
Presentació
Sempre es diu que en la vida mai no hem de parlar de límits. De fet, els grans èxits s’acon-
segueixen quan hom els sobrepassa. Per aquesta raó vam acabar, el treball de recerca i jo, 
de la mà, investigant sobre els paràmetres de la nanociència i la nanotecnologia.
Quan estava coneixent el que és l’anomenada nanotecnologia, constantment em 
preguntava què és allò que pot parar-li els peus. Encara no n’he trobat la resposta. 
M’adonava que sembla que coses tan increïbles com utilitzar més d’un 10% del nos-
tre cervell, algun dia s’arribarien a aconseguir amb una tècnica nanotecnològica.
Aquestes dues branques van molt més enllà del que una simple definició al diccio-
nari pot aportar. Presenten una petita «contradicció» en el sentit que treballen amb 
peces minúscules però alhora són com un món totalment diferent.

Metodologia
La recerca sobre el que és la nanotecnologia està organitzada bàsicament des del 
punt de vista teòric. No obstant això, des del redactat està estructurat totalment 
fora de les pautes establertes normalment en un treball de recerca, es tracta d’una 
revista científica.
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La veritat, però, és que no conté tots els apartats presents en una revista científica 
tradicional, però s’hi intenta aproximar. S’hi inclouen des d’anuncis, el més relacio-
nats possible amb la branca científica, fins a articles i entrevistes.
És una revista exclusivament sobre la nanotecnologia i l’he anomenat Nanouniver-
sum, per fer referència a l’enorme camp que abasta.
Per editar-la vaig utilitzar un programa en línia anomenat Lucidpress que contenia 
les eines bàsiques però suficients per editar la revista.
La informació l’he extreta de llibres de la Universitat de Girona, de diverses pàgines 
web, de les entrevistes i de l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia.

Cos del treball
La revista consta d’un conjunt d’articles científics, d’un índex, d’anuncis publicitaris 
i d’un parell d’entrevistes.
A la introducció apareix una petita presentació del que són la nanociència i la nano-
tecnologia i en què es diferencien. 
Com que mai no se sap per on començar, vaig viatjar cap als seus orígens fins a ar-
ribar al considerat «pare» de la nanotecnologia, Richard Feynman, a la conferència 
«There is plenty of room at the bottom» (1959).
Vaig seguir investigant sobre l’instrument de funcionament, les nanopartícules i els nano-
materials, les seves propietats i els criteris de classificació. No obstant això, em vaig con-
centrar, sobretot, en les aplicacions principals en les quals es treballa avui en dia. 
En medicina, la nanotecnologia es troba present en tots els seus àmbits (diagnòstic, 
teràpia i medicina regenerativa). També s’utilitza en alimentació, energia, medi am-
bient, seguretat i militarisme, electrònica i tecnologia de la informació i cosmètica.
El principal objectiu és nanoencapsular partícules a nivell nanomètric (1 m = 109 nm) 
per tal de potenciar les propietats dela materials a aquestes dimensions, que són 
molt diferents a les convencionals.
La revista segueix amb alguns dels progressos més importants, com són els holo-
grames 3D que no necessiten ulleres especials o un tatuatge per calcular la glucè-
mia que s’adhereix sobre la pell i envia els resultats a un aparell electrònic. El seu 
funcionament es basa en un sensor que extreu mostres del fluid entre cèl·lules de la 
pell i calcula el seu nivell de glucosa.
L’últim que es presenta a la revista són les entrevistes a professionals experts en la 
matèria. La primera entrevista va dirigida a Jordi Reverter, cap de Coneixement i de 
Transferència de Tecnologia a l’Institut de Nanociència i Nanotecnologia. La conclu-
sió final que vaig extreure d’aquesta és que, a mides tan petites, les nanopartícules 
canvien les seves propietats molt ràpidament i, per aquesta raó, no es poden establir 
patrons constants per conèixer-les a la perfecció una per una. La seva ràpida variació 



es refereix per exemple a, sense anar més lluny, el color. Una nanopartícula d’or de 
10 nm pot ser de color blau i una altra de 20 nm, de color vermell. Si això passa amb 
aquesta propietat, passa amb totes les altres (radioactivitat, resistència, etc.).
La segona entrevista la vaig fer a Crisaldo Palacios, propietari d’una empresa 
que treballa amb nanopartícules. Com a conclusió general vaig aprendre que les 
nanopartícules redueixen l’ús energètic en la seva producció i que, quantitats 
més petites fan la mateixa funció que partícules del mateix material a un volum 
convencional.

Conclusions
Com tot en aquesta vida, la nanotecnologia té els seus avantatges i els seus incon-
venients. No obstant això, considero que els primers tripliquen els segons. A mesura 
que anava investigant al·lucinava amb la quantitat de coses que podem fer a través 
d’aquesta branca i de la gran capacitat de l’ésser humà d’haver-hi arribat. 
Comenten que serà el futur, i no ho dubto pas. Malalties que avui són inimaginables 
de curar, d’aquí a poques dècades o menys seran com un mal d’orella avui en dia. Se 
sobrepassaran tots els límits que hi ha hagut fins ara. 



També és cert, però, que podria acabar amb nombrosos problemes ètics o morals 
i, per aquesta raó, l’ús de les nanopartícules i les seves aplicacions haurien d’estar 
estrictament controlats. 
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