
Els professionals de l’arqui-
tectura i l’enginyeria, així
com altres experts que
intervenen en el disseny i
en el procés constructiu
dels edificis ja disposen
d’una nova eina que els
facilita el càlcul de les
estructures en construc-
cions d’estructura metàl-
lica lleugera, fetes a base
d’elements d’acer confor-
mat en fred.
L’edificació amb estructures
metàl·liques lleugeres re-
dueix el pes de la mà d’obra
en el procés constructiu,
incrementa el paper de la
tecnologia i té un cost final
més baix, sense que això
suposi una pèrdua de la
qualitat o de les presta-
cions. Aquest sistema cons-

tructiu està força estès en països on tradicionalment els habitatges tenen
estructures de fusta, com ara els Estats Units, o una forta incidència sísmica,
com ara el Japó, però és poc conegut entre els professionals del sud d’Europa.
Una de les principals dificultats per dissenyar una construcció amb estructura
metàl·lica lleugera és el càlcul de l’estructura. Per aquest motiu, el projecte de
recerca europeu WiSH (Workpack Design for Steel House) ha creat un progra-
mari per fer un càlcul simplificat i que garanteix que el projecte dissenyat com-
pleix la normativa europea de càlcul d’estructures d’acer, l’Eurocodi 3.
Els experts del Laboratori de Càlcul Numèric de la UPC i el professor Alfredo
Arnedo, del Departament d’Enginyeria de la Construcció, han aportat al projec-
te coneixements essencials per definir el mètode de càlcul simplificat i validar
que els resultats s’ajusten a la normativa.
En el projecte WiSH, liderat per l’empresa AcelorMittal, també hi han participat
dos centres de recerca de França —el Centre Technique Industriel de la
Construction Métallique (CTICM) i el Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment (CSTB)— i tres empreses de consultoria d’enginyeria: la belga
GREISCH, la francesa Consultant Bâtiments Industriels Métalliques et
Modulaires (COBIM) i l’espanyola S4E, Solutions for Engineering. El projecte ha
rebut finançament de la Comissió Europea a través del Fons de Recerca del
Carbó i l’Acer(RFCS).
L’Associació Europea de Construcció amb Acer Lleuger (LSK), que reuneix
empreses i professionals del sector de l’acer lleuger, com ara AcerlorMittal,
s’encarrega de difondre la nova eina, la versió beta de la qual està disponible
al web http://www.lsk-service.com/

Jaime Domingo
Departament d'Arquitectura 
de Computadors

El terme peer to peer network (xarxa
punt a punt) es refereix a una tecnologia
de xarxa que permet connectar ordina-
dors per treballar de manera cooperati-
va. Una de les aplicacions d'aquesta tec-
nologia és accelerar l’accés a continguts
que poden tenir drets intel·lectuals asso-
ciats. Si un usuari o usuària de xarxes
posa a l’abast d’altres usuaris uns contin-
guts per als quals no en té els drets, pot
estar infringint les lleis. Fins i tot un sim-
ple reconeixement amb una llicència
Creative Commons s'ha de fer correcta-
ment.
La penalització mai ha d’estar relaciona-
da amb les xarxes, sinó amb l’ús que es
fa d’aquestes. Les tecnologies DRM
(Digital Rights Management) —pel que fa
a la vessant de “gestió”, i no pas només
de “protecció”— poden ajudar els usua-
ris i autors a controlar l’ús i la distribució
dels continguts.

Jesús Alcober
Departament d’Enginyeria Telemàtica

Les xarxes P2P són un nou paradigma de
comunicació a Internet. En lloc de comu-
nicar-nos a través d’intermediaris, ho
fem directament amb els nostres interlo-
cutors. No és acceptable penalitzar una
tecnologia per l’ús que se’n pugui fer, de
la mateixa manera que no penalitzem la
pólvora, ni els ganivets.
El mateix intercanvi de continguts es
podria fer per correu postal o enviant els
fitxers en un CD, i ningú no es planteja
penalitzar el correu, probablement per-
què és un servei de tota la vida, menys
eficient i que no trenca models de nego-
ci tradicionals. Cal fer una revisió d’a-
quests models perquè s’adaptin als nous
temps.
Mentrestant, l’intent de penalització de
les xarxes P2P és fruit del poderós esbu-
fec agitat dels que no evolucionen.
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