
.,; 
GI -D. 

~ 
~ 
GI ... 
D. 

• 
Cll 

>-z 
C( 

U) s ... 
w 
0: ¡ 
IIJ 
::::) 
1-o 
o 
• w 

0: 
IIJ 
:e 
w 
1-w 
CI) 

U) 
o 
o 
z 

o 

o 

o 

ol 
o 

o 

o 

o 
o~ 

o 



LLbNUI 
NOMI 

TEP 
E 

HI~ 

LOC 

CA, HIS 

INVESTIGACIÓ MILITARITZADA. 

Dins la Universitat Catalana d'Estiu que es va celebrar 
a Prada de Conflent durant els dies 18 i 19 d'agost, es van 
du r a terme les IIJomades sobre Tecnologia Informació 
i Comunicació (TIC) . 

S ota la coordinació de Jaume Agustí, del Centre d'Estu
dis Avançats de Blanes (CEAB), van prendre part en 
aquestes Jornades importants investigadors del nostre 
país provinents del mateix CEAB, de diversos departa
ments de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
de la Universitat Autònoma de Bellaterra (UAB) i mem: 
bres de la Universitat de les Dies, encapçalats pel seu 
rector Nadal Batle. 

En aquestes Jornades, ultra les exposicions retrospecti
ves en el món de la robòtica, es van poder debatre 
qüestions tan interessants com la problemàtica pròpia 
dels dissenyadors de CI, les aportacions i relacions entre 
les noves tecnologies i les innovacions actuals· en matèria 
de telecomunicació (TV via satèl·lit, fibra òptica, etc.) 
tot, òbviament i necessàriament amanit de les queixes 
per les mancances de cada sector que, sobretot, feien 
referència a la formació d'especialistes; als mitjans per 
poder investigar i a la mateixa divulgació científica i 
tecnològica. 

P erò si QUADERNS TÈCNICS ha considerat el fet 
prou important per dedicar-hi el seu editorial és bàsica
ment perquè una de les exposicions, que va enfocar els 
seus comentaris més cap el terreny social, va ser 
controvertida. 

Ramon López i de Mantaras (CEAB) va cridar l'aten
ció respecte d'unes xifres prou inquietants. El 73% del 
p ressupost assignat a investigació científica als Estats 
Units (42 bilions de dòlars ell980) té com a beneficiari el 
Pentàgon. A banda això però, si dins la investigació civil 
s'arriba a uns resultats que poden ser intere~sants per a la 
i.ndústria militar, aquestes investigacions queden «con
hscades» i militaritzades com ja ha passat en determinats 
avenços en IA fers pel MIT, que el Pentàgon ha uti litzat 
per «dotar d'intel·ligència» uns models ultra-sofisticats 
de carros de combat. 

D avant d'aquest tipus d'exposicions, hi ha poques al
ternatives. Per una banda reivindicar el paper de l'opinió 
pública en l'ús dels pressupostos destinats a la investiga
ció que de tota manera és prou mediatitzada pels poc 
ob jectius mitjans de comunicació i per una pressió cons
tant d'una manera militar de veure/viure la societat. 

D 'altra banda i és el més important, hi ha els científics 
els investigadors que, prou vegades, actuen com a objec
tes perfectament manipulables i utilitzables, sense 
plantejar-se cap valor moral a l'hora de prestar els seus 
«Serveis», sobretot si són molt ben remunerats. Aquest 
fet encara és més accentuat als Estats Units on la compe
titivitat ja a la Universitat és esgarrifant, on el que real
ment és important és arribar més lluny i abans que el teu 
company, a cops de colze si cal, i on no es plantegen 
gaires problemes de consciència. 

FOTO/ARXIU 

C om a gra de sorra per posar remei a aquesta situació 
cal esmentar la gran tasca que, a nivell internacional, està 
realitzant la Society for the Study of Artificial lntelli
gence and Simulation ofBehaviour (SSAISB) de la Gran 
Bretanya, que planteja l'objecció de consciència cientí
fica i, per tant, la negativa a desenvolupar els seus conei
xements per a usos militars. 

P erò no ens hem de mirar aquest fet com una cosa 
llunyana o aliena. La societat catalana, també prou com
petitiva, i els seus tècnics i científics, es troben que 
indirectament i a través de l'Estat espanyol forma part de 
l'europeu i, no ho oblidem, militar projecte EUREKA. 
¿Quants tancaran els ulls i pararan la mà sense voler 
veure per què i a qui serveix la seva investigació? 

QUADERNS TÈCNICS 
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Hi ha molta gent que 
li agrada escoltar boa. 
professionals Que , .ol 
sentir la informació 
mé~ actual , prograrn~ · 
de debat, música, 
entreteniment i cuhUG 
Que \'Ol trobar a la ri~ , 
pluralisme i panicip:ad"1 
Rigo r i amenitat 
Hi ha gent que mai 
n o mou el dial 
Que escolta sempr<· 
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PER ESTALVIAR EMBUSSOS 

Al departament d 'Enginyeria 
Biofísica i Electrònica de la 
Universitat de Gènova (Itàlia) 
s'ha posat a punt un sistema 
que permet detectar amb prou 
temps la form ació d'embussos 
tant als carrers com a grans 
vies de comunicació, comptant 
e l nombre de vehicles i la seva 
velocitat. 

Una sèrie dc càmeres d'in fra
rojos, in terconnectades a un 
ordinador, capten els movi
ments i a continuació transme
ten la informació rebuda, iden
tifiquen tota mena de camions, 
cotxes, etc. L 'increment de ve
hicles es pot detectar així 
prendre les mesures adients. 

MAGNETOSCOPIS DIGITALS 

S'espera que d'aquí a c inc 
anys ja hi haurà magne toscopis 
digitals segons han declarat 
John Sanborn i Mary Ferrillo , 
una parella dels Estats Units 
especialitzada en vídeo-art, 
dins dc la Mostra de Vídeo F à
rum Internacional, feta al Mu
seo Español de Artc Contem
poníneo de Madrid (MEAC). 
El vídeo digital perm etrà una 
imatge de més qualitat, més 
flu1da i amb informació que 
contindrà molts més detalls. 
Actualment la imatge electrò
nica ja es considera ga irebé 
com una obra d'art, barrejada 
amb ordinadors, computadors 
gràfics i · generadors d'efectes, 
com els utili"tzats a la Mostra. 
Ca l destacar que e ls primers 
intents dc vídeo-art es van por
tar a terme a l' Institut Ale
many dc Barcelona, fa deu 
anys. 
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CREACIÓ D'UN PARC EÒLIC A LES CANÀRIES 

A Granadilla (illa de Tenerife) s'ha col.locat amb finalitats 
experimentals un parc eòlic compost per deu aeroregenera
dors de 300 Kw de potència conjunta , que cobreixen les ne
cessitats energè tiques de 300 famílies de l'illa. 

El projecte, fet per l'Instituta de Energías Renovables, és el 
producte d'inversions fetes pel Govern Canari , Unión Eléc
trica Canaria i l'Instituta para la Diversificación y e l Ahorro 
Energético (IDAE), que van aportar fin s a cent milions de 
pessetes per dur-lo a terme. D'aquí un any es pensa cons
truir una altra instal.lació a Arinaga, també a las Canàries, i 
tres centres més a Espanya i un a Galícia. 

Convé recordar que els pioners de l'aprofitament de l'ener
gia eòlica van ser , a Catalunya, les experiències desenvolupa
des per ECOTÈCNIA (vegeu QUADERNS TÈCNICS, núm. 
1, pp. 11-14), els quals proposen procediments alternatius 
de producció energètica. 

RECICLATGE DE DEIXALLES 

Una empresa britànica, pio nera en el tractament de deixa
lles, està comercialitzant certs productes com ado bs, com
bustible sòlid i taulers per a la construcció, entre altres, fets 
arn b les escombraries que hi ha _pels voltants de Cardiff (País 
de Gal.les). 

Això es fa amb processos biotècnics, com l'aprofitament del 
gas metà, que perm et accelerar l'ús de microbis i bacteris per 
o btenir aquests productes. Si continua e l ritme actual, e ls 
gerents d'aquesta empresa aviat anunciaran l'enderroca
ment de les " muntanyes" de deixalles que existeixen a l'es
mentada ciutat. Cal recordar que també Barcelona està fent 
un projecte semblant, tenint en compte les escom braries que 
hi ha a Garraf, però amb la intenció d 'obtenir gas butà. 

QUI PAGA MANA 

El CSIC potenciarà e ls pròxims anys el desenvolupament del 
futur Institut de Ciència dels materials a Barcelona (Barcelo
nès) , amb l'objecte d'incorporar-se a la renovació tecnològi
ca proposada per a la pròxima dècada. 

En principi , el centre s'ubicarà a l' Institut Jaume Almeda (al 
costat de Ja Facultat ·de Químiques de Barcelona), encara 
que es preveu posteriorment la seva instal.lació definitiva 
al campus de Bellaterra (Vallès Oriental), al costat del Cen
tre Nacional de Microelectrònica, amb una inversió de cinc
cents milions de pessetes. 

Quan ja estigui instal.lat, s'hi estudiarà la investigació en vi
dre, polímers, gres, etc . També s'h i agruparan tots els equips 
investigadors d'arreu de l'Estat i, especialment, s'hi promou
ran beques d'estudis a l'es tranger per incrementar la partici
pació prò pia als projectes fets a Europa. 

XARXA ÒPTICA ENTRE EUROPA I AMÈRICA 

La CTNE ha firmat a París un projecte per la planificació i 
constru cció d 'un nou cable submarí transa tlàntic de fibra 
òptica, anomenat TAT-9 , juntament amb els seus homònims 
anglesos, francesos i canadencs. 

Si tot va bé, cap a l 199 1 entrarà en servei, amb una inversió 
inicial de 60.000 milions de pessetes, que potser arribarà al 
a ls 100.000 milions quan pugui en llaçar amb tota la xarxa 
ò ptica de l Mediterrani i Ics illes Canàries. 

En qüe~tió de terminals, les principals, descomptant l'Estat 
espanyol , seran al Canadà i als Estats Units. Com a princi
pals avantatges, aquesta nova xarxa tindrà una superior ca
pacitat i qualitat de transmissió, amb l'ajuda de 20.000 cir
cuit s telefònics. Operarà en una longitud d 'ona d'I ,55 mi
c res a una velocitat de transmissió de 565 mega bits. , 

EURÒPOLIS 

A partir de 1991 , Barcelona 
tindrà el projecte Euròpolis, 
un control informàtic del tràn
sit urbà. Amb un pressupost' 
de quinze mil milions de pesse
tes, es farà una ex periència si
multània a Vitòria, Estrasburg, 
Copenhagen, F lorència i Versa
lles, en un termini no superior 
a set an ys . La participació es
panyola en aquest pressupo~t 
serà de cinc mil milions (un 
38% del cost ) centra t en la di
recció i coord inació de tot el 
project e. L 'objectiu principal 
d 'Euròpolis és desenvolu par 
un sistema in tel.ligen t que per
meti controlar la xarxa diària 
d 'una ciuta t, aconseguint l'or
denació del trànsit i I 'ús del sol 
per a la circulació, amb l'ajuda 
de sensors distribuïts pels car
rers que envien informació a 
centres de con tro!. 

PARALLAMPS IL·LEGALS 

Segons l'Asociación Esp.año la 
de Protección Contra el Rayo , 
actualment hi ha uns 70.000 
parallamps il.legals perq uè 
contenen e lements radioactius 
molt tòx ics, capaços de con ta
minar l'ambient. Encara que el 
Minis teri d'Indústria i Energia 
pensa establir una nova regla
mentació a princip is del mes 
de juliol, amb la intenció de 
retirar aquests aparells i substi
tuir-los pcls·modcls anomenats 
Faraday i Franklin, alguns 
membres de l'esmentada socie
tat han comen tat que les mi
llores vénen acompanyades per . 
la introducció de nous isòtops 
radioa ctiu s, i han assenyalat 
també que en altres països eu
ropeu s, com França i Suècia , 
e ls prohibeixen. 

----------------------------------~CJ 7 



GUIA TELEFONICA EN UN 
SOL DISC 

La companyia japonesa de te
lecomunicacions Nippon Tele
graph and Telephone Corpora
tion (NTT) ha posat a punt un 
nou sistema d'informació tele
fò nica en disc d'ordinador, 
dins del qual s'admeten les da
des de fins a un milió cent mil 
abonats, just l'equivalent als 
quatre volums d'una guia nor
mal. 

Bàsicament , el sistema és un 
disc compacte ad¡:tptat per la 
mateixa NIT, en col.laboració 
amb Sony Corp. i Dai Nippon 
Printing Corp. Només hi ha un 
petit inconvenient en aq uest in 
invent: és d 'una sola lectura, 
és a dir, una vegada enregistra
des Ics dades ja no es pot can
viar res. 

SISTEMA PER OBTENIR 
METALLS 

Dos científics canadencs, Ir
ving Devoe i Bruce Holvein 
afirmen que poden obten~ 
metalls a partir de l'aigua, uti
litzant un sistema de descom
posició que parteix de bases 
microbiològiques. 

Amb aquest . artilugi, segons 
ells, es pot arribar fins al 
99,9% d'efectivitat, i es pot 
tr9bar or, urani o qualsevol al
tre element. No import a la 
qualitat de l'aigua, que vingui 
de residus, de radiacions atò
miques o tòxiques, perquè l'a
parell és capaç, diuen, de recu
perar materials, com el petro
li , o regenerar diversos tipus 
d'aigües, en especial la provi
nent de centrals nuclears. 
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NOU SISTEMA D'ANÀLISI PER EMISSIONS 
ACÚSTIQUES 

L'empresa centreuropea Sulzer, especialitzada en investiga
cions nuclears i petroquímiques, ha tret a l mercat un dis
positiu per localitzar clivelles amb procediments no destruc
tius. 

El seu funcionament es basa en l'emissió d'impulsos acústics 
d'ones de tensió amb energia alterna, que originen una res
posta a le~ possibles irregularitats del material que s'exami
na. Tot això sense desmuntar, capgirar o enderrocar la ins
tal.lació examinada. Així s'estalvien les inversions per a la 
reconstrucció. 

Aquest sistema és molt útil per registrar) trobar esquerdes, 
o bé qualsevol defecte dins de l'estructura de dipòsits, reac
tors nuclears, o leoductes, immobles i canonades del clave
gueram. 

, 

PRIMERES EXPERiÈNCIES AMB LA TELEVISIÓ D'ALTA 
DEFINICIÓ A CATALUNYA 

Dins de la Setmana Internacional de Cinema de Barcelona 
s'ha realitzat, per primer cop a Catalunya, una mostra públi
ca de televisió d'alta definició, que va tenir lloc ei 28 de 
juny passat , als locals de l'esmentat certamen. Convé recor
dar que la televisió d'alta definició con té 1.200 línies, en
front de les 625 dels models actuals, cosa que permet una 
imatge més acurada. 

Aquesta mostra va comptar am b la projec'ció de produccions 
italianes, com "Arlecchiono", "Oniricon" i " Dream", a part 
que cadascuna va ser presentada pel president de la Royal 
TV Society, Stuart Sam son i Erasmo Lionett, directiu de la 
Rai. A part d'aquesta experiència, també es va comptar amb 
la instal.lació provisional d'un quart canal de televisió du
rant tres dies, organitzat pel col.lectiu La Llanterna Màgica, 
on tenien cabuda les televisions municipals i locals encara ·no 
legalitzades. 

............... --------------------------~-

ENCICLOPÈDIA INFORMATITZADA 

Lucas Films, Apple Computer i e l magaz~e National Geo
graphic han firmat un curiós acord : dissenyar i construir un 
microordinador que contingui l'equivalent a 300.000 pàgi
nes de text i 54.000 imatges (que representa el volum d 'una 
publicació des de fa un quart de segle com a mínim), con
cretament l'esmentat magazine. 

La feina s'ha distribuït de la m.anera següent: Apple ha po
sat el model d'ordinador, mentre que Lucas Films, com a 
creadora de films de ciència-ficció , aporta la presentació d'i
matges i els "efectes especials" per tal de donar una presen
tació adient i agradable, i el National Geographic duu ei text 
a processar. Tota la informació anirà en diskettes, i anirà 
adreçada cap a biblioteques i centres d 'arxius, hemerote
ques, etc. 

NOUS USUARIS QUE S'AFEGEIXEN A LA XARXA EARN 

El Centre d'Alts Estudis Em presarials (ESADE) i Ja J unta 
d 'Energia Nuclear (JEN) connecta ran els seus sistem es in fo r
màtics a la xarxa telemàtica EA RN (European Academic 
And Research Network), enllaçada principalment amb cinc 
universita ts de l'Estat espanyo l, part icu larment la de Barce
lona (vegeu QUADER NS TÈCNICS núm. 3, pàg. 8). 

Portaveus del Centre d ' Informàtica de l'esmentada Universi
tat van declarar a diversos mitja ns de comunicació que la 
junta directiva d 'EARN manté contactes amb altres institu
cions com la CIRIT i l'Agència Espacial Europea (ESA) i 
o fereix als seus usuaris certs serveis com el correu e lectrò-' . 
nie, arxius de dades i butlle tins ta mbé electrònics. A més 
EARN permet d 'explo tar sistemes de conferència i l'accés a 
altres xarxes, com ARPANET, JANET o MAILNET. 

FOTO/ARXIU 

JUTJATS PER ORDINADOR 

El pia d'informatitzar ju tja ts, 
desenvolupat per la Conselle
ria de J ustícia de la Generali
tat dc Catalunya, ja ha donat 
eis seus prim ers fru its: la col
iaboració entre l'esmentada 
institució i l'ajuntament de 
Berga (el Berguedà) ha fet pos
sible la firma d'un acord bipar
tit per in formatitzar el jutjat. 
Equips d 'ord inador, implanta
ció de programes i l'ensinistra
ment del personal forma part 
d 'aq uest pla, que aviat s'apli
carà en altres municipis. 

NOU MICROPROCESSADOR DE GAL· LI 

• 
• 
• 
• 

o -~ 
~ 
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FOTO/ARX IU 

L'arseniür de gal.l i s'afege ix ara a les noves generacions de 
xips de base metàl.lica (vegeu QUADERNS TÈCNICS núm. 
I , pàg. 6) i anti-robatoris (QUAD ERNS T ÈCNICS nú m. 2, 
pàg. 7). Es tracta del MD-290 1, produï t per la mu ltinacional 
McDonell Douglas. 

Com a característiques principals, el MD-290 I d isposa de 
quatre bits, 1860 transistors i u tilitza tan sols 135 milivats 
de po tència. Els seus avantatges respecte a a ltres models pre
cedents són l'àmplia capacitat per processar in formació amb 
més rapidesa , gastant només una desena part de l'energia 
que gasten eis de silic i. 
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MÉS SHUTTJ . 

A la iniciativa espacial iniciada 
per la NASA i seguida per so
viètics i xinesos (vegeu QUA

·DERNS TÈCNICS núm. 4, pà
gina 8) s'afegeixen ara d'altres 
competidors que també volen 
participar a la cursa de 1 'espai: 
el Japó i l'Índia. · 

El Shuttle nipó, que està en 
una etapa avançada de cons
trucció, tindrà 14 metres de 
llargada i 1 O tones de pes, i e l 
propulsarà un motor de reac
ció. Nova Delhi, per la seva 
banda, encara ho està planifi
cant, malgrat que els seus 
constructors afirmen arn b 
molt optimisme que volarà cap 
al 1992. Els japonesos, en can
vi, prefereixen esperar-se tres 
anys més. 

ROBOT MULTIÚS 

Una empresa dc Tàrrega (l'Ur
gell) anomenada ROS-ROCA 
SA, ha dissenyat i construït 
un robot per al transport i ma
nipulació d'explosius, arn b tec
nologia íntegrament desenvo
lupada pels seus enginyers. 

En conjunt, el robot està equi
pat amb tres càmeres de televi
sió, una de Ics quals és infraro
ja. Es porta per control remot 
i té com a eines principals un 
canó d'aigua i un fusell per 
trenca r panys o bé provocar 
explosions. Per moure's utilit
za tracció elèctrica amb l'ajuda 
de bateries sense manteni
ment, que 1i permeten assolir 
velocitats de fins a 65 km/ h. 
Amb petites adaptacions, tam
bé pot portar càrrega i fer tre
balls d'exploració. El seu preu 
al mercat és de set milions de 
pessetes. 

Ql' 10 

NOT(CIA 

El dia 26 d'agost passat, dins el cicle de conferències desen
volupat a la Universitat Catalana d'Estiu'86, el científic ca
talà Dr. Alfred Giner-Sorolla, gran investigador als Estats 
Units sobre el càncer i el Dr. Antoni Lloret, expert en ener
gia nuclear, van realitzar una conferència sota el títol "Els 
problemes de Ja indústria i la guerra nuclears". 

La conferència es va cen trar en les conseqüències de l'acci
dent de la CN de Txernòbyl (Bielorrússia) i es va fer pública 
la xifra, apareguda al diari Le Monde, segons la q,ual els prò
xims 70 anys moririen unes 7.000 persones de cancer o leu-
cèmia com a efectes directes de l'accident. · 

' 

També es va fer esment d'un càlcul de probabilitat que deia 
que la possibilitat que hi hagués un accident com aquell era 
d'un cop cada 10.000 anys(!) 

Posteriorment els dos científics es van demanar quants 
morts eren necessaris per abandonar l'energia nuclear tant 
en els seus usos militars com en els civils. 

UN ATS COMPUTARITZAT 

Als cirurgians de l'Hospital Glover Memorial (els Estats 
Units) els resulta gairebé impossible cometre qualsevol erra
da dins de les operacions que practiquen. Un computador 
realitza totes les feines d'assessorament i vigilància que cal
guin per portar totes les intervencions a bon port. 

Instal.lat al costat mateix de Ja taula d'operacions, s'encarre
ga de mesurar el pols, Ja pressió de la sang, els nivells d 'anes
tèsia, etc. Si alguna cosa no va bé, dóna l'avís immediata-. 
ment per corregir el problema. I els mateixos cirurgians tam
bé poden demanar-li tota mena de càlculs i estimacions ver
balment, i les respostes apareixen en una pantalla. També es 
tenen en compte petits detalls, com cosir els punts de sutu
ra o l'administració de l'oxigen al pacient, per si l'equip .mè
dic se n 'oblidés ... 

........... ------------------------------

MÉS APLICACIONS DEL LASER 

Una empresa d'aplicacions electròniques d'origen britànic ha 
posat a punt un sistema per delimitar objectius, terrenys, 
etc., basat en el làser, que pot ser usat quan no hi ha cap vi
sibilitat. 

El sistema, per funcionar, llança dos rajos idèntics des d'un 
emissor, de les mateixes dimensions que qualsevol aparell de 
ràdio, davant l'objecte a visualitzar. Mentre e l primer delimi
ta els seus contorns, el segon determina tots els detalls que 
tingui . La unió dels dos rajos crea una imatge sense interfe
rències, que trasllada a un ordinador, el qual dóna el resultat 
final. 

De moment ha tingut aplicacions militars (no podia ser al
tramen t sinó), encara que no es descarta que s'apliqui a tas
ques d'observació(!) 

1... MÉS LÀSER 

El gra n prob lema d'utilitzar el làser per tallar materials és I 
Ja seva ràpida destrucció a causa de la intensa calor. Ara, pot 
ser que amb nou prototipus presentat per tècnics del MIT, 
es pugui fer realitat aquesta idea. 

El làser que ells proposen, de 1.200 vats i basat en el C?2 , 
es divideix en dos rajos de flu x variable en talls perpendicu
lars. Aquests rajos reboten en miralls ~ 'ar~ó-sil~ci pe~ pod,er 
treballar el plàstic o la porcellana (obJectm pnmord1al da
quest model) produint anells. 

El sistema, força singular, ja que permet Ja manipulació dels 
materials abans esmentats amb força seguretat, fa que els ra
jos no perdin mai el fil i no prod~ei~in vibracions anòmales 
ni cap mena de deflexió, sigui on s1gU1. 

CONFERÈNCIA 
INTERCONNECTADA 
SOBRE I.A. 

Interessats per la robòtica i la 
In tel.ligència Artificial d'arreu 
del món van tenir accés, el mes 
de juny passat, a un simpò
sium internacional sobre 
aquests camps celebrat als Es
tats Units, organitzat per Te
xas Instruments, sense moure's 
del seu país. 

Per tal d'establir una comuni
cació fia ble, es va utilitzar la 
transmissió per mitjans t ele
màtics, de la mateixa manera 
que es va fer ja fa un any a 
Vancouver (el Canadà). (vegeu 
QUADERNS TÈCNICS núm. 
3, pàg. 7). Fins a 300.000 es
pectadors, via satèl.lit, hi van 
connectar durant cinc hores, 
mentre es debatien temes com 
el futur del mercat de l'LA., 
que mourà fins a setze bilions 
de pessetes cap a l'any 2000. 

CIÈNCIA I ÈTICA 

" En els moments actuals Ja ci
ència, en mans d'homes sense 
cap jerarquia de valors ètics, 
pot ser una arma mortífera en 
mans de bojos." Així es van 
expressar els científics aplegats 
a l Seminari d'Estudis Avançats 
fet a València el mes de maig. 
Dins d'aquesta reunió, s'han 
repassat els avenços en bioen
ginyeria i manipulació genèti
ca, sota el títol de "Biologia, 
desenvolupament científic i 
è tica", organitzat per l'esmen
tat centre. Com a conclusió, 
s'ha reiterat la prohibició d'ex
perimentar amb éssers humans, 
sobretot pel que fa a la seva 
personalitat. 
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EUS- BREUS- BREUS- BRE 

A la Gran Bretanya, segons un informe publicat per la revista d'aquest país Automation, 
han baixat les vendes de robots. Si al 1984 es van ve ndre 870 unitats, l'any següent la xifra 
va baixar a tan so ls 800. Tot i que e ls principals afectats per aq uesta caiguda són, lògica
ment , els mateixos constructors de robots, no paren de manifestar que Ja culpa d'aquesta 
situació la té la caiguda de la inversió a la indústria automobilística, principal client consu
midor de robots. 

La Comissió Gestora de la Zona d'Urgent Reindustrialització (ZUR) del cint:nó in?ustrial 
de Barcelona ha aprovat subvencionar 14 nous projectes que suposaran una mvers1ó total 
dc 8.970 milions de pessetes i la creació, com a mínim, de 1.06 1 llocs dc treball. Els pr_o
jectes més destacats els han presentat les empreses següents : EUt·ohu~co S.A., de Castell.bis
bal (arts gràfiques); Sharp España, de Sant Cugat (televisions); y Tann S.A. , de Sant 801 de 
Llobregat (ebenisteria). 

L'agència espacial nord-americana (NASA) ha reconegu~ finalment que e!s seu~ _t ran sborda
dors "Shuttle" no volara n fins al 1988, moment en que hauran fet una mvers10 de 88.000 
milions de pessetes per redissenyar-ne els motors i millorar-ne els sistemes de segure tat. 

El co nseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, se nyor Joaquim Ferrer, ~a prop_osa.r 
e l dia dotze de juliol passat a Terrassa una crida als industrials per~uè col.labon~ economJ: 
cament i materialment a rellençar e l Museu de la Ciència i la Tèc~uc~ d'aques~a vila, perqu~ 
no hi ha prou capital per dur a terme el projecte . El conseller va msJstrr que I esmenta t mu 
seu tindria ca ràcter nacional. 

Per a l'octubre d 'aquest any l'ens públic de RTVE_ja ha d_e ~enir 1.200 aud:me~I:es I:epartits 
per to t l'Estat espanyol , que ob tindran de f~rma mstantama dades sobre I audiencJa en ge
neral. Cada apare ll, segons estimacions del director general de RTVE, costa unes 200.000 
pessetes. 

El conseller Joan Hortalà i e l director general d'Indústria Josep Piqué, per part d.e la Gene
ralitat , i e l Director General d'Electrònica del Ministeri d'Indústria , Jo~n Clavell.' JUnta~e.nt 
amb e l director d 'ADAMICRO, Lluís Sanchez, van firmar un convem per ofe~1~ ~erv,e is m
formàtics provinents de l'esme ntada empresa a qualsevol indústria que ho sol.lJcJti , d acord 
a mb el pla de promoció de la microelectrònica. 

"La indústria informàtica europea no havia estat mai tan ben preparada com actualment i 
per això està en disposició d'afrontar e l repte nord-americà. i japonès"'. ha declar~t ~'actual 
presiden t de Nixdorf Computer, Klaus Luft, en una entrevista concedida a un dian barce
lon í. 

La localitat de Camprodon (la Garrotxa) és la primera en tot Catalunya que disposa d'un_a 
instal.lació de televisió per cable. Pot sintoni tzar fins a 32 canals ?~ TV, com la RAI (I ta
lia). Channel 5 (França) i d'altres emissores europees,qu~ recull mitJançant una antena pa
rabòli ca. També s'hi afegeixen dos canals municipals, que mformen sobre temes locals. 

1 2 QTPRESS 

L'ORDINADOR A L'ESCOLA. 

Els educadors, per la mateixa naturalesa de la noble tasca que desenvolupem, hau
dem d'anar sempre a l'avantguarda dels mètodes i de la tecnologia punta apta per 
perfeccionar la nostra tasca formativa i informativa. 

Però tot professor té una part de funcionari i, 
malauradament , una deformació professional del 
funcionari és Ja rutina i Ja repetitivitat. La inèr
c ia en aquesta professió és més important del 
que e ls adolescents i joves es mereixerien. Per 
comprovar-ho tan sols cal repassar Ja nostra prò
pia història d'alumnes i veure la parsimònia amb 
què el cine, les diaposit ives, les transparències i 
la calculadora, per exemple, es van introduir a 
l'ensenyament. 

Gairebé sempre han estat persones alienes a l'es
cola Ics que s'han esforçat per introduir aquestes 
noves tecnologies a les aules; per raons econòmi
ques i de rendibilitat , és clar. 

Mo lts anys després que els bancs i les indústries 
informatitzessin les seves gestions administrati
ves i financeres, tímidament entrava en un massa 
reduït nombre de centres escolars Ja gestió aca
dèm ica, mentre que la majoria continuava utilit
zant mètodes tradicionals i renunciava tant a un 
esta lvi de t emps i de recursos humans com a la 
seguretat, perfecció i riquesa d'informació que 
subministra la màquina. 

Mentre l'atur es converteix en un flagell de Ja so
cie tat actual i per pal.liar-lo les indústries i cen
tres de producció es reconverteixen i automatit
zen, de vegades en un temps rècord , la universi
tat i l'esco la mantenen una penosa circumspec
ció en la modificació dels programes i mètodes, 
amb una marcada desconnexió respecte a les ne
cessitats de la indústria i la societat. La majoria 
de ls nous informà tics s'han hagut de formar de 
manera autodidacta o mitjançant cursos interns 
necessàriam ent massa ràpids, dintre de les prò
pies indústries. Mentresta11t , l'esco la continua 
carregant el pes en continguts obsolets. 

E l bon marketing de Ics multinacionals aconse
gu~ix que l'ordinador penetri a les llars abans 
que a les escoles: molts tenen ja o rdinador i be n 
bé no sa ben què fer-ne , per més que gràcies a 
l'escola, saben com e ra l'a rada romana i la mane
ra sofist icada de pent inar els gats que tenien e ls 
antics egipcis. 

Està bé omplir la pissarra de gargots davant un 
nodrit auditori o corregir incabables caramulls 
de quaderns i proves, sempre que no oblidem 
que algunes d'aquestes coses es poden fer millor 
i més ràpidament amb els mitjans que la tècnica 
posa al nostre abast, amb l'avantatge que el noi 
en lloc de ser objecte passiu, pren part activa, 
amb el ent increment de motivació. 

\ 

PRESENT I FUTUR DE L'ORDINA 
A L'ESCOLA 

Ningú no es qüestiona ja el paper dels mitj ans 
àudio-visuals a l'escola, per exemple, perquè fa 
uns anys que ens resulten familiars. L'ordinador, 
però , és com un intrús i això fa que tothom se'l 
miri encara com a incògnita i que tingui f anà tics 
i detractors, malgra t que el temps no passa en va. 

Resumirem e l molt que s'ha escrit sobre e l paper 
d'aq uesta eina en les tasques formatives i do
cents. 
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L'ORDINADOR, EINA DE GESTIÓ ESCOLAR 

Aquest és el parent més pobre de la fami1ia d'u
tilitats que pot subministrar el microprocessa
dor, però no s'ha de menysprear. Per altra ban
da, pot servir per fer perdre la por de la màquina 
al professorat, element d'una importància cab
dal. Hi ha cases comercials que tenen paquets in
formàtics prou reeixits. Llàstima que en la seva 
posta en marxa el professor és massa rutinari i 
això no permet adaptacions ni enriquiments. 

Un Grup Informàtic de l'associació de mestres 
de "Rosa Sensat" ens dóna un bon resum d'a
questes prestacions: 

Administració del centre 
Fitxer grup alumnes 
Fitxer personal i currículum de cada alumne 

Fitxers 

Personal docent 
Personal no docent 
Entitats i persones 
Relacions amb l'escola 
D'altres 

EN SENY AMENT DE LA INFORMÀTICA 

Els pedagogs estan d'acord que aquest segon ob
jectiu tampoc no ha de ser el prioritari i el més 
noble dels perseguits per l'educador. 

De tota manera, davant la proliferació indiscri
minada de tota mena de cursets informàtics on 

· tots els llenguatges són abordats, cal que l'escola 
es faci uns plantejaments seriosos si no vol realit
zar una tasca negativa. 

Biblioteca 

Al mateix temps que s'assimilen continguts s'ha 
Registre llibres de col.laborar a estructurar el pensament i afavo
Ciassificació: autors, matèries rir el desenvolupament harmònic de tota la per-
Lectors: préstec . sonalitat. 

MAV 
Centre Material escolar 
de recursos Jocs, ludoteca 

D'altres 

&1 Inventari 
~ Laboratori Fitxa de separacions 
~ Fitxa de serveis 
('-! 

Avaluacions 

Automatització 
Tests psicopedagògics 
Proves objectives 
Etiquetes 

Editor 
Correspondència 

de textos 
Circulars: text, etiquetes 
Apunts, proves, exàmens 

El preu d'eines aptes per satisfer totes aquestes 
prestacions resulta avui molt assequible, fins i 
tot per centres força modestos. 
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Recordem algunes coses que de tan conegudes 
són sovint oblidades per un afany deformat d'a
conseguir objectius i resultats immediats. --.. 

a) La informàtica, més que una col.lecció de 
llenguatges de programació, ha de considerar pri
oritari saber descompondre els problemes, apren
dre a codificar i descodificar missatges i disse
nyar finalment l'algorisme que ens dugui a opti
mitzar un programa. 

............... ----------------------~-

D'aquesta manera desenvoluparem la capacitat 
d'abstracció i generalització, l'adquisició del con
cepte de variable, la capacitat de subdividir sist e
mes complexos en sistemes més simples. Tot ai
xò perfecciona la capacitat de raciocini i la disci
plina mental de l'alumne a l'hora d'abordar pro
blemes de tota mena. 

e) Hàbits de mètode i ordre, tant en la confecció 
dels programes com en la recerca de la informa
ció. 

d) Despertar l'afany de saber, d 'aprendre formes 
i coses noves. 

e) Promoure la recepció favorable dels coneixe
ments afavorint associacions agradables quan l'a
lumne es posa en contacte amb l'ordinador. En 
aquest sentit és aconsellable als inicis que els 
llenguatges informàtics, totes les pantalles i ins
truccions es donin en la llengua materna si no es 

lJJ vol incrementar les dificultats i els rebutjos. 
~ 
< o 
~ Elecció de llenguatges de programació 
.... 
o 
l<. 

b) S'ha d'i ncidir en l'estructuració dels proble
mes, abans d'informatitzar-los, cosa que de re
truc beneficiarà la millora dels programes. 

e) Cal defugir un perill d' involució, com si la 
programació fos una cosa autònoma. Part int d'a
quest pressupòsit, podrà ser un aliment eficaç 
per alimentar altres disciplines. Convé estimular 
l'alumne a jocs, simulació de processos més o 
menys complexos que, per altra banda, són difí
cils d'analitzar en la realitat pel seu risc o cost. 

d) S'ha de promoure l'autoavaluació de l'apre
nentatge , la det ecció dels errors comesos i el ca
mí per esmenar-los. 

e) Descompondre un problema complex o llarg 
en unitats o mòduls i encomanar a diversos grups 
la programació de cada un d'ells per tal d'aco
blar-los en un únic programa un cop garantit el 
funcionament correcte de les parts. 

Les qüestions metodològiques, tot i ser impor
tants, ja que faciliten els hàbits intel.lectuals, no 
haurien de passar al davant de les que afecten la 
personalitat de l'alumne. Mai no s'hi insistirà 
prou. 

a) Cal assegurar la creativitat del no i evitant sis
temes merament repetitius, saber esperonar la 
imaginació, la inven tiva i la creativitat. 

b ) La capacitat d'adaptar-se a situacions noves . 
Saber buscar informació, consultar, llegir llibres, 
revistes. 

Segons el que hem dit, no és fàcil triar llenguat
ges a cada estadi evolutiu de l'alumne. En aques
tes altures ningú no dubta que e l primer llen
guatge que s'ha de posar a l'abast d'un alumne 
ha de ser ESTRUCTURAT. Aquesta caracterís
tica ha de passar per dava:lt del pragmatisme 
d 'un llenguatge eficient en la reso lució de pro
blemes. 

En aquest sentit a nivell d'EGB hi ha ll enguatges 
tals com el LOGO, que tenen unes característi
ques força satisfactòries: 
- És un llenguatge gràfic i, per tant, atractiu i es
timulant. 
- Ensenyar a pensar dóna la iniciativa a l'alumne 
i permet l'autoaprenentatge. 
-Malgrat la seva aparent simplicitat, qualitat ne
cessària per a un alumne jove, és un llenguatge 
d'alt nivell i estructurat que tant permet desen
volupar els projèctes més e lementals com els més 
sofisticats. 

- Llenguatge recursiu i iteratiu. Permet la fàcil 
detecció d'errors. No promou defect es com ho 
fan alguns comandaments del Basic, com el 
GOTO. 

--------------------------------~.QJ 15 



Una a ltra c ina, més recent, és l'anomenat entorn 
KA REL, on els nens juguen i donen ordres a un 
robot (anomenat KAREL), que es mou per car
rers i avingud es d'una ciutat buscant els intri
gants "objectes". 

Llenguatges t als com el PASCAL poden ser bas
tant apropiats per al Batxillerat. La seva caracte
rística tam bé és l'estructuració , imprescindible 
per a perso nes en formació. 

BASIC, COBOL, FORTRAN, RPG, que tenen 
una àmp lia difusió a la indústria, un cop l'alum
ne estigui iniciat en llenguatges més apropiats, 
só n més fàcils d'aprendre i menys pertorbadors. 

L'ordre de ls factors altera el producte fins al 
punt que a lgun autor diu que començar pe l BA
SIC "mutila mentalment de forma irreversible 
més enllà de qua lsevol esperança de recupera
c ió". 

ENSENYAMENT ASSISTIT PER ORDINADOR 

Fins fa poc I'EAO semblava una utopia tant per 
d ificultats tècniques com, sobretot , pels elevat s 
costos dels equips. Qui podia aventurar-se a pro
duir un software que només quatre privilegiats 
podrien fe r servir? Aquesta etapa sembla que 
arriba a la fi. 

De moment , així com l'ordinador ha estat una 
panacea autènti ca en alguns dominis, en l'Ense
nyament Assist it cal dir q ue tan sols és una pro
mesa, però una promesa cada vegada més sò lida, 
i a curt termini. Per tant . els educadors inquiets 
no poden estar-ne a l marge. 
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Cadascú diu la seva en qüestió d'EAO. Per exem
ple, Keith Hudson afirma que "no és una ajuda 
docent , sinó un sistema complet d'ensenyament. 
Un programa EAO, un cop carregat , portarà l'es
tudiant des d 'un nivell definit d'habilitat fins a 
un altre sense necessitat d'ajuda ni intervenció 
del professor o adult. El microprocessador tot 
sol, per mitjà del programa EAO, subministrarà 
tota l'orientació i ajuda necessària." Continua el 
mateix autor posant els pilars del que ha de ser 
un programa d 'EAO: 
- Permetrà a l'alumne respondre d 'una manera 
jndividual, activa i al seu ritme. 
- L'ordinador estarà capacitat per donar una 
ajuda segura i immediata a l'alumne: interactiu. 
-- Resumint, la t ecnologia EAO conté tots els 
e lements essencials d'un sistema complet d'ense
nyament. 

No sembla l'eina més adequada per a nens en 

FOTO/ARXIU 

edat pre-escolar i els primers anys d'escolaritza
ció , on han de prevaler més l'entorn ric i acolli
dor, els jocs i hab ilita ts que l'afany de convertir 
el nen en un geni. 

Hi ha , certament , matèries més apropiades per 
l'EAO. S'arriba afirmar que un 40% de matèries 
seran transferides a l'ordinador a nivell de BUP i 
fins a un 65% a la universitat. Ciència ficció ? De 
més verdes en maduren. 

No podem, però, quedar-nos immòbils, fins que 
arribin els nous avenços. Aquestes coses no es 
presenten sobtadament sinó de forma progressi
va i cal assimilar lentament e ls successius pro-

gressos no com a espectadors muts, sinó· com a 
actors i protagonistes. La cosa promet , valia pe
na apuntar-s'hi: les nostres idees i suggeriments 
són necessàries i també el nostre. entusiasme. 

" La tecnologia és un criat que fa tant de soroll 
netejant la cambra veïna que l'amo no pot escol
tar música". Aquesta afirmació d 'un autor ame
ricà serà certa per a aquells q ue obliden una ade
quació a la nova t ecno logia segons uns criteris 
adequats: podríem trobar en l'ordinador més 
aviat un obstacle que una ajuda. 

EXPERIÈNCIA A LA SALLE CATALUNYA 

La Salle ha pres una decisió molt valenta i agosa
rada i això és encomiable en aq uest moment en 
què tot evoluciona tan ràpidament que el que 
ahir era bo demà ja no ho semblarà i l'aparell 
que fa poc era novetat, avui és obsolet i car. 

Un cop fixats els objectius, acceptats i discutits 
per tots els autors, l'experiència madurada es va 
estendre a ls 4 centres La Salle de tot Cat alunya . 

Els responsab les de la Pedagogia de Catalunya 
s'havien sensibilitzat en aquesta matèria en vir
tut de diverses iniciatives. 
- S'havia assistit a setmanes i jornades informà
tiques organitzades a Catalunya per entitats di
verses. 
- S'havien sovintejat les visites per tal de conèi
xer al tres experiències de casa nostra: Escola Au
la, Jesuïtes de Sarrià, ICE de la Politècnica entre 
a ltres. També a l'estranger com Anglaterra, Fran
ça i Suïssa. 

a) L'aprenentatge de llenguatges de programació 
és únicament un dels objectius i no el principal. 

b) L'ensenyament assis tit per ordinador, concre
tat en l'adquisició de coneixements, és un aspec
t e quantitatiu d'importància rela tiva però tam
poc primària. 

e) S'ha de donar la primacia a l'ordinador com a 
eina de desenvolupament integral de la personali
tat de l'alumne: capacitat de raonament, creati
vitat, esperit d'o bservació i altres aspectes quali
tatius de més difícil avaluació que els dos ante
riorm ent e 

, 
dinador tingui pan 
metrà treballar amb llenguatges tals com el 
LOGO, de reconegut valor formatiu en els pri
mers contactes amb l'ordinado r, i aconseguir en
trar en la dinàmica de l'EAO. 

Prenent com a base l'experiència dels cursos an- . 
teriors i després d'haver-ne fet una avaluació de
tinguda es, va decidir generalitzar l'experiència a 
tots els col.legis, incrementant el nombre d 'e
quips i millorant les seves puntuacions. L'expe
riència duraria un trienni i en la majoria dels cen
tres s'implantarien progressivament aules de 20 
microprocessadors. La primera adquisició va su
perar els 300. 

- Coneixedors que la Generalitat de Catalunya 
havia desenvolupat algunes experiències informà
tiques amb resultats plurals, e l " Germà Provin
cial" Joaquim Morató i el Director de l'EUETT 
La Salle van visitar la Sra. Josefina , Cap d'Infor
màtica de la Generalitat de Catalunya i poste
riorment el Sr. Vergés. De res no servirien els equips si no fossin conve

nientment aprofitats pels mestres. Així, doncs, 
Crèiem que abans de començar calia conèixer les · es va decidir proporcionar equips primer de tot 
directrius de la Generalitat per tal de sumar es- als centres que tinguessin el personal convenient
forços en la mateixa direcció. ment preparat, d'acord amb uns criteris mínims. 

La visita va ser profitosa. De tota manera ho va 
ser en la vessant de directrius de tipus generals, 
no en la de solucions concretes cristal.litzades en 
la recomanació d'equips determinats o solucions 
específiques. 

Aquesta formació es durà a terme mitjançant: 
- Cursets reduïts periòdics els caps de setmana. 
- Cursets de 80 hores, el mes de juliol. 
- Formació autodidacta gràcies a documents 
que se subministraran oportunament. 

--------------------------------~QJ 17 



Encara que no s'obliden els grans objectius, de 
moment, en aquesta primera fase , es miraria d'a
conseguir aquests objectius: 
- FP i BUP: introducció de la Informàtica a tra
vés dels llenguatges de programació : M Basic, 
Pascal i Assemblador (FP), juntament amb Pro
cessador de textos. 
- EGB, 2a. Etapa: informàtica a través del LO
GO i de I'ESTEL/PC, llenguatge estructurat i en 
català, pensat per a alumnes de 2a. Etapa de Bà- . 
s ica. 
- Iniciació a l'Ensenyament assistit per ordina
dor a tots els nivells, gràcies a programes desen
volupats pels mateixos professors, l'Escola Uni
versitària de T elecomunicació i possibles aporta
cions d 'a ltres Entitats. 
- Gestió Acadèmica progressiva i total. 

CURSETS PER A PROFESSORS D'EGB 

Aquests cursets s'han organitzat per familiaritzar 
els professors en llenguatges de programació ap
tes per ser ensenyats als alumnes. 

Fonamentalment han estat de: 
- LOGO 
- MBasic 
- Editor de textos 
- PASCAL 

CURSETS PER A PROFESSORS DE 
FORMACIÓ PROFESSIONAL 

Pensat per professors de Formació Professional 
de la Salle. 
El programa i enfocament ha estat diferent ; a 
més de llenguatges d'Alt Nivell se'ls ha iniciat 
en: 
- Estructura Física del Microprocessador 
- Llenguatge Assemblador 
- Processador de textos 
- Utilitats del Microprocessador: . ZSID, CPM, 
PASCAL, DMA ... 

PERSPECTIVES DE FUTUR 

Resumint: 
Amb Ja posta en mar xa d'aquesta primera fase es 
pretén: 
..:.... Formar progressivament el professor 
- Desenvo lupar Ja ca pacitat de raonament i la 
crea tivitat dels nois. 
- Familia ritzar els alumnes amb els llenguatges 
de programació . Sobretot a BUP, FP i COU. 
- Utilitzar l'o rdinad or per donar suport a l'ense
nyament . 
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Atents a ls avenços de la Informàtica i el Vídeo, 
juntament amb les noves experiències i directrius 
de les institucions, creiem que en una segona fa
se, en la qual els actuals micros quedaran obso
lets, estarem en condicions d'iniciar una experi
ència més ambiciosa , possiblement d'accés a 
l'ensenyament assistit. 

Aquesta segona fase podrà incloure els últims 
avenços tècnics: ordinadors més preparats, soft
ware especialitzat, interconnexió de l'ordinador 
i el Vídeo per tal d'aprofitar les mútues possibi
litats. 

.NORMALITZACIÓ DEL CAT ALÀ 

La Comissió ha fet una opció a favor de la Llen
gua Catalana com a vehicle normal en tot el pro
cés informàtic. En aquest sentit s'han pres les 
mesures següents: 

a) Els microprocessadors porten tots els rètols de 
les caràtules en català: xarxa, a impressora , ordi
nador. .. Tots els missatges de pantalla també: 
càrrega disc, prem ESC ... 

b) El Software s'ha desenvolupat íntegrament en 
català. No només les gestions d'avaluació, els re
buts dels alumnes i ludoteques sinó - la qual co
sa és més important - e l LOGO, que sens dub
te és el primer desenvolupat totalment a Ca talu
nya ; el llenguatge estructurat en català ESTEL/ 
PC que pot servir de pont entre el LOGO, molt 
útil a la primera e tapa d'EGB i el Pascal, més in
dicat per a BUP i COU. 
Els dos llenguatges d'Autor, un més elemental 
pensa t per a matemàtiques i geometria , i l'altre 
de més ampli abast , t enen tots e ls comanda
ments en català. 
Desenvolupem ara un BASIC gràfic en català que 
podrà fer força servei en aquesta normalització 
que és cosa de tots . 

e) La Bibliografia: Potser és aquí on la tasca ha 
estat més laboriosa i meritò ria. No teníem dic
cionaris tècnics: s'ha hagut d'acudir a la Gran 
Enciclopèdia i als reculls de mots tècnics que 
han anat apareixent, fins que el TERMCAT arri
bi a suplir aquestes mancances . Tots els manuals 
publicats, per a ús intern, ho han estat en català i 
sumen alguns milers de planes. · 

Daniel Cabedo i Puy 
Cap del Departament d'Informàtica I Director Adjunt 

de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica 
de Telecomunicació "La Salle" 

UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU-86. 
LA UNIVERSITAT NACIONAL I CIENTÍFICA 
ES CONSOLIDA. 

Aquesta edició de la UCE és, potser, aquella on s 'ha procurat donar una mica més de 
protagonisme a la ciència i a la tècnica que altres anys. Malgrat tot, cal perseverar en 
l'esforç i, sobretot, divulgar-lo. 

Si observem i seguim amb atenció el desenvolu
pament de l' UCE 86 podem veure ben clarament 
que, tant en els seminaris d'extensió università
ria, com en els seminaris d'investigació, en els ta-
llers, en les conferències o en els debats, la par
cel.la del coneixement que es mou entre la cièn
cia i la tècnica hi ha estat prou representada. 

Hem pogut trobar, potser amb un cert aiguabar
reig, des d' un curs bàsic d'iniciació al llenguatge 
informàtic fins a un curs de f ísica i química dels 
materials. Però anem a pams i intentem de fer 
crítica constructiva. Si és evident i inqüestio na
que l'UCE no només és important sinó que és 
imprescindible com a única universitat nacional, 
també ho és que la difusió que es faci de les se
ves diverses extensions ha d'arribar als seus res
pectius públics amb el màxim d'efectivitat a ca
da sector. 

Ens cenyirem, però, només a allò que fa referèn
cia al món tècnica-científic donat que és el nos
tre àmbit i, per a ltra banda, dels a ltres mons ja 
n'han parlat abastament els altres mitjans d'in
formació. 

FOTO/MONTSE 

Que quedi clar, doncs , que és imprescindible la 
difusió abans de l' inici de l'UCE, Ja qual cosa 
permetria que no passessin coses tan abomina
bles com que un interessantíssim curs sobre trac
tament d' imatges s'hagués de suspendre per falta 
de públic, igual que les xerrades sobre el català i 
el llenguatge tècnic. Coincidència de massa temà
tica afí al mateix temps i falta de divulgació en 
podrien ser les causes, res d'impossible de pre
veure per a la pròxima ed ició. 

Un aspecte que també caldria tenir en compte 
des de la direcció de l 'UCE seria la convenient 
diferenciació entre allò que -és ciència i allò que 
és tecnologia, tractant-la , aquesta última, de for
ma pròpia. 

Res a dir al programa científic desenvolupat, 
amb uns cicles s_obre les Ciències de la vida coor
dinats pel professor Antoni Lloret, amb els pro
fessors Adolf Tobeña, Alfred Giner-Soroila i Juli 
Peretó amb un gran èxit d'assistència pel seu in
terès en l'exposició d'aquells aspectes científics 
(tots) que fan que siguem el que som: éssers hu-
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mans. O bé aquella interessant (potser massa es
quemàtica) història de la ciència del professor 
Víctor Navarro de la Universitat de València. I el 
mateix podríem dir del curs sobre l'ensenyament 
matemàtic en els seus diferents nivells, curs coor
dinat per en Claudi Alsina. Si bé amb un nivell 
que hauria pogut ser més elevat, tot plegat força 
acceptable. 

XVIII UNIVERSITAT 
CATALANA 
D'ESTIU 

•... ,-;1 
;r' . 
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Prada 86 
16-26 d'agost 

És, potser, l'aspecte tècnic, l'aplicació de la cièn
cia tan ben comentada, allà on podria quedar tot 
més coix. 

Seria convenient , com hem dit més amunt, que 
la tecnologia, com a àrea prou important del sa
ber, tingués entitat pròpia dins l' UCE, això per
metria una visió més global dels elements que la 
poden constituir. 

Se'ns convida, per exemple, a seguir els interes
sants tallers de televisió , ràdio o vídeo, però a 
tot plegat se li dóna , majoritàriament i sense des
merèixer-ho, la vessant més artística. Convindria; 
doncs, aprofundir més en aquesta qüestió i in
cloure-hi (potser) allò relacionat amb la radioco
municació (dxisme, radioafició i banda ciutada· 
na) de prou importància tecnològica, i també un 
curs de coneixements i pràctica d'electrònica 
que endinsaria un públic, potser no gaire avessat, 
en un món sense el qual tota la resta del que s'ha 
exposat no existiria. 

Dades molt positives , però, són el rècord d'alum
nat d'aquesta edició, (es van superar els 800 se
gons el Sr. Max Cahner, president de l' UCE) i el 
fet que per primer cop, i esperem· que no per úl
tim hi han participat les universitats de tota la 
geografia catalana. 

Cal dir que l' UCE és una universitat socialment 
alternativa, cosa que rarament pot ser una altra 
universitat i que la converteix, realment , en un 
assaig de societat catalana en llibertat on la tec
nologia i el nivell científic ben entès desitjaríem 
que estigués encara més ben representat. 

Josep-Rafael Arranz i Romeu 
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EL FILTRATGE ACTIU. 

Un filtre actiu o crossover és un aparell electrònic que divideix l'espectre audible, en 
diverses bandes. Aquesta operació es realitza abans de l'amplificador de potència, de 
manera que cada banda serà amplificada per una etapa de potència diferent. A cadas
cun d'aquests amplificadors hi seran connectats els altaveus adients per la reproduc
ció de la banda. A ltaveus amb cons de gran diàmetre per a les freqüències greus i de 
diàmetre petit per a les freqüències m és altes. 

NECESSITAT DE LA DISTRIBUCIÓ EN 
BANDES DE F REQÜÈNCIA 

Resulta im possible que un mateix altaveu repro
dueixi totes les freqüències audibles amb tiri. ma
teix rendiment. Per reproduir les freqüències 
més altes, agudes, la membrana de l'altaveu ha 
de ser petita i lleugera . Les freqüències més 
greus, en canvi, necessiten una membrana més 
pesada, rígida i de gran superfície. Quan a un 
mateix altaveu se li fan reprodu ir freqüències 
greus i agudes, els greus modulen els aguts i s'ob
té un efecte Doppler, en què la freqüència dels 
aguts varia amb el ritme dels greus. 

PUBLISON CO 2 X 4 

CROSSOVER STEREOPHONIQUE 2 A4 VOlES 

Filtre actiu PUBLISON. Quatre vies estèreo amb .ajust 
intern de les freqüències de tall. Indicadors de nivell 
d'entrada. Potenciòmetres de guany exteriors. 

Per totes aquestes raons i d'altres de què no par
lem aq u í, resulta vital reproduir les freqüències 
d'àudio amb dues, tres, quatre i fins i tot cinc 
vies diferents d'altaveus per les diferents bandes 
de freqüències. Així, a cada altaveu se li fa re
produir la banda en què el seu comportament és 
òptim. El fil t re actiu és l'element encarregat de 
fer aquesta distribució. 

F ILT RES PASSIUS I ACTIUS 

F iltres passius 

Aquests filtres estan constituïts per una sèrie de 
components passius : bobines, condensadors i re
sistències que estan instal.lats dins de les matei
xes caixes. 

Per les característiques d'aquests filtres, ells ma
teixos absorbeixen en forma de dissipació part 
de la potència que l'amplificador els dóna. El fet 
que estigu in connectats a la sortida de l'amplifi
cador obliga a muntar-los amb components grans 
i cars, si es vol obtenir una relativa qualitat i pre
cisió. 

Com ja s'esmentava a la introducció, cada banda 
de freqüències és reproduïda per un tipus dife
rent d'altaveu. Això origina un nou problema a 
causa de la diversita t de rendiments que hi ha en
tre els diferents t ipus d'altaveus. 

Mitjançant filt res passius resulta molt difícil po
der arribar a compensar les diferències de rendi
ment que hi pot haver entre un woofer, altaveu 
encarregat de reproduir les freqüències més 
greus, i un altaveu de mitjos amb trompeta. El 
rendiment de la trompeta, pel seu tipus de cons
trucció és superior al del woofer. Aquest fet ori
ginaria una deformació en la corba de resposta 
del sistema, ja no seria plana. 

Filtre actiu ECLER FAS 2-2. Selecció exterior de les 
freqüències de tal/mitjançant preselectors digitals. 2 Pies 
estèreo i tres mono. Ajustos exteriors del guany de les 
vies. 

En instal.lacions de petites potències, com pel En els filtres passius, sempre amb potències ele
exemple una cadena de hi-fi domèstica, s'utilit- vades, el risc de trencar altaveus és superior. En 
zen fi lt res passius per fer la distribució en bandes el moment en què un amplificador reta lla per ex
de freqüència i atacar els diferents altaveus. cés de senya l a la seva entrada, es produeixen 

--------------------------------------------------------~ 
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to ns d'alta freqüència que són conduïts pel fil t~e 
passiu directament als tweeters, altaveus de les 
freq üències més agudes, i poden cremar e l seu 
bobinatge . 

Un a lt re problema q ue presente n aquest tipus de 
filtres és el d'una ap reciable reducció del fac tor 
d 'esmorteïment, és a d ir que l'amplificador no 

I 
j o~ --

1. • • 
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po t frenar els altaveus després d' un impuls. El 
factor d'esmorteïment és una característi ca dels 
amplificadors de po tència que mesura l'habilitat 
que té un amp lificador per controlar el con d'un 
altaveu, és a dir de portar-lo agafa t i poder repro
duir amb fidelitat successius cops de greus. 

Respecte a l filtre passiu, però no tot són incon
venients, ja que és, de lluny, el sistema més uti
litza t. Un altre avantatge és una no table simplifi
cació de munta tge, ja que normalment es troba 
dintre de les ca ixes acústiques. L'usuari simple
ment ha de connecta r les pa ntalles a l'amplifica
dor. Per a potències fins als 100-1 50 W és el sis
tema idoni . 

Filtres actius 

(greus, mitjans i agu ts), fa fa lta una divisió este
reofò nica de t res vies i t res amplificadors, que 
no cal que siguin de la mateixa potència. La rela
ció entre les potències dels ampl ifi cadors de 
greus mitj ans i aguts serà normalment de 5 : 2 : 1. 

Entre els avantatges d 'aquest tipus d'instal.la
cions podem destacar: 
- Notable millora de la qualitat so nora. 
- Es redueix el perill de destrossar altaveus d'al-
tes freqüències, ja que el fet de retallar l'amplifi
cad or de greus no afecta per res els altaveus de 
mitjans o aguts que tenen els seus propis amplifi
cadors. 
_:__ La instal.lació multiamplif icada perm et contro
lar individualment les diferents vies i compensar 
les diferències de rendiment existents entre els 
altaveus. 
- La no pèrdua de potència en la dissipació dels 
components passius possibili ta la utilització 
d' amplificadors de menys potència . 
- Els amplificadors de potència són més esta
bles i el seu factor d'esmorteïment és millor , per
q uè té com a càrrega només un a ltaveu en lloc de 
bobines, condensadors i resistències. 
- Els amplificadors treballen en una banda de 
freqüència més estre ta amb una distorsió per in
termodulació més petita . 

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 

Hi ha a l mercat una gran varietat de filtres ac
tius. Aquestes só n les característ iques principals 
que ens aj udaran a identificar-los: 

l :DéL 
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A part ir dels 150 W, i sobre to t en insta l.lacio ns "'-'"=·~·c.-~;=~;='= ;---'---'-'-'-'-,.¡.-.::.:..:...._-- t---o 
en q uè es requere ixin subgreus, els inconvenients _ Íl (,Q3JJ 
que presenten els filtres passius es tornen més .___~ 
ev idents, fins a l punt de no poder fer-los servir. 
El problema se so luciona multiamplificant, és a 
dir, dist ribuint les freqüències mitjançant filtres 
actius dc 2, 3 o 4 vies i e l mate ix nombre d'am
plificadors. 

La instal.lac ió multiamplificada és en principi 
més cara, ja que a més del fi ltre ac tiu es necessita 
un amplificado r per cadascuna de les vies. Aix í, 
per exemple, per a una instal.lació triamplificada 

- Nombre de vies . Unes tres o quatre és el més 
normal, fin s i tot cinc (subgreus, greus, mitjans 
baixos, mitjans a lts i aguts) . És import ant com
prova r que els apa rells siguin estèreos, ja que si
nó n' hauríem de comprar dos. 
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- Pendents dels talls . Ens indiquen el grau de se
lec tivitat en e l fil t ratge de les diferents bandes. 
No rmalment són de 12, 18 o 24 dB per octava . 
- Forma de selecció de les freqüències de tall. 
Els fa bri cants ens ofereixen una gran varietat de 
possib ili tats. No oblidem que segons la instal.la
ció, els tipus d'altaveus i fi ns i tot la col.locació, 
pot interessar fer els talls a una o una altra fre
qüè ncia. Així trobarem des dels que ja surten 
ajustats de fà brica, als que és el propi usuari qui 
pot ajustar-los mitjançant preselectors o poten
ciòmetres accessib les, passant per tots els que 
fa n servir targes o commutadors interns. És im
portant que l'aparell ofereixi la possibilitat que 
el professional pugui ajustar i reajustar les fre
q üènc ies de tall per tal d'afinar els resultats al 
màxim. 

- Potenciòmetres de guany de cada via. Resul
ten vi tals en un fi ltre actiu, ens permetran com
pensar les diferències de rendiments existents en
t re els a ltaveus, per tal d'aconsegu ir una resposta 
més p lana . És normal que amb aquests mateixos 
potenciòmetres de guany es pugui arribar a tan
car la via per ta l de fer p roves amb més agilitat. 
- Indicadors de retall o de sobrecàrrega (Clip o 
Overload) de les vies. Per controlar que no hi ha
gi saturació en els amplificadors de potència. 
- F iltre subsònic. Molts filt res actius en tenen 
un per elimi nar les freqüències molt baixes pro-
duïdes pel rumb/e dels plats, que consumeixen 
energia inaudible dels amplificadors . Aquests 
filtres se situen entre els 15 i 30 Hz. 

Daniel G. Gonzalez i Verd ú 
Andreas Manz 

PRIMER ANIVERSARI 

Amb motiu del primer aniversari de l'aparició de 
QUADERNS TÈCNICS 

s'han organitzat uns cursets de les matèries següents: 

-- Radiocomunicació: - Radioafició 
-Dxisme 

-Audio 
- Informàtica 

Aquests cursets constaran d'una part teòrica i una de pràctica, 
i duraran 10 hores distribuïdes de dilluns a divendres, 

dues hores diàries als vespres, el mes de novembre d'enguany. 

El preu per assistir a cada curset és de 1.000 ptes. 
i les places són limitades. 

Aqu~t seguit de cursets es farà a Barcelona. 
Interessats i pre-inscripcions: 

QUADERNS TÈCNICS 
Apartat de correus 34038 -~ Barcelona 
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TRANSMISSIÓ I RECEPCIÓ DEL SENY AL 
DE TELEVISIÓ. 

El senyal de video generat per una emissora de televisió, o bé per una altra font qual
sevol, pot seguir diversos camins per tal d 'arribar als receptors. Un d'ells, el més estès 
fins en aquest moment, diguem-ne el sistema convencional, és el de transmissió mit
jançant ones electromagnètiques, del qual parlarem a continuació. 

TRANSMISSIÓ I RECEPCIÓ DEL SENY AL DE 
TELEVISIÓ 

El senyal de vídeo generat per una emissora de 
televisió , o bé per una altra font qualsevol , pot 
seguir diversos cam ins per tal d 'arribar als recep
t ors. Un d'ells, el més estès fins en aquest mo
ment , diguem-ne el sistema convencional, és el 
de transmissió mitjançant ones electromagnèti
ques, del qual parlarem a continuació. 

A partir d 'una font d' imatge determinada obte
nim un senyal de vídeo que es vol transmetre. 
Aquest senyal de vídeo es modula en amplitud 
per poder-lo recuperar en el receptor, i es fa de 
la manera següent. 

En modular en amplitud s'obté una portadora 
amb dues bandes laterals; aquesta portadora cor
respon a la informació de luminància del senyal 
de vídeo. De les dues bandes laterals se'n supri
meix parcialment una, i amb això obtenim un se-

observar com la subportadora de color té la seva 
banda lateral superior parcialment suprimida. 

CANALS I BANDES 

U espectre de les ones electromagnètiques dins 
d'uns valors determinats de freqüències es divi
deixen en dos grans grups prou coneguts: VHF 
(freqüències molt altes) i UHF (freqüències ultra 
altes). Dins d 'aquests grups de l'espectre hi ha 
distribuïdes unes bandes que agrupen cadascuna 
d'e lles un nombre determinat de canals. Cada ca
nal d'emissió té una amplada de banda de 7 MHz 
per a les bandes de VHF, i de 8 MHz per a les de 
UHF . A la figura 3 es representa el quadre cor
responent a les bandes, canals i portadores d'àu
dio i vídeo , i també l'amplada de banda de cada 
canal i la seva distribució. 
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Figura 1 
La informació corresponent a l'àudio també es 
transmet conjuntament amb la de vídeo , però 
est à modu lada en freqüència amb una desviació 
màxima de 50 KHz i separada de la informació 
de luminància 5,5 MHz. 

A 4 ,43 MHz de separació de la luminància t ro
bem la subportadora de color, que donarà la in
formació de croma del senyal de vídeo transmès. 
L'espectre del senyal complet amb les diferents 
portadores es pot veure a la figura 2 on es pot 
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La transmissió del senyal de televisió es pot rea
litzar per diferents sist emes. Un d 'ells és el de 
transmissió mitjançant cable coaxial, transme
t ent el senyal de vídeo directament sense cap ti
pus de modulació ni portadores . Un altre , que 
veurem a continuació, és el que transmet el se
nyal amb portadora com s'ha comentat abans. 

Les ones electromagnètiques corresponents al se
nyal de televisió, com que tenen valors de fre
qüències molt alts, es propaguen en línia recta 
de la mateixa manera que ho faria un raig de 
llum, amb la qual cosa queda més limitada la dis
tància entre els punts de transmissió i recepció. 
Aquest tipus de transmissió s'anomena transmis
sió òptica. (Fig. 4). 
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Figura 4 

Les ones que t enen una freqüència més baixa es 
propaguen de forma que es reflecteixen a la io
nosfera. Així poden arribar a punts més llu
nyans, com veiem a la figura 5. 
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Figura 5 \ '¡. 
L'altura de l'antena farà possible que es pugui re
bre el senyal transmès a més o menys distància, 
és a dir , com més a lta sigui l'antena , més gran 
podrà ser la distància assolida. Aq uesta distància, 
vista des del punt més alt d'una antena, es calcu
la de la manera següent : 

d = 4· y h ' 

on les variables só n: 

d = distància entre emissor i recept or en km 
h = altura de l'ant.ena emissora en m 

Si es dóna el cas que l'antena receptora està tam
bé situada a una bo na altura, es calcula la distàn
cia que pot aconsegu ir i se suma amb la de l'an
t ena emissora. Així s'obté una distància supe-
ri or: 

d - 4·(· ' h + - ' h ) V tra n sm. V r ece p. 

Com que les antenes són dispositius passius, és a 
dir que só n bilaterals , tot el que s'explica per a 
l'antena t ransmissora és extensible a la recep
tora. 

Hi ha un problema amb la transmissió d'aquestes 
ones, perquè les longituds d'ona són molt petites 
i es reflecteixen molt fàcilment. Tindrem, doncs, 
que a una antena receptora arribarà el senyal di
recte i, a més a més, un senyal reflectit que arri
barà una mica més tard que el directe. 

A causa d 'aquest efecte explicat es formen al te
levisor dobles imatges que es veuran a la pantalla 
(fig. 6). . 

ANTENES 

El tipus d'antena més senzill és l'anomenat di
p'ol, que es mostra a la figura 7. 

A/4 A/4 

Figura 7 
Cada una de les varetes ha de t enir una mida de
terminada, que correspon a la quarta part de la 
lo ngitud d 'ona de la freqüència que es vol trans
metre. 
Cadascuna de les varet es del dipol es comporta 
com a autoinductora, i una de les varetes respec
te de l'altra formarà una capacitat. Aquests dos 
elements junts (L i C) constitueixen un circuit 
ressonant on tindrem un senyal simètric, perquè 
no tenim cap punt a terra. Si tenim una vareta 
que utilitzem com a antena, situada horitzontal
ment, el camp electromagnètic que produirà serà 
vertical i el camp elèctric, horitzontal. En aquest 
cas diem que tenim una antena polaritzada horit
zontalment. Anàlogament si l'antena la col.lo
quem de forma vertical, la seva polarització serà 
també vertical. La polarització de l'antena recep
t ora ha de coincid ir sempre amb la de l'antena 
transmissora , per aconseguir una perfecta recep
ció. 

La impedància que presenta un dipol obert , com 
el que hem vist fins ara, és aproximadament de 
75Q. D'acord amb la direcció amb què s'p rienta 
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un dipol , es captarà més o menys senyal, segons 
quin sigui l'angle de recepció respecte del punt 
on es ttroba situada l'antena emissora. La repre
sentació gràfica del senyal rebut en funció de 
l'angle de recepció ve representat al diagrama po
lar de Ja figura 8. 

tJO ' 

' ' ' 

Figura 8 

J O' 
/ 

En el cas de trobar-nos amb el problema d'una 
possible reflexió de senyal, hauríem d'orientar 
l'antena de manera que encara que es perdi una 
mica de senya l directe, el senyal reflectit arribi 
amb un angle tal que sigui de molt poca impor
tància. 

Figura 9 
Per tal d 'augmentar Ja recepció d'un dipol, se si
tua una vareta darrera aquest dipol amb una dis
tància d ' una quarta part de la longitud d 'ona 
corresponent a Ja freqüència que volem rebre, i 
lleugerament superior al mateix dipo l, de la for
ma que mostra la figura 9. Així aco nseguim que 
l'ante na sigui més directiva. i oer Ja J?art del dar
rera presenti una recepció nul.la. El diagrama po-
lar obtingut ara serà com el de Ja figura I O. 

Figura 10 
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A l'antena arriba un senyal, i aquest senyal rebut 
per la vareta reflectora crea un ·camp electromag
nètic que s'indueix al dipol augmentant el senyal 
total del dipol, perquè se sumen . El senyal que 
pugui arribar per la part del darrera s'anul.la a 
causa del reflector. Hi ha, però, un inconvenient, 
i és que, en posar el reflector, la impedància to
tal que presenta l'antena- disminueix. Per evitar 
aquest efecte es fa servir l'anomenat dipol ple
gat, la impedància del qual és quatre vegades més 

e ) 

Figura 11 Figura 12 
gran que la del dipol obert, aproximadament uns 
300.Q. (fig . 11 ). 

Per fer que l'antena sigui encara més diractiva, es 
col.loquen unes varetes anomenades di rectors, 
que se situen amb una distància d'un quart de la 
longitud d'ona de la freqüè ncia a rebre, per da
vant del dipol. Aquestes varetes són més petites 
que À. /2 . La disposició dels directors es pot ob
servar a la figura 12. 

El diagrama de directivitat que obtenim alesho
res és e l que s' ind ica a la figura 13 , que com es 
pot comprovar, presenta unes característiques 
millors que l'anterior. 

Figura 13 

Per mesurar la potència amb què arriba un se
nyal procedent d' una em.issora , es comprova la 
intensitat de camp a l'antena, que ve donada en 
mV / m. Per exemple, a una antena d'un metre de 
longitud , Ja t ensió que es mesuri serà el valor de 
la intensitat de camp present en aquesta antena. 
Com més gran sigui l'antena , més senyal es cap
tarà per a una mateixa intensitat de camp. 

Xavier Cacho i Burgos 

Catàleg de ba<;<.< de dadc.$ 
1985 

Principals baso dc 
dades actt&<ible\ online 
dco del C lOC 

TERMlNOLOGIA DEL VÍDEO 

Edita: Vídeo Spot 
Autor: Tomàs Pladevall 

CATÀLEG DE BASES DE DADES 1985 
Principals bases de dades accessibles on fine des 
del ClOC 

Edita: Consorci d'Informació i Documentació 
de Catalunya 
Autors: Tomàs Baiget , Joan Bravo, Marta Jordà, 
Vicenç Meléndez i Eugènia Salvador. 

El present catà leg exposa, amb l'objectiu d'aju
dar a Ja formació i l'orientació, no tant l'apor
tació quantitativa de material, com la seva se
lecció i ordenació i l' intent d'adaptar-lo a les 
necessitats específiques dels usuaris. 

Aquest vocabulari ens acosta al món de termino
logia pròpia del vídeo fent correspondència en 
dos altres idiomes (l'anglès i l'espanyol) . 

E l motiu que el converteix en una obra força in
teressant és que es tracta d'una aproximació a un 
sector prou especia li tza t i que cada cop adq ui
reix una importància més gran. D'altra banda, 
trenca amb Ja dinàmica de fer vocab ularis molt 
generals i entra ja en terrenys més concrets. 

ESTALVI D'ENERGIA EN EL DISSENY 
D'EDIFICIS 
Aplicació de sistemes d 'aprofitament solar passiu 

Edita: Generalitat de Catalunya. Departament 
d'Indústria i Energia. 
Autm :; : Albert Mitjà , Joan Esteve i Joan-J osep 
Escobar. 

L'objectiu d 'aquesta publicació és eminentment 
pràctic: subministrar informació general i t ècni
ca als professionals del sector, per contribuir a Ja 
racionalització del consum energètic i a la utilit
zació d'energies autòctones i, en especial, l' ener
gia solar , en els edificis. 
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ALGUNS PROBLEMES 
DE LA TERMINOLOGIA INFORMÀTICA. 

En aq uest article exposem breum ent' algunes de 
les reflexions principals desenvolupades al llarg 
de la tasca d 'elaboració del Diccionari d' Infor
màtica que s'ha rea litzat entre e l setembre de 
1983 i e l gener de 1986. 

D'entrada , ca l advertir que el camp de la t ermi
nologia informàt ica compta amb una dificultat 
que tot i ésser general en tota la terminologia 
tècnica és més accentuada en el nostre cas: e l rit
me vertiginós amb què es produeixen les innova
cio ns tecnològiques en el camp de la informàtica 
ens ha obligat aix í a recórrer (per tal d'obtenir 
una bona part dels termes més usuals) a material 
dispers de difícil accés: buidatge de revistes, 
glossaris de manuals diversos , etc. 

Aquest és un primer factor que d ificulta la tasca 
inic ial de selecció terminològica. Una a ltra carac
teríst ica a as~enya lar en l'elaboració d 'un recull 
de termes informàtics que es proposi d 'ésser re
prese nta tiu és l'ampli ventall d'especialitats en 
què s' ha anat dividint aquest camp de treball ter
mino lògic, la qual cosa multiplica les tasques ne
cessàries dc consulta. 

Encara ca l afegir-hi una tercera dificultat provi
nent de la gran anarquia existent en la normativa 
de les diferents llengües utilitzades com a refe
rències de treball en la recerca terminològica 
(molt particularment , l'espa nyol i l'italià) . 

Analitza nt, ara , a un nivell concret, les creacions 
te rminològiques o neologies*, observem que 
aq uestes sorgeixen: 

I ) De termes ja existents en la llengua, als quals 
es proveeix d' una accepció info rmàtica (neolo
gia de significat). 
2) De la creació de no us term es (neologia de fo r
ma). 

I. En aquest cas es tra cta de la defini ció d' una 
nova accepció que pugui ésser adoptada com a 
ampliació d'un a ltre se ntit ge nèric o especia litzat 
del te rm e. En serien exemples mots o locucions 
com : adreça, cam1J, canal, contrasenya, encebar, 
endegament, en Unia, dada, diàleg, disc, editar, 
desbrossar, memòria, menú, reb le, rato/i, rutlla
dar, sobreeix iment, sortejar, tuberia, etc. utilit
za ts per a designar concep tes info rmà ti cs . 
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En aquesta línia hem recollit també termes de 
l'activitat informàtica que recobreixen usos col
loq uials com: cervell electrònic, escalfatecles, pe
tar, pirateria, etc. 
Aquestes neologies de significat, no han estat pas 
creades per un simple procés de traducció del 
terme anglès corresponent per mitj à d' un paral
lelisme en l'extensió semàntica (com s'esdevé so
vint en les terminologies informàtiques d'altres 
llengües), sinó partint de la recerca per a cada 
cas del terme cata là més habitual i/ o adequat al 
concepte que es vol designar. 

DICCIONARI 
D'INFORMÀTICA 

I "'-~lt iCAUI U lo\1 IH I 0 ... 1 lC~ 
l'lli ~llU" I'""" t.<\o lfllol ti\NII I '" 'I 

Afegim , finalment, la uti lització dels recursos 
que ofereix la sinon ímia dins e l lèxic català per a 
establir especialitzacions semàntiques en la te r
mi nologia in fo rmàtica (per bé q ue aquestes espe
cia litzacions fossin ine xistents ·o poc remarcables 
en les accepcions no informàtiques dels term es 
en qüestió). Així, per exemple en informàtica 
ens ha semblat útil de distingir entre mot i pa
raula, entre nombre i número, entre enregistra
ment i registre, et c. 

2 . La creació de nous term es preveu d iferents 
gra us d'adaptació a l català , des de la formació de 
mo ts seguint les regles de derivació o innovació 
usuals en la llengua (com: buròtica, biquinari, 
connector, d igitalitzar, disquet , informàtic, in
t elj(cie, {tem, octet, privadesa, visualitzqdor, 
etc.) , la transcripció fonètica directa (com: bit, 
bus, plòter, xip ... ) i l'adopció pura i ·simple del 
mo t en la seva fo rma anglesa (software, hardwa
re, spool .. . ). 

La normalització de la terminologia informàtica 
(entenent per normalització terminològica la in
t egració dels nous conceptes dins el sistema "fo
nològic, lexicològic i morfosintàctic de la llengua 
catalana) ens planteja com a problema central el 
grau de catalanització possible en cada cas con
cret (en cada àrea, en cada situació). 
Els criteris seguits en l'elaboració de la versió de~ 
diccionari de 1986 han partit de la com binació 
dels aspectes de correcció i de congruència lin
güístiques, amb aspectes referents a l'ús (tant a 
la utilització actual del t erme, com a la viabilitat 
de les propostes plantejades). En aquesta línia, 
els casos de transcripció assenyalats han estat 
considerats vàlids a causa de la congruència dels 
t ermes adaptats amb el sistema fono lògic cat alà 
(cosa que no s'esdevé amb els termes que han 
mantingut la fo rma anglesa). 
D'acord igualment amb aquest criteri de congru
ència hem inclòs termes apocopats d'ús univer
sal en informàtica com macro (de macroinstruc
ció), mega (de megaoctet), giga (de gigaoctet), 
etc. 
Advertim , finalment, que só n excepcions que es
capen evidentment a un procés aprofundit d'a
daptació els noms científics universals de progra
mes, sistemes operatius, i t ècniques diverses 
(com COBOL, FORTRAN ... CPM, etc.) que, en 
forma generalment de sigla o d'acrònim , resten 
invariables gràficament en les llengües d'alfabet 
llatí. 

En resum, considerem que les propostes plante
jades en el diccionari d'informàtica que comen
tem , han representat un pas endavant en la cata
lan ització de nombrosos termes utilitzat s ante
riorment en la forma anglesa o castellanitzada ; 

Més de cent anys · 
oferint les millors 
solucions en tots els 
sectors. 
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i això tant en l'ortografia, la lexicologia i la mor
fosintaxi (assemblador, enregistrament, interfi
cie, octet, x ip ... ) com en la pronunciació (com 
en el cas del terme BASIC. Termes avui encara 
usuals com drive i owerflow han estat substitu
ïts per armari, rutllador, disquera o unitat per al 
primer cas; i per sobreeiximent per al segon. 

D'altra banda, en l'adopció de les solucions pro
posades hem tendit, per tal de no violentar ex
cessivament els usos habituals, a facilitar uns ins
truments terminològics fàcilment compatibles 
amb l'anglès, tot simplificant , en la mesura del 
possible, el sist ema d 'equivalències amb aquesta 
llengua (com en el cas de la distinció entre regis
tre - en anglès: register- i enregistram ent - en 
anglès: recording- ). 
En la línia general exposada hem tendit , doncs, 
a afavorir les solucions de catalanització que 
sem blaven més viables ; però no hem abandonat 
pas per això alguns dels termes anglesos habitu
als entre els informàtics, els quals han estat rele
gats, dins la disposició dels articles, a una situa
ció secundària. Hem donat, així, preferència a 
octet i multiplet tot deixant en un segon lloc el 
t erme by te; a memòria intermèdia davant buffer, 
etç., a l'espera de Ja solució definitiva que acabi 
essent consagrada per l'ús. 
No hem volgut, però, precipitar algunes de les 
adaptacions que comencen a ésser introduïdes 
en el món de Ja informàtica (com logical per 
software) i és per això que hem preferit per als 
casos en què no es comptava amb solucions adi
ents i definitives (és a dir, correctes, precises i 
utilitzables) el manteniment d'un grapat d'angli
cismes del tipus dels que hem esmentat més 
amunt en tractar de l'adopció de nous t erm es. 
Aquest mateix criteri ha estat aplicat per a mol
t es sigles (com CAD/CAM, OCR, LSI, etc.) que 
tot i ésser susceptibles d'adaptació requeririen 
un estudi previ aprofundit i un esforç social i ins
titucional importants per a la seva substitució 
adequada. 

En el breu espai d'aquest ar ticle no és possible 
d'entrar en més detalls. Esperem que les idees 
exposades siguin suficients per a comprendre els 
criteris principals utilitzats i que de les necessi
tats sorgides de l'ús quotidià i de la consulta del 
diccionari que comentem, els usuaris de la termi
nologia informàtica vagin consolidant i ampliant 
aquesta primera aportac ió. 

Carles Castellanos i Llorenç 
Enginyer industrial 

autor juntament amb Eulàlia Ferràndiz i Civil 
del Diccionari d'Informàtica 

editat per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria 
i Navegació de Barcelona, 1986 
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LONGITUD DE LA BAIXADA. 

LONGITUD DE LA BAIXADA (i2) 

Si' la impedàn
cia d'una antena fos igual a la impedància carac
terística del cab le, l'antena absorbiria tota la po
t ència , sense reflectir-ne endarrera. En aquest su
pòsit la longitud de la baixada sols afectaria l'a
tenuació per llargada (vegeu taula). Però en la 
pràctica és difícil que aquesta condició es com
pleixi, especialment en les poc ortodoxes " terres 
planes" que es formen en els "trocomò bils". És 
improbable que en el punt d'alimentació aques
tes ante nes donin "precisament" un dels valors 
estandarditzats d ' impedàncies característiques 
de cab les. En aquest cas, el millor que es pot fer 
és considerar la baixada sintonitzada i aplicar la 
fórmula següent per calcular la longitud: 

Longitud -::- .1._ x factor de propagació. 
2 (vegeu taula) 

Això en donaria la longitud base. Exemple: 
- Quines longituds pot tenir un cable RG 58/U 
que alimenti una terra plana (sostre de cotxe) a 
una freqüència de 144.3 MHz? Mitja longitud 
d'ona d'aquesta freqüència serà la meitat de 300 
partit per la freqüència en MHz, que com sabem 
dóna la longitud d'ona , això és 

300 - 2,079 , 2,079 I ,039. 
144,3 2 

Aquest valor (1 /2) pel factor de velocitat del ca
ble RG 58/U, que val 0 ,67, ens dó na : 1.039 X 
0 ,67 = 0,69 metres. Hem dit que aquesta és la 
longitud base, és evident que 69 centímetres de 
cable no arriben del sostre d'un cotxe a l'equip 
ràd io. E l valor base, es pot multiplicar per qual
sevol número enter que ens "arribi". En el pre
sent cas seria: 

0 ,964 x 2 
x 3 
x 4 
x 5 
etc . 

I ,38 
2,08 
2,78 
3,48 

Es poden usa r aquests valors, però no els inter
medis. 

En freqüències elevades i po tències baixes valia 
pena filar prim. 

Zo Velocitat atenuació en dB 
Cable Ohms propagació per cada 30 m a 

144 MHz 144 MHz 420 MHz 

RG 58 AAU 53 66 5,7 10,4 
RG 58 50 79 4,1 7,1 
RG 59 AAU 73 66 4,2 7,2 
RG 59 75 79 3,4 6,1 
RG 8 AAU 52 66 2,5 4,8 
RG 8 50 80 2,2 3,9 

CONTINUA LA SAGA DEL PETIT 
DE LA FAMÍLIA ELECTRÒNICA 

Una de les més importants aplicacions dels dío
des d'estat sòlid és en el camp alimentari, és a 
dir, les "fonts d'a limen tació" . Aquests díodes 
són més barats, petits, versàtils, etc., que les và l
vules de buit, que compleixen les mateixes fun
cions, però s'han de tractar amb més de compte. 
Tot radiopita "d'abans de la guerra" que s'esti
més una mica, segur que havia posat al ro ig les 
plaques d'alguna 524 ... i no passava res. Els dío
des d'estat sòlid, en canvi , no resisteixen curtcir
cuits, ni sobretensions i es defuncionen sense dir 
ni piu. Recordem que la tensió de pic dels sim
ples 220 volt del subministrament industrial , són 
308 volt. S'han observat molt bé les seves carac
t erístiques, tant de tensió, com de corrent , com 
tèrmiques. A la figura 14 es representa la dispo
sició més simple d'u n díode com a rectificador. 

r-----1 '>l"lf-----;t--- ---é + 
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Fig. 14 

La tensió contínua que obtenim en aquest cir
cuit (sense càrrega) és d'I .4 vegades la tensió 
d'entrada. Per anar tranquils el díode ha de ser 
de 2,8 vegades la "tensió inversa d'entrada" .. En 
la literatura anglòfona peak inverse voltage , en 
els manuals de característiques es troba siglat, 
PIV, i és un valor important a tenir en compte. 
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Igualment, s'ha de respectar el corrent màxim es- quadriplicador. No oblidem el pont del senyor 
pecificat, i per últim la temperatura. Aquest a es Graets, actualment és utilitzat en forma genera
limita amb refrigeradors i s'ha de respectar la su- litzada per alimentar tot circui t transistoritzat o 
perfície, el pes i... el color (normalment negre) . integrat a ba ixa tensió. La tensió contínua és 1.4 
que els manuals ens aconsellin. El circuit de la fi- vegades el valor de l'alterna. 
gura 14 és un rectificador de mitja ona amb la 
seva corresponent ondulació (ripple) en funció 
de la càrrega. Els díodes sòlids admeten els ma
teixos muntatges que les vàlvules. El de la figura 
15 és molt semblant al clàssic utilitzat amb vàl
vules. La tensió contínua és la meitat del valor 
d'alterna (secundari transformado r) multiplicat 
per 1.4 i la tensió PIV dels díodes ha de ser 2 .8 
vegades el valor d'alterna . 

Fig. 15 
Aq uest circuit ens subministra les dues polari
tats . Respecte a l zero, el t erminal positiu està al 
valor: C.A. X 1.4 per sobre el zero i el terminal 

Fig. 16 
negatiu està al valor: C.A. X 1.4 per sota el zero. 
De + C.A. x 1.4 a - C.A. x 1.4 van 2 C.A. x 
1.4- ; això significa que entre el + i el - hem fet 
un ,doblador de tensió. 

Aquest circuit és molt usat per alimentar circuits 
integrats "flotants" (que necessiten ser alimen
tats amb tensió negativa i positiva respecte a 
massa) a més, com hem vist, és l'origen dels addi
cionadors de tensió . La tensió contínua en la fi
gura 17 és de 2.8 vegades la C.A. Aquest circuit 
era molt popular en la part d'alimentació dels te
levisors a vàlvules. Els circuits additors de tensió 
també s'utilitzaven amb les vàlvules de buit, però 
era una llauna haver d'alimentar els filaments 
amb debanats independents i aï llats per a més 
tensió a cada pas. A la figura 18 es representa un 

-lli-----¡*-·~· ft.,. 

CA ~ $ 

Fig. 17 

ELS APARELLS DE MESURA I ELS DÍODES 

Actualment tots els aparells de mesura són de 
"bobina mòbil" , o sigui que són aparells que en 
principi sols poden mesurar corrent continu. 
Hem vist, d'a ltra banda , que els díodes ens trans
formen els corrents alterns en continus. Aparent
ment, doncs, posant en sèrie un díode amb un 
aparell de mesura de corrent continu, ja tin
dríem un mesurador d'alterna. Això no és exac-

Fig. 18 
te, hem de recordar que quan diem que tenim 
una tensió alterna de 220 volt volem dir que si 
la fem circular a través d'una resistència , aquesta 
s'escalfarà igual que si li poséssim 220 volt. de 
corrent continu. Com que el corrent altern és 
molt poc seriós, tan aviat està a dalt com a baix, 
com en unes muntanyes russes, per poder fer el 
mateix efecte ~èrmic d'un corrent continu (que 
és molt seriós i ... continu) ha de ser 1.414 vega
des més gran quan està dalt la muntanya. Els rec-

CA 

= 

Fig. 19 
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tificadors, doncs, que apliquem als aparells de 
mesura de corrent continu per convertir-los en 
mesuradors d'alterna, han de tenir en compte 
aquestes consideracions per mesurar t ensio ns o 
corrents alterns eficaços, això és, equivalents t èr
micament als corrents continus. El circuit que 
compleix aquestes cond icions és el Po nt de Gra
et z sense condensador !! 

--c:J-l 

' I 
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__ __j F ig. 20 

En anglès de les tensions o corrents eficaços en 
diuen RMS. És important saber-ho perquè sov.int 
es parla d'altres valors. La tensió de pic assoleix 
integrant d'energia que hi ha dintre la superfície 
d'un semiperíode. 

--t>l~ 
CA = (/) T- ____ _I 

F ig. 21 
Aquesta disposició marcarà el valor de pic, sem
pre que la resistència interna de l'aparell de me
sura sigu i alta i no eviti que el condensador es 
mantingui a l valor de pic. Normalment, com està 
representat a la figura , hi ha una resist ència ex
tra, perquè la interna dels aparells de mesura és 
baixa. 

MESURADOR PIC A PIC 

Com es veu a la figura, un pic a pic és simple
ment un dob lador de tensió. 

MODIFICACIÓ D'ESCALES 

Els radioaficiomits solen tenir bastant de relació 
amb les bateries. Els valors de tensió útils són 
d'un parell de volts per sobre i per sota del seu 
valor nominal. Hi ha una variació , do ncs, de 4 
volt aproximadament, llegits en un tester d 'esca
la 25 vo lt , que no fa unes variacions ga ire apre
ciab les. 
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Si posem el t es ter en posició de 5 volt, i en sèrie 
un zener de li Volt ... quan n'hi apliquem 12, en 
marcarà 1, etc., i l'escala quedarà modificada ai
xí : 

+ - l 

Fig. 22 
Amb això la llegida entre els valors útils queda 
molt expansionada. Els radiopites tenen relació 
amb les bateries i les bateries amb els cotxes . 
Una apli cació interessant dels díodes és la repre
sentada a la fig. 23. Aquest dispositiu permet te-

2 3 ' , 
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Fig. 23 Radoo 

lo 
nir dues bateries en paral.lel des del punt de vista 
de la càrrega, però independitzades per a la des
càrrega. La bateria Y (bateria ràdio) rep l'alimen
tació del dínamo del cotxe pel punt A, igual que 
la bateria X, que és la normal del cotxe. Si amb 
el motor parat ens ded iquem al DX, podem arri
bar a buidar la bateria Y, però a l'hora de donar
li al demarrer (que s'alimenta normalment del 
punt B) ho farem tranquil.lament amb la bateria 
X. Els dos díodes muntats d'entrada no deixen 
que una bateria es descarregui sobre l'altra. (No
ta: aq uesta aplicació pot evitar alguna complica
ció amb Madame .. . ) Aquests díodes són d 'ús cor
rent en cotxes. La denominació corrent USA, és 
1Nl396 i van amb un refrigerador d'uns 100 cm2

. 

Com que estem troncomobilitzats podem parlar 
d'un tacòmetre diàdic. 

Es pot calibrar connectant l'entrada a una font 
de 1 O o 12 volts alterna 50 Hz intercalant-hi una 
resistència d'uns 2k.Q i ajustant el reosta t de 
2Skn perquè marqui 30. Això significarà 3000 
RPM. Evidentment , aquest dispositiu també és 
un freqüencímetre d 'àudio. Que jo sàpiga, hi ha 
un centenar més d'aplicacions dels díodes, però 
estic segur que n'hi ha moltes més. 

Pere Palol i J>erramon 
73,5 DX EA3QX 
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RSI: TRES LLETRES PER PRESENTAR AL MÓN 
QUATRE COMUNITATS. 

Ràdio Suïssa Internacional va celebrar l'any passat els seus primers cinquanta anys 
de vida. L'article següent recull el que ha estat, el que és i el que serà l'emissora hel
vètica d 'ona curta. 

DE "SERVEI SU1S D'ONES CURTES" A 
"RÀDIO SUlSSA INTERNACIONAL" 

A la tardor de 1935 va n començar les emissions 
suïsses regulars en o na curta. Es feien des de les 
instal.lacions de la Societat de Nacio ns, a Pran
gins, i hi havia programes en alemany, francès i 
italià. 

L'any 1939 es va inaugurar a Schwarzenburg el 
primer centre suís d 'ona curta. Passats pocs me
sos un incendi el va destruir. L'any següent el 
van tornar a posar en fu ncio nament. 

A la dècada dels quaranta el Servei Suís d'Ones 
Curtes va augmentar e l nombre d'idiomes d'e
missió i la potència de ls seus transmissors. Als 
idiomes esmentats abans s' hi van incorporar: el 
portuguès (1941 ), l'espanyol (1941 ), l'anglès 
( 1 941) i l'esperanto ( 1946). Els transmissors van 
passar, dels inicials 25 Kw, a una potència de 
100 Kw. 

Les dècades següents van servir per aclarir la fun
ció i la titularitat del Servei Suís d'Ones Curtes. 
Des de l'any 1954, la Societat Suïssa de Radiodi
fusió i Televisió (SSR) n'és la concessionària , 
a mb una dob le func ió - que encara avui es pot 
considerar com a vigen t- : "intensificar el co n
tacte dels suïssos residents a l'estranger amb el 
seu país contribuir a la projecció de Suïssa al 
món". 

L'estructura de programes del Servei Suís d'Ona 
Curta es va completar amb la introducció de la 
llengua àrab. l'any 1964, i de la llengua romanx 
- q uarta llengua naciona l.suï ssa - , l'any 1972. 

L 'a ny 1978 el Servei Suís d'Ones Curtes es va 
passar a dir Ràdio Suïssa Internacional (RSI). 

RSI AVU I 

Programació 

RS I. amb seu a Berna, emet les vi nt-i-quatre ho-

res del dia cap als cinc continents. Els seus 130 
col.laboradors produeixen unes 15.000 hores 
anuals de programació, en nou idiomes. 

Edtfici de RS! 

Des del 1985 la programació setmanal de RSI , 
en qualsevol idioma, té e l contingut següent de 
d illuns a dissabt e, una revista amb notícies inter
nacionals i suïsses, reportatges, corresponsa lies i 
informacions culturals, econòmiques, científi
ques i polítiques. Els diumenges ded ica. fona
mentalment, la mitja hora de programació a con
testar les p regu ntes i les cartes a ls oïdors. 

Val a dir que l' emissora suï ssa dedica molt poc 
temps a l món del DXisme i la radioesco lt.a , del 
qua l ofereix només dos programes: "Short ware 
Merry-Go-Round", els dissabtes dins de la pro
gramació anglesa , i "L'Angola del DXer", els pri
mers diumenges de cada mes, dins del servei ita
lià. 



Finançament 

L'any 1963 el govern suís va aprovar un pla de 
fina nçament que preveia la participació massiv~ 
de la Confederació en les despeses del Serve¡ 
Suís d'Ones Curtes. L'any 1977 el govern de la 
Confederación se'n va desdir. Això va obligar la 
Societ at Suïssa de Radiodifusió i Televisió a fer
se càrrec de to tes les despeses ocasionades per 
les emissions d'ona curta . 

L'a ny 1984, després de nombroses int ervencions 
parlamentàries defensant un nou finançament 
per al servei d'ona curta suís, el govern va redac
tar un decret on la Confederació es feia càrrec 
del cinquanta per cent de les despeses d'ad minis
trac ió , producció de programes i manteniment 
de les instal.lacions tècniques de Ràdio Suïssa 
Internacional. 

FOTO/ARXIU 

Membres del SerPei Espanyol de RSI 

Tècnica 

Ràdio Suïssa Interna cional té cinc plantes trans
missores, totes a Suïssa : 

Schwarzenbourg 
- 3 emissors BBC de 250 Kw (6 a 26 MHz) 
- 2 emissors Hasler de 100 Kw (6 a 2 1 MHz) 
- I emissor Marconi de 25 0 Kw (6 a 26 MHz) 

Sottens 
- I emissor de 500 K w (9 a 2 1 MHz) 
Aquest equip treballa amb una immensa antena 
rotativa, que l'any 1972 era la més moderna del 
món. 

Antena Giratòria de Sottens 

Lenk 
- 2 emissors BBC de 250 Kw (3 a 30 MHz) 

Sar nen 
- 1 emissor BBC de 250 Kw (3 a 30 MHz) 

Beromünster 
- 2 emissors BBC de 250 Kw (6 .19 5 i 9.535 KHz) 

UTC M H z - -r • = SOOkW 
( GM T) 

21.15 - 22.30 9 625-230 . , .815- 230 12 035-230 15570-260 
22_30-2300 Ponugu6s 9 625-230 e s.ass - n o 12035- 230 15 570-260 

CDCD 23 00-23 30 ltaf11nO 9 625-230 . ! .885 - 230 12035-230 15 570-260 
23 30-24.00 Oeuuch 9 625-230 . 9.1185 - 230 12 035-230 15 570-260 
24 oo-oo J O Françe•s sazs-zJo e !.aas-n o 12 035-230 15 570- 260 
00 30-01 00 b~llol 9625-230 e S.IIS -230 12 035-230 15 570-260 

01.15-01.30 6.135-305 . 9.725-210 9 885- 290 11 925-260 12-035-305 
Ol 30-02.00 llahano 9 885- 290 11 925-260 12.035-305 

(DQ) Ol 30-02.00 Franc.~•• 6135-305 e s.ns-210 
0200-02.30 En;hsh 61 35-305 • s.ns - u o 9885-2.SKI " 925-160 U035-305 
02.30-0300 Deuts.ch 9885- 290 11 9":5- 260 
02 30-03 00 Es.,.l'lo l 61 35-305 . 9.725 - 210 12 035-305 

03 15 - 03.30 6135-305 • t .725 - J 05 9 885-320 12 035-320 

Q) @ 
0330-04 00 ltaha no 6135-305 . ! .725 - 305 9 885- 320 12.035-320 
04 00-04 JO Engllsh 61 35-305 . 9.725 - 305 9 885- 320 12 035-320 
04 30-05 .00 DeutiCh 6135-305 . 9.725-305 9 885- 320 12 035-3 20 
OSQ0-0530 Fran~11 15135-305 • t .72S - J0 5 9 885-320 12035-320 

05.45-06.00 Dtunch 9 870-170 12030-185 . ,5 ,430 - 200 

® @ 06 00-06 .30 França11 9870-170 12030- 185 . , 5,4 30 -200 
06 30-07 00 Engl15h 9870-170 12030-185 • u 4 30 - 200 
0700-07 30 h• '••no 9870-170 11030-185 e u 430-200 

07 45-08.00 9 560-260 11 74 5-2 45 e t 1.905-260 15 570-24 5 
0800-08.30 l1.1l11no 9 560- 260 11 745-245 • 11 toS-260 15570-24 5 

®@ 08 30-0500 Enol•~t~ 9 560-260 11 74 5-245 e 11 toS -260 15 570-245 
09 00-09 JO D•utKh 9 580-260 11 .745-2ofo5 e t I to5- 260 15 510-24 5 
0930-1000 França11 9 S&0-260 11 74 5- 2ofo5 . 11.905 - 260 15570-24 5 
1000- 1030 Enghsh 9 560-260 11 74 5-245 e ll 905 -260 15 570-24 5 

10 45 -11.00 11795- 50 e \5.570 - 50 15.585- 65 17 830- 65 

®®0 
11 00-11 30 Enghsh 11 795- 50 e n .s 1o. 50 15 S85- 65 17.830- 65 
11 30-1200 f l ilftÇI I I 11 795- 50 . ,$,57(,1- so 15 585- 65 17.830- 65 
1200-12 30 D•utsch 11.795- 50 e u 570 - so 15 585- 65 17 830- 65 
U30-1300 ltat1.1no 11 795- 50 e u ;a70- so 15 585- 65 17 830- 65 

13 15-13 30 11 905-80 , , 955- 80 15570- 80 .1 5.515- 90 17 830- 80 

@0® 
13 30-14 00 Enghsh 11.905- 80 11 955- 80 15 570- 80 .1 5.585- 90 17 830- 80 
14 00-14 30 f rançaos 11 905- 80 11 955- 80 e u.sas- to 
14 00-14 30 ha ILI no 15 570- 80 17 830- ao 
14 30-1500 D•uucn 11 905-80 11 955- 80 15570- 80 e 15.515- 90 17 830- 80 

15 15-1530 15 ofo30-110 15570-175 17 570-140 . 17 .130-125 
15 30-1600 Enotosh 15 ofo30-110 15 570- 125 17 570-1 40 . H.U 0-125 

®® 16 00-16 30 Fr¡ tl(,,4 15 430-1\0 15570-125 17 570- 140 • n.u o-u s 
16 30- 1700 D• u1scn 15 ofo30-110 15570-125 
16 30-17.00 llal•• no 17 570- 140 . 17.130- 125 

17 15-1730 9 885-170 11 955-110 12 035- 140 15420-200 e 17.830- US 
17 30-18 30 ..... 9 885-170 11 955-170 12 035-1 40 
18 30-1900 Englo$h 9685-170 11 955-170 

®®@ :: gg:~~~ 0 1UISCh 9885-170 11 955-170 12035-140 
F•an~1! 9 885-170 11 955-170 12 035- 140 

2000-20 30 !tat~ no 12035- 140 
20.30-21 00 Por1ugu6s 9685-170 12035- U O 
21.00-21 .30 Englosh 9685-170 12035-140 
21 30-22 00 Espar\ol 9 885-170 12035-140 

· • · · Romansch/ Rom anche / Rum an tsch / Romancio / Romanche· 
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Taula d 'horaris i freqüències 

Swiss 
SBC Swiss Broadcasting Corporation 

EL FUTUR 

Segons el director de Ràdio Suïssa InternacionaL 
Joel Curchod: " ... RSI es proposa continuar la se
va missió informativa utilitzant al màxim els mit
jans de difusió ja posats a la seva disposició - es
sencialment les ones curtes- però estan molt 
at ents a totes les possibilitats complementàries 
que li permetin fer servir, si cal, en el futur, tota 
la gamma de mitjans tècnics moderns de difusió:' 
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Adreça: (RSI , CH-3000 Berna 15) 

Fonts : 
- Notes del Servei de Premsa de RSI , gener i oc

tubre 1982 . 
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LES MÀQUINES INTEL·LIGENTS. 

En un futur, les màquines prògramaran altres màquines, els robots controlaran el seu 
entorn mitjançant el reconeixement d'imatges, hi haurà ordinadors que simularan el 
pensament humà ... 

Des de la construcció el 1945 de I'ENIAC, pri
mer ordinador electrònic, fins a les sofisticades 
màquines de quaranta anys després, la informà
tica ha fet un camí espectacular. El futur està 
ple de sorpreses meravelloses. Agafant com a ba
se les principals línies d'investigació actual, in
t entarem rastrejar i predir aquest futur. 

L' increïble ordinador HAL 9000 que Arthur C 
Clarke va descriure en la dècada dels anys seixan
ta està cada cop més a prop de nosaltres, ja que 
s' han aconseguit en aquest terreny progressos ex
traord inaris, que apunten cap a la creació en un 
futur pròxim, de màquines intel.ligents. 

Per analitzar les tendències de treba ll actuals i els 
seus previsibles avenços futurs, hem de tenir en 
compte dos camps ben diferenciats: la investiga
ció en hardware i el desenvolupament de softwa
re. Dintre de cadascun podem esperar realitza
cio ns a curt , mitjà i lla rg termini , terminis que 
podem considerar separats en intervals de cinc 
anys. 

Centrem-nos en els pròxims cinc anys, en què es 
perfilen clarament dues inclinacions: les miniatu
res i els gegants. En el terreny de software ja s'es
tan desenvolupant cada vegada llenguatges més 
potents i més pròxims a la forma de pensar hu
mana. Llenguatges com FORTH, APL i LOGO, 
apunten ja cap a les construccions de Ja Intel.li
gènc ia Artificia l. Però caldrà esperar que hi hagi 
un no table avenç teòric dels principis de la int el
ligè ncia artificia l, ja que aquests principis no han 
variat des de l'època en què l'escriptor i matemà
tic Lewis Carroll ma ta va els seus insomnis jugant 
amb la lògica . 

Les innovacions que es poden esperar en hardwa
re no só n tan espectaculars, en aquest espai tan 
·petit de temps. ·Avui d ia la investigació se centra, 
fonamentalment , en la manera d 'aconseguir un 
grau d ' integració més alt en els circuits electrò
nics, i una major capac itat d'emmagat zemament 
per unitat de vo lum. Les aplicacio ns més interes-

sants en aquest camp serà l'emmagatzematge en 
disc làser (CD-ROM) (similar al disc compacte), 
les memòries de bombolles magnètiques i els mi
crocomputadors monoxip. t:s possible, a més, 
que un avenç en Ja tecnologia de les pantalles 
planes contribueixi al procés de miniaturització 
dels ordinadors. 

El revers d'aquesta cursa per aconseguir l'ordina
dor més petit i barat, el constitueix una altra 
tendència actual d'investigació: la construcció 
de grans ordinado rs, investigació en què estan 
compromeses tant les grans empreses nord-ame
ricanes, com el Departament de Defensa dels 
Estats Units, que hi destina una gran part de la 
seva capacita t de fina nçament. De moment les fi
tes més importants que s'han aconseguit són el 
CRAY-1 i el ·CIBER-205, am b capacitat de rea
litzar 400 i 600 milions d'operacions per segon. 
Ens pot servir com a punt de referència el fet 
que un microordinador del tipus MSX arriba 
amb pro u feines a l mig milió. 

A mig terme, d'aq uí uns deu anys, entrarem de 
ple en els dominis de la intel.ligència artificial. 
Els sistemes evo lucionaran fins al punt q ue subs
tituiran o complementaran determinats treballs 
fets fins ara pels professionals. La realització de 
complexos disssenys, la reparació d'equips elec
trò nics, o fins i tot, l'ajuda en el diagnòstic mè
dic, poden ser a lguns exemples d'aquest ca mp. 

Llavors és possib le qu e hàgim entrat en la quinta 
generació d'ord inadors. Les màquines ja no actu
aran segons els principis devon Newman, execu
tant seqüencialment les feines, i en lloc de tro
bar-nos una sola CPU ens trobarem amb ordina
dors compostos de centenars o milers de micro
processadors que rea litzaran operacions s imultà
nies. S' haurà arribat a aconseguir el hardware de 
la in tel.ligè ncia artificial, perquè les màquines 
hauran adquirit la capacitat i velocitat que 
aquesta ap licació necessita. 
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El software, per la seva part , tampoc no perdrà 
la cursa. La complexitat del hardware farà pro
babl~ment necessari que sistemes exper~s el pro
gramm. Ens t robarem amb màquines que tindran 
la funció de programar a ltres màquines. Els llen
guatges no s'assemblaran en absolut als d'avui Ja 
introducció de dades es farà mitj ançant Ja ve~ i 
e ls robots industrials hauran evolucionat fins ~ I 
P~~t que t indran un control total del seu entorn 
~ttJança nt t ècniques de reconeixement de les 
tmatges. 

dinadors capaços de superar àmpliament el fa
mós test de Turing. Aquesta prova consisteix en 
la simulació del pensament humà de manera que 
no es pugui diferenciar una conversació amb l'or
dinador com a interlocutor d'una altra amb un 
ésser humà. 

t:s probable que aquestes màquines ja no siguin 
electròniques. Els avenços en sistemes químics 
que realitzen operacions lògiques semblen pro
du ir-ho així. Un sistema lògic actual està com-

L'ordinador HAL 9000, protagonista de la pe/./(cula 
2001, odisseaa l'espai, sembla cada dia més pròxim a 
nosa/ tres. 

També es pot parlar dels grans progressos que 
s'esperen pel que fa al tractament de la informa
ció. Hi trobarem Ja d igitalització de tots els se
nyals. Aquest procés, que ha començat ja amb el 
disc compacte. continuarà ma nifestant-se amb la 
televisió, e l telèfon, i allà on hi hagi un senyal 
suscept ib le de ser trossejat, mostrat i transfor
mat en números. No serà possible distingir una 
conversació te lefò nica amb la casa del veí d'una 
a ltra que t inguem amb algú situat a l'altra punta 
del planeta. 

Seguint el fil de les investigacions actuals·, podem 
avent ura r que en uns quinze anys coneixerem or-

post per milers de transist'ors, cada un dels qua ls 
està format per milions de molècules. En un bio
xip cada eleinent lògic serà una sola molècula ca
paç de transmetre o no, a partir d'un control ex
terior, una ona química anomenada solitró. Es 
comportarà de forma similar a un transistor, en
cara que amb una reducció de dimensions i una 
dissipació tèrmica considerables. 

L'ona de solitró consisteix en una transposició 
d'enllaços químics sobre una macromolècula. 
Aquest tipus d'ona té els grans avantatges de no 
dissipar calor, no provocar interferències radio
elèctriques ni ser-hi sensible, cosa que permetrà 
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enorm es graus d'integració. 

Actualment, en aquest camp, s'està treballant 
amb la molècula de transpoliacetilè. Les firmes 
més importants entre els fabricants de circuits 
electrònics, com Westinghouse, General Electric 
o Mitsubishi, s'han incorporat i unit en la inves
tigació del bioxip. Això ens dóna una idea de la 
importància d'aquesta cursa, que cap de les grans 
empreses no vol perdre. 

U na altra possibilitat, potser més pròxima, està 
en el sector dels components òptics: alguns fa-

bricants ja han aconseguit, sembla, un element 
òptic actiu, que servirà de base per al desenvolu
pament de circuits lògics òptics. Els optocompu
tadors compartirien amb els bioxips els a vantat- · 
ges de la immunitat radioelèctrica i l'absència de 
dissipació tèrmica ; no passaria el mateix, però, 
en l'apartat de la reducció de la grandària, els op
tocircuits no podrien ser tan petits com els bio
xips. 

Imagineu-vos els avenços que coneixerem els 
pròxims anys. Hi ha moltíssimes coses encara 
per explicar i les reservo per a altres articles. 

Eloi Ramon i Garcia 
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IQS PROTEST A 

En el número 3, pàgina 6 d'aquesta revista que 
vostè tan dignament dirigeix, hi ha una nota en- . 
capçalada amb la pregunta: "¿Qui és el que rep 
més ajuda per investigar?". Seguidament s'afir
ma el següent: " Segons la Direcció General de 
Política Científica, del Ministeri d'Educació del 
govern espanyol, aquests són els organismes que 
reben més ajut de l'Estat:" 

Segueix una relació de sis entitats i en tercer lloc 
hi ha l'Institu t Químic de Sarrià amb una quan
titat de 6.480.000 de ptes. 

Com a director de l'Institut Químic de Sarrià em 
veig amb la necessitat de fer alguns aclariments, 
ja que, tal com es presenta, la notícia pot donar 
lloc a males interpretacions i fins i tot a greuges 
comparatius del tot injustificats. 

En primer lloc cal dir que l'Institut Químic de 
Sarrià és una entitat no lucrativa; és "Centre Co
ordinat del Consell SuperiC'r d'Investigacions 
Científiques". 

Per altra part crec que la pregunta de l'article ne
cessita una altra pregunta simultània o comple
mentària: ¿Qui és qui inverteix més en recerca i 
progrés científic? 

Evidentment jo només puc referir-me a l'Institut 
Químic de Sarrià i puc dir que el pressupost 
d'enguany ha estat de 253.780.000 de ptes., de 
les quals només provenen de l'administració pú
blica (Estatal i Autonòmica) 11.506.000 ptes. 
La resta, o sigui el 95,5%, és fruit del propi re
capte de recursos per cobrir els costos (tots els 
salaris, material fungible, amortitzacions, etc.) 
de la tasca científica realitzada (ensenyament i 
recerca). 

Per tant, em sembla que els 6.480.000 ptes. 
(aportació de l'Estat), davant 242.274.000, de la 
pròpia aportació de l'lQS, donen clara resposta a 
la pregunta abans formulada . Per altra banda 
queda també ben clar sobre qui recau la fracció 
més important del risc que comporta aquesta 
apassionant aventura científica. 

També crec imprescindible incloure en la llista 
de "¿Qui és qui rep més ajuda per investigar" 
els Instituts de Recerca i Universitats de l'Estat, 
en què sous, fungible, inv~rsions, etc. estan co
berts pels pressupostos de l'Estat. 

Però encara caldria anar més a fons: ¿Per què és 
tan fàcil publicar les petites subvencions -com si 
fossin grans- a institucions privades, i tant difí
cil saber el cost per alumne a la Universitat Esta
tal, o bé, quin és el cost mitjà de cada " paper" 
(article) que es publica per part dels centres esta
tals de recerca? 

No voldria que aquesta nota s'interpretés com 
un atac o queixa vers els nostres col.legues de les 
Universitats i Centres Estatals de Recerca amb 
els quals mantenim immillorables relacions i que 
també són víctimes sovint de judicis simplistes i 
interpretacions barroeres. Uns i altres estem en
gadjats en el progrés científic i tecnològic del 
nostre país, i, aquesta noble tasca, no s'ha de 
veure enterbolida i dificultada per accions, no 
precisament científiques, que no condueixen a 
res més que a sembrar divisions i recels entre el 
col.lectiu científic de casa nostra, que prou feina 
té a superar les dificultats pròpies de l'endarreri
ment científic i tecnològic del nostre país. 

Quedo a la seva disposició per a qualsevol con
sulta al respecte i rebi la més cordial salutació. 

Atentament, 
Dr. Miquel Gassiot Matas 

Director de l'Institut Químic de Sarrià 

RESPOSTA IQS 

QUADERNS TÈCNICS en la notícia a què feu 
referència s'ha limitat a transcriure unes dades 
publicades simultàniament en d'altres mitjans de 
comunicació que, d'altra banda, no han estat 
desmentides. 

Sobre la discussió entre universita t pública o pri
vada, que és on ens voleu fer entrar amb la vos
tra carta i que, per tant, és allò que realment us 
preocupa i malgrat que QUADERNS TÈCNICS 
té una opinió, també respectable, la farà pública, 
com és tradicional, a t ravés del seu editorial i en 
el moment en què ho consideri més oportú. 

No cal oblidar que la notícia feia referència als 
ajuts rebuts per la "Universitat privada" i a la cu
riosa coincidència ideològica d'aquesta. 
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LA FTLC PUNTUALITZA 

La Federació Pro-legalització de l.es T elevisions 
Locals a Catalunya ens fa arribar un comunicat 
per tal de rectificar la notícia apareguda en el 
núm. 5 de QUADERNS TÈCNICS pàg. 1 O, on es 
deia que aquestes televisions locals eren " perse
guides pels departaments corresponents de la Ge
neralita t" Ja qual cosa, a parer de la Federació, 
no és certa , donat que cap de les dues Generali
tats catalanes no tenen competències al respecte 
ja que es dóna un cas de buit legal que Ja ma tei~ 
xa Federació espera que se solucioni aviat. 

QUADERNS 
TÈCNICS· 

és una publicació de: 
PRODUCCIONS TÈCNIQUES 
S.COOP.CATALANA LTDA. 

ELS FOLLETS DE LA IMPREMTA 

Les publicacions en català , encara ·que siguin tèc
niques, tampoc no s'escapen dels "follets de la 
impremta". Al número 4, a l'article "Reciclatge 
per a l'antena Yagi creuada", del company 
Eduard Selma i Bargalló, aquests menuts éssers 
hi van introduir una mica de QRM. Us preguem 
que prengueu nota de les principals errades: 

A la segona columna, al començament, quan diu 
" ... una arracada", cal enllaçar amb la la. colum
na de la pàgina 39. Del final d'aquesta torna a la 
2a. de la pàgina 37 ("Hem parlat. .. ") . Volíem fer 
un article, no una endevinalla! 
A la pàgina 37, 2a. columna, 2n. paràgraf, línia 
8 . En lloc de 2/2 cal que hi diguiy2/2. 
D'una manera semblan t ha desa paregut el radi
cand en l'expressió Zc = 50 2 +25 2 /2, de la pàgi
na 38, antepenúltima línia . Excuses també al 
col.lega EA3 ADW que a l'a rticle es transforma
va en EAEADW. Si tot i així no s'entén, Eduard 
Selma diu que segueix QRV a l'apartat 7 de 
43730- Falset (el Priorat). 

- ~esitjo posar-me en contacte amb usuaris de J'or
dmador Spectravideo 328, per fer intercanvis de pro
g:ames. Xavi, Niça , 14. 08024 Barcelona (el Barcelo
nes). 

- Agrairia .a algun lector que em facilités l' esquema 
del televisor KOLSTER color de 14" . Apartat 
34038, ref. TVC. 08080 Barcelona (el Barcelonès). 

- ~ecessito aconseguir l'esquema del transmissor mò
bll de 40 canals, classe D, de banda ciutadana de 
la casa PATHCOM Inc. Model PACE 8025. Po;eu
vos en contacte amb Andrés al Tel. 93/ 220 86 83. 

_: I~ teressat a comprar una emissora base de freqüèn
Cia. modulada per la banda comercial de 88-108 
MHz. Apartat 34038, ref. EMIS. 08080 Barcelona 
(el Barcelonès). 

- Ven~ ~íde~-jocs senzills Der 1 .000 ptes . Interessa ts 
escnviU a I apartat 34.038, ref. V JOCS. 08080 Bar
celona (el Barcelonès). 

- Comprari.a u.n parell de caixes de 50 wats, dues vies 
que no Slgum ·gaire grans, a bon preu. Aparta; 
34.038, ref. BAFF. 08080 Barcelona (el Bareelonès). 
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El futur de Catalunya 
depèn de la seva empresa. 

I el progrés de la seva empresa depèn 
de la seva capacitat de recerca, de la incor
poració d'innovacions tecnològiques i de l'oferta 
d'una qualitat que només un control rigorós 
pot assegurar. 

Per a donar suport a la indústria catalana 
en la gran tasca de construir 
el futur que tots volem, 
la Generalitat duu a terme 

FOMENT I DIFUSIÓ ASSESSORAMENT, SUPORT 
DE LA RECERCA I AJUT A LA INNOVACIÓ 
La Generalitat dóna suport a les TECNOLÒGICA 
lniCiattves de recerca de caràcter Mitjançant els Departaments 
general. 1 específicament a les dels d'Indústria i Energia i d'Agricultura, 
àmbits umversrtaflt agroalimentari, Ramaderia 1 Pesca, la Generalitat actua 
mitjançant els següents assessorant, donant supon econòmic 
organ1smes: o comb1nant ambdues coses. 
-General: C.I.R.I.T. El programa comprèn: 

(ComiSSIÓ lntcrdepartamental de - Innovació tecnològica Industrial. 
Recerca 1 Innovació Tecnològica) (Direcció General d'lndústna) 
Tel: (93) 321 2 1 46 Tel: (93) 239 6! Ol 

7 Àmbit universitari. 
(C.I.D.E.M.) Tel: (93) 217 20 08 

(Direcció General d'Ensenyament - Disseny Industrial. 
Umversitan) (Barcelona Centre de Disseny, BCD) 
Tel: (93) 205 21 12 / 205 JO 00 Tel: (93) 21587 50 / 2158582 

-Àmbit agroalimentari: I.R.T.A. 
(Centre de Disseny Assistit per 
Ordinador. CAD I CAM) 

(Institut de Recerca i Tecnologia Tel: (93) 333 66 16 
Alimentària) 
Tel: (93) 215 56 68 / 215 57 06 - Tecnologia energètica. 

(Direcció General d'Energia) 
Tel: (93) 321 75 04 

- Informació I desenvolupament 
empresarial. 
(C.I.D.E.M.) Tel: (93) 21 7 20 08 

- Innovació tecnològica en el camp 
agroalimentari. 
(Departament d'Agricultura. 
Ramadena 1 Pesca) 
Tel: (93) 237 24 42 

una sèrie de programes -el pla conjunt conegut 
com a «CAP AL 2000»- que actua en els 
següents àmbits: 
- Foment i difusió de la recerca. 
- Assessorament, suport i ajut a la innovació 

tecnològica. 
- Serveis d'anàlisi de control 
de qualitat. 
- Actuacions de suport indirecte. 

SERVEIS D'ANÀLISI ACTUACIONS 
I DE CONTROL DE QUALITAT DE SUPORT INDIRECTE 
Les necessitats d'aquest important El pla •Cap al 2000· és complementat 
aspecte de la producció son ateses per per diversos programes que es 
laboratoris dependents dels relacionen amb els aspectes 
Departaments d'lndústna 1 Energia 1 • següents: 
d'Agricultura. Ramadena 1 Pesca 1 per - Suport a les Universitats I Escoles 
diverses institucions amb les que la Empresarials. 
Generalitat ha establert convems. (D.G. Ensenyament Umversnan) 
- laboratori General d'Assaigs I Tel: (93) 205 21 12 

Investigacions. 
Tel: (93) 230 86 06 - Formació professional I escoles 

d 'Arts I Oficis. 
- Servei de Laboratori Agrari. Convenis d'alumnes de Formació 

Tel: (93) 753 02 11 Professional en pràctiques. 
(Drrecc1ó General d'Ensenyaments 

- Control I certificació de la qualitat. Professionals 1 ArtístiCS) 
(Departament d'Indústria 1 Energia) Tel: (93) 205 21 12 
Tel: (93) 237 36 45 

- Oferta de sòl Industrial. 
(Institut Català del Sól) 
Tel: (93) 237 79 00 

- Incentius a det erminades 
localitzac ions. 
Zona d 'urgent relndustrlalitzacló. 
(SOCietat de GeStiÓ de la ZUR del 
Cinturó lndustnal de Barcelona) 
Tel: (93) 254 16 03 

- Participacions empresarials. 
(Soc1etat Catalana de Cap1tal a R1sc 
S.A.) 
Tel: (93) 217 20 08 

- Empresa de Promoció I Localització 
Industrial de Catalunya S.A. 
Tel· (93) 217 20 08 

- Política d 'avals. 
(Consell per a la Re1ndustnahtzac10) 
Tel: (93) 239 61 Ol 

NO HO DUBTI, PER A QUALSEVOL D'AQUESTS TEMES TELEFONI A L'ORGANISME CORRESPONENT. ESTEM AL SEU SERVEI. 

mm w 
Generalitat de Catalunya 
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