l’instrument MEDA, un projecte
liderat pel Centre d’Astrobiolo
gia (Institut Nacional de Tècnica
Aeroespacial i Consell Superior
d’Investigacions Científiques,
INTACSIC). Formen part de
l’estació meteorològica MEDA,
quemesurarà paràmetres com la
temperatura, la pressió o la pols
marciana, aspectes fonamentals
per a les futures missions tripu

lades. Aquest és el tercer instru
ment espanyol al planeta ver
mell.
MEDA està més desenvolupat

que els seus precedents, l’estació
del robot explorador Curiosity
(de lamissióMars Science Labo
ratory) i la de TWINS (de lamis
sió Insight), que es van llançar el
2011 i el 2018, respectivament, i
els sensors de les quals també es
van desenvolupar al laboratori
universitari.
“El repte ha estat passar d’una

a tres dimensions”, indica el ca
tedràtic Domínguez. El sensor
de vent de MEDA mesura la ve
locitat del vent horitzontal i ver
tical, així com la seva direcció.
En aquest sentit, la velocitat i

la direcció del vent s’obtenen
mesurant les velocitats tangenci
als del vent en diferents punts de
cada cilindre. A cada un
d’aquests punts hi ha quatre xips
de silici i un xip addicional per
detectar la temperatura de l’aire.
Les velocitats tangencials del
vent s’obtenenmitjançant el mo
nitoratge dels petits canvis en la
transferència de calor de cada
dau (conjunt de quatre xips) cap
a l’aire.
Perseverança, com el nom del

robot, és una bona qualitat en la
investigació. “Jo convidaria els
joves a persistir, a continuar amb
les seves investigacions, amb les
seves tesis doctorals, i a l’admi
nistració i empreses a invertir en
la investigació”.c

UPC

L’equipd’investigadorsde laUPC: Domínguez,Castañer,Gorreta,Jiménez,Kowalski,López iSilvestre

Lespecessónal’estació
meteorològicaMEDA,
latercerad’origen
espanyol,desprésde
REMSiTWINS
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La selfie que es va fer el Perserverance quan aterrava

Aquestsmicroxipssón
capaçosdemesurar
l’aireforadel’atmosfera
terrestre iamb
pressionsmoltbaixes

Unmapa
interactiu per
seguir el robot

]Després que el robot
explorador Perseverance
aconseguís aterrar sobre
Mart i que enviés les dues
primeres imatges del
planeta vermell, ara un
mapa interactiu creat per
agència espacial america
na permetrà seguir en
temps real les seves aven
tures per la superfície
marciana. Elmapa té dues
capes, una de tons grisos
de la zona del cràter de
Jezero, on va aterrar ahir
el rover, i una altra en
color. La capa en grisos
s’ha confeccionat a partir
de les imatges captades
per la càmeraHiRISEdel
ReconnaisanceOrbiter de
laNASA,mentre que la de
color s’ha obtingut a par
tir d’instantànies de la
càmera de laMars Ex
press de l’ESA, l’agència
europea. /Cristina Sáez
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Un equip d’investigadors
de la UPC dirigit per Ma
nuel Domínguez ha dis

senyat uns microxips incorporats
al robot Perseverance que va arri
bardijousaMart iquesóncapaços
demesurarl’aireforadel’atmosfe
ra terrestre./P.28

Les eleccions catalanes
han posat en un com
promís formacions
que, com el PDECat o

el PNC, van decidir jugarsela
en solitari mentre d’altres, com
Units per Avançar, que es van
presentar als comicis amb el
PSC, amb Ramon Espadaler
com a número tres de la llista
dels socialistes, estrenen seu
després de passar per les urnes.
El local triat és una cèntrica i vi
sibleplantabaixaubicadaalcar
rer Aragó de Barcelona, entre
Roger de Llúria i Pau Claris. La
novaseudelpartit ésde lloguer i
té uns 200 metres quadrats,

prou per celebrar els consells
nacionalsdelaformació.Ellocal
encara no està en funcionament
ni s’ha inaugurat, segons infor
men des del partit, perquè s’es
pera que les mesures sanitàries
hopermetin.Noobstant això, es
presenta com un pas més en la
consolidació del partit hereu
d’Unió Democràtica, una vega
daconsolidada lasevapresència
al Parlament amb Espadaler i
l’Ajuntament de Barcelona amb
Albert Batlle, en els dos casos
dins les llistes dels socialistes, i
amb la mirada posada en les
eleccions municipals de d’aquí
dos anys.c

Defensar la llibertat
d’expressió com
porta la defensa del
dret a totes les ex

pressions, i no només de la nos
tra. No sembla que els protago
nistes dels disturbis de les últi
mes nits tinguin gaire clar el
que significa realment aquest
principi recollit a la Declaració
Universal dels Drets Humans.
En especial, els subjectes que
van atacar dijous a la nit la seu
d’El Periódico de Catalunya.
Com es pot apel∙lar al dret a la
lliure expressió i a la transgres
sió artística (La Vanguardia ha
sortit en defensa de tots dos) i

alhora coartar amb l’ús de la
violència la llibertat d’un mitjà
informatiu? Múltiples van ser
ahir les mostres de solidaritat
amb el diari atacat. Diversos
partits polítics i el Col∙legi de
Periodistes de Catalunya van
expressar la seva repulsa per
l’agressió. Igual que el mateix
protagonista d’aquesta crisi –el
raper Pablo Hasél està con
demnat també per agredir pe
riodistes per impedir que exer
cissin el seu dret a la lliure in
formació– alguns dels seus
partidaris no entenen que aquí
no es tracta d’expressió, sinó
d’expressions.c

ELS SEMÀFORS

Manuel Domínguez
Professor d’MNT a la UPC
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Atac a la premsa

SENSENINGÚAQUIPORTAR.Des que va començar fa un any la pandèmia de coronavirus i, ambella, les limitacions als des
plaçaments, dotzenes d’avions s’esllangueixen en aparcaments d’aeronaus comel de la imatge, aAzereix, al sudoest deFrança.

LIONEL BONAVENTURE / AFP
LA IMATGE

GarcíaReneses (74)pros
segueix la dilatada trajec
tòria a les banquetes amb

una altra etapa d’èxit a Alemanya.
ABerlínl’extècnicdeBarçai laPe
nya imparteix magisteri alhora
querevela el seu interèsper les fo
tografiesd’aus. /P.44

Aíto García Reneses
Entrenador de bàsquet

Considerar “joves antifei
xistes que lluiten per la
llibertat d’expressió” els

vàndalsquellancenllambordesala
policiaésunaafirmaciótansinistra
com inapropiada per al portaveu
parlamentari d’un partit que està
enelGoverncentral. /P. 10

Com a garant de l’ordre
públic,elGovernhad’em
pararinoposarenqüestió

la feina delsMossosmentre grups
violents incendien la ciutat, des
trossen i ataquen tota mena de
béns i deixen nombrosos agents
ambferidesdeconsideració. /P. 12

Miquel Sàmper
Conseller d’Interior
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De la llibertat d’expressió

Les onadesdeprotestes que s’estanproduint endiver
ses ciutats espanyoles arran de la detenció de Pablo
Hasél estan començant a adquirir unamagnitud que
superaelcasconcretdelasituaciópenaldelraper.Mi
lers de joves estan sortint al carrer a mostrar el seu

malestarcontraelpoderestablertque,comsempre,solestarrepre
sentat per la policia. La violència d’aquests últims aldarulls hauria
desercondemnadadeformaclara isensebuscarcapmenad’excu
sesper tothom,peròespecialmentpelspartitspolíticsquehaurien
dedonarunexemplecívic.
Aquestesaccionsnoespodenjustificardecapmanera,coms’està

fent ambel debat sobre la falta de llibertat d’expressió.Hemescrit
aquí queningúnohauria d’entrar a la presópel quediu, però si les
sevesmanifestacionsenalteixen l’odioprovoquenactitudsviolen
teshauriendesercastigadesjudicialment.ElGoverncentralestàen
aquestcamíiperaixòplantejaunareformadelCodiPenal.
Arabé,ésbastantinsultantcompararaquestasuposadaagressióa

la llibertat d’expressió de Hasél amb els casos que va patir aquest
paísalsanyssetanta.El23dejulioldel1975esvaproduir laprimera

vagadepremsaaEspanyaenprotestaperladetenciódelperiodista
Josep Maria Huertas Claveria que va ser sotmès a un consell de
guerra sumaríssim per una informació publicada al diariTele/eX
pres.Poctempsdesprés,el1979,unaltreperiodista,XavierVinader,
vahaverd’escaparseaFrançaperevitarunacondemnadesetanys
depresó imposadaper l’AudiènciaNacional per informacions pu
blicadesalarevistaInterviú.
Fixinseenladiferència.Lallibertatd’expressióesdemanavaals

anyssetantaperprovard’informarenunpaísonelfranquismecon
tinuava tenint poder. Avui, la llibertat d’expressió es demana per
poderinjuriarcomfaelraperHasélamblessevescançons.Elmatís
ésmolt important i potser no és sobrer demanar unamicadepru
dènciaal’horadeferaquestescomparacions.Quiaixòfirmapotser
moltcríticambl’AdministraciódeJus
tícia i amb algunes sentències que no
comparteixenabsolutcomlacondem
na als líders independentistes. Però ho
pot escriure i compartirho. No estem
enel franquisme.

Jordi Juan
Director

Pablo Echenique
Portaveu d’Unides Podem


