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Presentació dels treballs finalistes i guanyador del Premi Astrobanyoles 2016

Pau Padrosa Sala de l'INS Josep Brugulat i Jordi Brunsó Villaranca i Bernat Díaz Sala de l'INS Pere
Alsius i Torrent, finalistes i Laia Arbat Ramió de l'INS Pere Alsius i Torrent, guanyadora del Premi 
Astrobanyoles 2016, van presentar els seus treballs les maquetes que havien construït i el material 
utilitzat en la realització del treball.

«Disseny d'un habitatge domòtic i sostenible», el treball de Pau
Padrosa Sala, tenia com objectius dissenyar una casa sostenible i
intel·ligent, determinar la seva eficiència i fer una maqueta i un quadre
domòtic amb els que es poguessin mostrar les funcions incorporades.
Pau estudia els diferents materials que es poden utilitzar com aïllants al
sostre, el terra i les parets, com es pot fer la recollida d'aigua de pluja i
les possibles energies renovables a instal·lar. Fa un estudi comparatiu
del cost d'instal·lació i el consum anual d'energies geotèrmica,
aerotèrmica i biomassa, comparades amb el gasoil. Te en compte
utilitzar plaques tèrmiques per escalfar aigua i fotovoltaiques per
generar una part de l'electricitat. Construeix la maqueta amb el quadre
domòtic. Conclou que l'energia geotèrmica és la millor per la seva
casa.

«Disseny i construcció d'un quadcòpter
amb impressora 3D» de Jordi Brunsó
Villaranca i Bernat Díaz Sala és un
intent reeixit de construir un «drone»
de quatre hèlixs, fabricant el cos amb
una impressora 3D que Jordi i Bernat
van haver d'aprendre a utilitzar per el
seu treball. Van construir l'aparell per
peces, acoblant després els quatre
braços al cos central, provant primer
diferents materials plàstics i escollint el
més resistent, que pogués resistir el xoc
amb el terra en les inevitables caigudes.
Van pensar i adquirir la resta
d'elements: placa de control, bateria,
controladors de velocitat, motors, hèlixs, comandament, receptor i elements de connexió. Un cop 
muntat van venir les proves de vol, les reparacions després de les primeres caigudes, els retocs de 
disseny i ja van tenir el quadcòpter plenament operatiu.

Laia Arbat Ramió és l'autora del treball «BMT vs. BMC - Transgènics. Assaig experimental de 
coexistència». Estudiar el flux de pol·len, les diferències en el cicle de creixement i la influència de 
les condicions meteorològiques entre dos conreus propers de blat de moro, un transgènic i un altre 
convencional, van ser els objectius del treball. Laia va estudiar els transgènics i algunes de les raons



a favor i en contra. 
Però el seu interès no estava en la polèmica sinó en l'estudi de les
condicions de coexistència en els casos reals que es poden donar. Des
de principis d'abril amb la preparació del camp, fins principis de
setembre en que ja s'estaven assecant les panotxes es va fer un acurat
treball de seguiment i anàlisi que va permetre concloure que la barrera
vegetal (sorgo) va evitar que es pol·linitzés el blat de moro
convencional, molt millor que un camí de pas entre ambdós conreus, el
vent pot ser determinant en la pol·linització i quant a la productivitat,
en absència del lepidòpter que afecta al blat de moro convencional, els
resultats serien similars, però òbviament seria més productiu el
transgènic si el lepidòpter estigués present.

Enhorabona a tots per els magnífics treballs realitzats i gràcies per
haver vingut a presentar-los!


