
Presentació
Tot comença amb la fascinació i l’interès que tinc en tot allò relacionat amb la tec-
nologia i totes les seves branques corresponents. Des de sempre he tingut curiosi-
tat pel que fa referència al món «nano», ja sigui per esbrinar els motius pels quals 
va sorgir aquest concepte i tot el que es pot realitzar gràcies a la nanotecnologia, 
afavorint l’ésser humà en molts àmbits de les nostres vides, o fins i tot per l’admi-
ració que sento vers els professionals que treballen en qualsevol dels àmbits que 
usen aquest tipus de tecnologia o hi experimenten (professionals en la indústria 
mèdica, tèxtil, aeroespacial, cosmètica, tecnologia de la informació i la comunica-
ció (TIC), construcció, seguretat...).
Casualment, la realització d’aquest treball ha coincidit amb el llançament de l’En-
xaneta, el primer nanosatèl·lit de la Generalitat de Catalunya que ha estat enlairat, 
un esdeveniment que ha fet evident l’avenç nanotecnològic en el territori català. 
Aquesta peripècia va augmentar el meu interès, ja que em va fer voler indagar en 
llibres i pàgines web sobre aquest concepte, «nano», del qual sabia tan poca cosa.
Per aquest motiu estic seguint amb atenció tots els avenços que s’estan produint 
a escala global relacionats amb aquest tipus de tecnologia. Això ha fet que el meu 
interès cap a la recerca científica hagi augmentat i crec que en un futur m’agrada-
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ria poder dedicar-m’hi pel simple fet de poder contribuir a l’avenç i la millora de la 
vida humana mitjançant el que més m’agrada: la tecnologia.

Metodologia
Per desenvolupar aquest treball he cregut convenient estructurar-lo en dos grans 
blocs o apartats. El primer tindrà un enfocament més teòric i el segon més pràctic. 
Un cop vaig tenir clares les meves fites i quines eren les afirmacions que volia demos-
trar, vaig iniciar el procés del meu treball. En la primera part es defineix el concepte 
de nanotecnologia i s’exposa el seu context històric i les seves diferents característi-
ques: les unitats de treball, les propietats, els materials, les aplicacions, la relació amb 
el medi ambient… En canvi, en el segon bloc vaig decidir investigar sobre la relació 
d’un terme bastant innovador i la seva relació amb el món nano, la roba «intel·ligent». 
Aquesta part del meu TdR té l’objectiu d’obtenir una informació i visió acurada de 



com ens envolta la nanotecnologia en una indústria com la tèxtil, que es troba pre-
sent arreu del món. A més a més, volia comprovar si era capaç de dur a terme un 
estudi dels components, la durabilitat, les aplicacions… de diferents peces de roba 
«intel·ligents», crear un disseny propi i produir-lo. 
La metodologia que s’ha utilitzat per realitzar aquest estudi és a partir de recerques 
bibliogràfiques. Per aquest motiu he visitat diverses biblioteques, buscant, seleccio-
nant i consultant fonts primàries escrites (llibres), i he consultat pàgines web refe-
rents al meu tema en concret.

Cos del treball
Tots i totes alguna vegada en la nostra vida hem tingut una samarreta que ha esde-
vingut la nostra peça preferida i per diverses circumstàncies se’ns ha tacat, o potser 
hem anat al metge i ens l’hem hagut de treure en arribar a casa per netejar-la a cau-
sa dels bacteris…; però, què passaria si aquesta samarreta fos antitaques o fins i tot 
antibacteriana?
I si fos elèctrica, per carregar els dispositius electrònics? Totes aquestes coses i més 
són possibles gràcies a la nanotecnologia.
«Nano què?» Quan parlem de nanotecnologia no podem arribar a imaginar que està 
per tot arreu; els científics parlen d’una «revolució invisible», ja que encara que es-
tigui present en el nostre dia a dia passa desapercebuda (nanorobots que detecten 
el càncer, vàters autoreparables...). La nanotecnologia ha inundat el mercat produint 
productes a escales tan petites que són inimaginables.
Per entendre què és la nanotecnologia primer hem de saber què són la ciència i 
la tecnologia. Quan parlem sobre la ciència no hi ha una única resposta a aquesta 
pregunta aparentment senzilla, però es pot definir com la necessitat de saber de 
l’ésser humà mitjançant mètodes científics (en un laboratori). La tecnologia usa els 
coneixements de la ciència per construir dispositius amb una utilitat determinada. 
Aquests aparells es patenten. La ciència dona pas a la tecnologia, però llavors s’en-
tra en una mena de «cicle viciós», ja que els aparells permeten més desenvolupa-
ments científics.
Ara que ja sabem que són la ciència i la tecnologia cal entendre el terme nano. Nano 
significa ‘diminut’ en grec, s’usa en el sistema internacional en un factor de 10 a la 
menys 9. Els científics fan una comparativa entre la Terra i una castanya per simu-
lar la mesura d’un metre i un nanòmetre. Per tant, podem dir que la suma de la ci-
ència i la tecnologia més el terme nano comporta la nanotecnologia i la nanociència 
que estudien i treballen en mesures nanomètriques.
Tot i que la nanotecnologia sorgís molt abans del que ens imaginem, com per exem-
ple en els vitralls de les esglésies, es considera que se li va donar visibilitat l’any 
1959, concretament el 29 de desembre, un físic famós, anomenat Richard Feynman 



(premi Nobel de Física l’any 1965), amb el seu discurs «There’s plenty of room at the 
bottom», que examinava els avantatges que tindria per a la societat que es fabri-
quessin objectes reduint-ne la mida.
Seguidament classificaré els tipus de nanotecnologia. Primer, segons la forma de 
treballar, top down o bottom up. Després, segons el medi en el qual es treballa humi-
da, seca, humida i seca; i, finalment, computacional. 
Al llarg del temps, ha sigut de gran interès el fet de disposar de materials nous i mi-
llorats. Un nanomaterial és aquell que almenys en una de les seves dimensions és 
inferior a 100 nm. Presenten propietats úniques i gairebé sempre superiors als mate-
rials de major escala (conductivitat elèctrica, resistència, elasticitat...). Els materials 
més importants són els que sorgeixen del carboni, que es podria dir que és l’àtom més 
important: constitueix un 1 % de la matèria coneguda, però és el component principal 
dels éssers vius (20 % en massa). Tota la química que dona lloc a la vida es basa en 
el carboni. El que el fa tan especial és que quan es troba en estat pur, i depèn de com 
estiguin disposats els seus àtoms, pot formar per exemple materials com el diamant 
(dur) i el grafit (tou), i també el grafè. El ful·lerè és la tercera forma estable del carboni. 
Rep el nom de buckyball, ja que en tenir una forma d’esfera es diu que és semblant 
a una pilota de futbol. Per aquest motiu es diu que és la pilota més petita del món, 
i s’usa en camps com l’electrònica. Els nanotubs de carboni s’anomenen en el món 
tecnològic «teles d’aranya», ja que molts científics han intentat imitar les propietats 
de les teles d’aranya amb aquest material tan prometedor.
Les nanoaplicacions tenen en compte el que s’anomena  TAG (versatilitat, innovació 
i dinamisme). En destaquen aquestes aplicacions sobretot en àmbits com la farma-
cèutica, la cosmètica, l’aeroespacial i la indústria de l’oci. A Catalunya es promouen 
diferents projectes, com per exemple Ecopol Tech que es dedica a l’alliberació con-
trolada de fàrmacs, la qual cosa millora l’eficiència terapèutica (menys toxicitat) i 
redueix els efectes secundaris. Es troba en un estat de maduració.
Prosseguint amb la part pràctica, la qual he anomenat «vestir-se amb nanotecnolo-
gia», he estudiat la relació entre la nanotecnologia i la indústria tèxtil. Els nanoma-
terials en la indústria tèxtil pretenen imitar dissenys i models provinents de la na-
tura, ja que per exemple les fulles d’algunes plantes no permeten que se’ls adhereixi 
la pols, la brutícia, l’aigua... Llavors, els científics estudien aquestes propietats en les 
plantes i intenten imitar-ho per exemple en uns pantalons perquè duguin a terme 
la mateixa funció, com per exemple la repulsió d’aigua. Existeixen diferents tipus 
de «teixits intel·ligents» classificats en diversos grups. Els cròmics (amb variació del 
color), que inclouen principalment teixits fotocromàtics, termocròmics i electrocrò-
mics. En segon lloc hi ha els de control de temperatura, dels quals n’hi ha de tres 
tipus diferents: els de control automàtic, els d’aïllament i els de refrigeració. Veurem 
el funcionament dels de control amb el prototip realitzat. Els de memòria de forma, 



dissenyats perquè tornin a la seva forma original o, fins i tot, canviïn d’aparença. 
I, finalment, els electrònics, que combinen la indústria electrònica amb la tèxtil, 
ja que incorporen xips i sensors que són capaços d’analitzar estímuls i donar-los 
resposta. Els avantatges d’aquestes peces són els següents: diverses utilitats, rendi-
ment superior, cura del medi ambient…
En canvi, com a inconvenients hi ha que tenen un preu normalment més costós, 
fent que no estiguin a l’abast de tothom, i s’ha d’estudiar el dany potencial que pot 
dur a terme el producte envers la persona i moltes vegades s’ha de modificar o can-
viar maquinària molt costosa per dur-ho a terme.
YesWalk és el nom que rep la creació de la samarreta tèrmica que he dut a terme per a 
la part pràctica del TdR. La iniciativa va sorgir mentre els meus pares i jo caminàvem un 
diumenge a la tarda gelat i de boira. Jo, que soc una persona molt fredolica, però m’en-
canta sortir a passejar, els hi vaig dir: «Tant de bo em pogués posar una mena de radia-
dor a la samarreta», i així va sorgir la idea de crear la meva pròpia samarreta intel·ligent. 
En aquest cas, una samarreta tèrmica. En primer lloc, els materials usats han sigut els 
següents: una bateria recarregable portable que serveix per carregar dispositius electrò-
nics amb un baix voltatge mitjançant un cable USB, pegats calefactables USB, un inter-
ruptor amb un ajustament de tres velocitats, veta adherent i, finalment, una samarreta 
d’home esportiva, de màniga llarga (un 28 % de polièster, un 64 % de niló i un 8 % de 
licra). És molt resistent, amb un tacte suau, transpirable i absorbeix la humitat, ja que es 
va dissenyar concretament per dur a terme activitats físiques. 
En el procés, en primer lloc, he girat la samarreta perquè quedés l’interior (de la part 
de l’esquena) estirat sobre la taula. Així que tan bon punt la peça ha estat estesa 
he prosseguit a emprar unes tisores per retallar la veta adherent en petits bocins 
per poder adherir-los més tard a la samarreta. Un cop retallades cinc tires de velcro 
aproximadament de la mateixa mida he prosseguit a col·locar-les estratègicament 
en els llocs on normalment es té més fred a l’esquena (a les lumbars, al centre de 
la columna i a l’espatlla). A continuació he adherit l’altra part del velcro als pegats 
calefactables, tenint molta cura amb no xafar cap cable i intentant deixar-los rectes. 
Posteriorment he realitzat un forat amb les tisores a la part inferior de la dreta de la 
samarreta, l’he girat un altre cop per posar-la correctament (quedant així els pegats 
a l’interior) i he introduït l’interruptor en aquest forat.

Conclusions
És evident que la presència de la nanotecnologia dins de la societat moderna ha anat 
augmentat, i ho continuarà fent any rere any. La constant millora i l’augment de les 
seves aplicacions fa que cada cop estiguem més envoltats d’aquestes màquines mi-
núscules, que a poc a poc van ajudant l’home en la realització de tasques. Això impli-
carà menys esforços, que es veuran traduïts en una millora en la qualitat de vida. 



L’objectiu principal d’aquest projecte tècnic, evidentment, era procurar respondre les 
set preguntes que em vaig formular a l’inici del treball. Ha estat un procés llarg en 
el qual s’ha hagut d’invertir una gran quantitat de temps. A mesura que progressava 
han anat sorgint petits problemes i complicacions que, afortunadament, s’han acabat 
solucionant tard o d’hora. He assolit el meu propòsit de respondre totes les qüestions, 
per al qual era imprescindible documentar-se i assimilar conceptes del món nanotec-
nològic i que més tard fossin aplicables a la part pràctica. Puc assegurar que, tot i els 
reptes, realitzar la part pràctica ha sigut molt beneficiós en el meu creixement acadè-
mic i personal, ja que he desenvolupat la meva pròpia samarreta dissenyant, tallant i 
treballant cada peça, enfrontant cada repte que se m’ha plantejat. 
Amb la producció del meu projecte YesWalk he transformat el que en un inici era 
tan sols una idea en un projecte real i palpable. 
Tenir l’oportunitat de realitzar aquest treball ha fet que aprengui una gran quantitat 
de coses noves, fins i tot més de les esperades. M’ha servit d’excusa per investigar 
i explorar dues de les meves grans aficions per les quals sempre he sentit una gran 
curiositat. Buscava conèixer-me a mi mateixa i enfrontar-me a les meves insegure-
tats, realitzant un treball del qual estic realment orgullosa. Potser el que ha comen-
çat com una afició acabi per convertir-se en el meu futur acadèmic.
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