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El satèl∙lit catalàCubeCat1 es llançarà
la setmanaentrantdesde l’Índia
El centre de control serà al NanoSat Lab de la UPC, que lidera la missió

JOSEP CORBELLA
Barcelona

El satèl∙lit CubeCat1, desenvolu
pat per la Universitat Politècnica
deCatalunya(UPC),ésa labasees
pacial de Sriharikota, a la costa est
de l’Índia, per serposat enòrbita el
29 de novembre per un coet de
l’agènciaespacial índia.
Amb forma de cub de deu centí

metresdecostat(unlitredevolum)
i una massa d’1,3 quilos, el Cube
Cat1pertanyalacategoriadelsna
nosatèl∙lits, és a dir, els que tenen
una massa d’entre un i deu quilos.
Atès que aquests satèl∙lits poden
executaralgunesdelestasquesque
en el passat s’han fet amb satèl∙lits
més grans, però són més barats de
construiridellançar,espreveuque
el seuvolumdemercat esmultipli
qui per quatre fins al 2025, segons
dadesde la consultoraGrandView
Research. “Són el futur”, destaca
Adriano Camps, professor de la
UPCiprincipal impulsordelCube
Cat1 (o3Cat1).
El satèl∙lit, en què també partici

pa l’Institut d’Estudis Espacials de
Catalunya (IEEC), té cinc instru
ments d’experimentació tecnolò
gica.Perexemple,undispositiuper
transmetre energia sense cables a
l’espai o un transistor de grafè des
envolupat per l’Institut Reial de

Tecnologia d’Estocolm (Suècia).
Una vegada a l’espai, el Cube

Cat1 se situarà auns 500quilòme
tres d’altitud en una òrbita polar
quepassaràpersobredeCatalunya
quatre vegades al dia. Els seus se
nyalsserancaptatsambunaantena
instal∙ladaa l’ObservatoriAstronò

mic del Montsec. Des d’allà es
transmetranperfibraòpticaalcen
tre de control de lamissió, situat al
NanoSat Lab, que ahir es va inau
guraralCampusNordde laUPC.
Aquest nou laboratori, d’uns 100

metres quadrats, duplica l’espai de
què disposava l’equip de la UPC

que treballa en nanosatèl∙lits. A
més amés, té una sala blanca, amb
condicions de netedat extremes,
“cosa que fins ara no teníem i que
ens feia faltapervalidarelscompo
nents que s’enviaran a l’espai”, as
senyalaCamps.
Al NanoSat Lab hi treballen ac

tualment sis investigadors que es
tan fent projectes dedoctorat i una
vintena d’estudiants de grau i de
màster, apartdeCamps.Elprojec
te delCubeCat1, afegeix el profes
sordelaUPC,hacontribuïta lafor
maciódemésdecentestudiants.
ElNanoSatLabdelaUPCtépre

vist llançar dues missions més
l’anyvinent, totesdues encol∙labo
racióambl’AgènciaEspacialEuro
pea (ESA). El projecte FSSCat, el
més ambiciós, està format per dos
satèl∙lits de sis litres cadascun que
assajaran una tecnologia innova
dora per a la comunicació de flotes
desatèl∙lits.
Mentrestant, han començat a

sorgir companyies que desenvo
lupenpetitscoetsper llançarnano
satèl∙lits. L’11 de novembre la

companyia Rocket Lab va llançar
amb èxit un coet Electron des de
NovaZelandaambcincsatèl∙litsen
unamissióanomenadaIt’sbusiness
time (És l’hora del negoci), que re
presenta l’inici de l’explotació
comercial dels llançaments de
nanosatèl∙lits. A Europa l’ESA va
celebraral setmanapassadaaParís
una jornada sobre microcoets en
quècinccompanyiesvanpresentar
els seus projectes. Entre aquestes
companyies hi havia l’espanyola
Deimos,que téunprojecteconjunt
amb la britànica Orbex per llançar
coetsdesde lesAçores.c

Elmercat dels
nanosatèl∙lits, amb
masses d’entre 1 i 10
quilos, esmultiplicarà
per quatre fins al 2025

XAVIER CERVERA

Un enginyer i una enginyera a la sala blanca del nouNanoSat Lab de la UPC, inaugurat ahir

*Aquesta promoció serà només vàlida per a noves reserves que es realitzin el 23/11. No té efecte retroactiu i no serà vàlida per a reserves ja realitzes. El descompte s’aplica sobre el valor del preu del Mini-
creuer i el vehicle. No s’aplicarà sobre els suplements dels trasllats i/o excursions a Roma..
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ElCatsalut aprovarà aques
ta setmana “un nou escena

ri d’increment de tarifes” perquè
la sanitat concertada pugui donar
resposta al nou con
veni del Siscat, fir
mat per patronals i
sindicats (excepte
Metges de Catalu
nya). PÀGINA 36

LA SEGONA

De l’atzar i altres conspiracions

NOesperdinl’exposicióVelázquezielsegled’oral
CaixaForumdeBarcelona,onpodencontem
plarsesettelesdelgenialpintorsevillà.Destaca
elRetratdelpríncepBaltasaracavallquedecora

vaelsalódeRegnesdelBuenRetiro,onespotveureunnen
decincanyscridataserrei,quecavalcadretambelbastóde
comandamentalamà. Elsretratseqüestresal∙ludienala
continuïtatdinàstica,peròresulta impensablequeaquella
criatura,eldiminutpeudelaqualniarribavaal’estrep,po
guésestarsedretambelcavallencabritat.Eraunamanera
dediralmónqueaquell infanteracapaçdecontrolar la
cavalcaduraiasimateix,a l’horaqueexerciaelcomanda
mentsobreelsseussúbdits.Desgraciadament, lahistòriano
l’escriuenelsartistes,sinól’atzar iaquellnen, filldeFelipIV
iIsabeldeBorbó,vamorirabansdeferels17anysacausade
laverola.
Velázquezvaarribarapintarunavintenadequadres

d’aquestpríncepdelaCasad’Àustria.Enund’ells, titulatLa

lliçód’equitació,apareixalseucostatelcomteducd’Olivares,
sibéenunacòpiaposterioralasevasubstituciócomafavorit
vaseresborratdelatelaperl’artista, laqualcosaconstitueix
totaunametàforadelaprovisionalitatdelscàrrecs.“Tot
poderésunaconspiraciópermanent”,vaescriureHonoréde
Balzac, laqualcosaresultaunaadvertènciaperaaquellsque
escreuenpoderososfinsqueundiaperdenlaposició ies
converteixeneninvisibles.Elcomteducvaserelprotegitdel
rei, l’homeméspoderósdelseutemps,peròelserrorspropis i
les intriguesalieneselvanapartardepalau,elvancondem
naraldesterramentivaacabarprocessatperlaInquisició.I
fins i totvaseresborratabrotxadesdelsquadres.
L’exposicióésúnicaipermetgaudirdelsgransmestres,

peròigualmentreflexionarsobre
la insignificançadelesvanitats
humanes.Malgratquesovint
governinelmón,nonomésel
segled’orespanyol.

v

El satèl∙lit CubeCat1, cons
truït per un equip de laUni

versitat Politècnica de Catalunya
liderat per Camps, es llançarà la
setmana que ve des
de l’Índia. El centre
de control de lamis
sió serà al NanoSat
Lab de laUPC, inau
gurat ahir.PÀGINA 35

v

ElMuseuPicasso deBarce
lona presenta una exposi

ció sobre Jaume Sabartés, secre
tari del pintor, queha comissariat
Margarida Cortade
lla. S’exposen per
primera vegada part
de les 600 cartes en
viades per Picasso a
Sabartés. PÀGINA 41

v

Coia Valls ha novel∙lat per
primera vegada la vida de

LouisBrailleaElscaminsdelallum,
peracostaralgranpúblicl’obrailes
inquietuds d’aquest
personatge que, amb
elseusistema,vaper
metre als cecs “for
marse i gaudir del
lleure”.PÀGINA46

v

Després de diverses adver
tències,laComissióEuropea

vaobrirahirelprocéssancionador
contra Itàlia per dèficit i deute ex
cessius.Ladecisióno
preocupa gens el go
vernpopulista:Salvi
ni vol tirar endavant
els seusplans.
PÀGINA4
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Gestió de
proximitat
El despreniment que va fer
descarrilar el primer tren del
matí de dimarts en la línia de
Manresa a Barcelona i va
provocar la mort d’un passat
ger hamotivat que la Gene
ralitat de Catalunya hagi
renovat davant el Ministeri
de Foment la vella reivindi
cació del traspàs complet de
la xarxa de Rodalies.

Ciberatac a Exteriors Arriben els nanosatèl∙lits

No va ser ahir un bondia per alMinisteri d’Exte
riors. Si almatí, el seu titular, JosepBorrell, va ser
el protagonista involuntari d’un lamentable es

pectacle al Congrés, que va acabar amb l’expulsió del
portaveud’ERC,Gabriel Rufián; a la tarda, va ser la pàgina
weboficial delMinisteri d’Afers Exteriors la que va patir
un atac, en aquesta ocasió cibernètic, que va tenir elweb
site del departament fora de joc durantmés d’unahora.
Els responsables d’Exteriors no vandubtar ni unmoment,
des del principi, que es tractava d’un ciberatac, encara que
van reconèixer que desconeixien l’origen i les intencions
dels qui vanprovocar la caiguda.Unahora després d’ini
ciat l’atac, si es provava d’entrar a la pàgina, seguia aparei
xent unmissatge: “Aquesta pàgina no funciona”, elweb
“nopot processar aquesta sol∙licitud ara”. Incloïa un er
ror, el número 503, que surt quan cauunweb comercial
per excés de visites en el cas, per exemple, que es fa una
oferta que témoltes sol∙licituds. Evidentment, no era això.

El quevacomençarcomunpetitprojecteacadèmica
laUniversitatPolitècnica (UPC)hasituatCatalunya
almapadelsnanosatèl∙lits, una tecnologiaemergent

ambunvolumdemercatqueesmultiplicaràperquatre fins
al2025.Lahistòria s’iniciael2007quanel llavors rector,
AntoniGiró, li demanaelprofessorAdrianoCampsque
desenvolupiunprojecte tractorenaeronàutica i espai.Amb
els recursosdisponibles, i tenintencomptequeMadrid i
Andalusiaconcentren lesgransempresesespanyolesen
aquests sectors,Campsapostapelsnanosatèl∙lits.Unadèca
damés tard, laUPCva inaugurarahirel seunou laboratori
NanoSatLab; llançarà laproperasetmanadesde l’Índiael
satèl∙litCubeCat1, quehacontribuït a la formaciódemés
decentestudiants; i l’AgènciaEspacialEuropeahaatorgat
finançamentduesmissionsmésdeCamps iels seusestu
diantsquees llançaranel2019.Unexempledecominvertir
enciència: animant lespersonescreativesaproposar idees i
donantloselsmitjansperquè lesdesenvolupin.
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Marxa enrere polonesa
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Elgegant suecdelmobiliari ha
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urbans. PÀGINA 71


