
Presentació
Des de ben petita l’univers m’ha fascinat, m’ha captivat i ha fet néixer en mi 
un sentiment creixent de voler descobrir què hi ha més enllà. Sempre sortia a 
mirar les estrelles i em preguntava si en algun altre lloc del cosmos hi devia 
haver algú que també ho estigués fent. Les incògnites que el cel ha despertat 
en mi sempre m’han portat per un camí ple de curiositats que em feia passar 
hores i hores cercant resposta a aquests interrogants. Ara, uns quants anys 
més tard, sé que em vull dedicar a investigar tot el que conté l’univers. Per això 
he optat per utilitzar aquest Treball de Recerca com a eina per poder augmen-
tar els meus coneixements respecte a aquest amplíssim tema. Tinc la necessi-
tat d’intentar comprendre tot allò que no tinc a l’abast. El silenci de l’univers 
m’atemoreix, no puc viure amb els dubtes de no saber què s’hi pot arribar a 
trobar. Potser no hi ha res però, i si és que sí? Amb aquest propòsit de voler sa-
ber més del que es pot saber, he emprès la tasca d’indagar en allò desconegut 
i intentar descobrir una mica més el que ens amaguen els planetes del nostre 
cosmos. L’existència és efímera però l’univers encara l’està vivint, és possible 
que no ens amagui res?
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Metodologia
La realització del meu treball ha estat centrada en la recerca d’informació de les con-
dicions de vida que presenten els exoplanetes i pel contrast de la paradoxa de Fermi 
amb les seves solucions. El marc teòric ha estat efectuat de manera descriptiva, ex-
plicativa i en molts casos esquematitzada, a causa de la gran quantitat de dades que 
havien de ser recopilades de manera senzilla per a la seva comprensió. Aquestes da-
des han estat obtingudes en la seva major part per internet, de fonts bibliogràfiques 
o documentals. Per la seva part, el marc pràctic del treball ha estat efectuat per mitjà 
d’una eina de programació i simulació que s’ha combinat excel·lentment amb els càl-
culs a escala duts a terme per poder fer de manera més acurada i en miniatura una 
presentació del llançament del satèl·lit que he estudiat. Emprar els càlculs a escala 
m’ha permès poder tenir una visió més complexa de com d’immens és l’univers que 
ens envolta i de com de llunyans estan tots els planetes i les estrelles que nosaltres 
mateixos podem veure des del nostre balcó. 

Cos del treball
El meu treball ha estat dividit en dues parts teòriques i una de pràctica. Tot i que les 
dues parts teòriques no han estat dividides com a tals, es pot veure una important 
diferència quan es passa de parlar de condicions d’exoplanetes per a la vida a parlar 
de la paradoxa de Fermi en la seva totalitat. En la primera part explico breument les 
característiques principals que un planeta que orbita una estrella aliena a la nos-
tra, és a dir al Sol, ha de complir perquè hi hagi una mínima possibilitat que pugui 
contenir vida: com aigua, estar entre un marge de distàncies orbitals acceptable i 
tenir biomarcadors a l’atmosfera. També cito i resumeixo les característiques que 
ha de tenir l’estrella al voltant de qual orbita el planeta en qüestió. A més, esmento i 
exposo quatre mètodes de detecció que s’empren per trobar i caracteritzar aquests 
planetes a partir de telescopis i procediments.
A la segona part del marc teòric em centro directament en la paradoxa de Fermi. És 
una simple contradicció entre la idea que podria haver-hi més vida fora del nostre 
món i la certesa que encara no s’ha trobat cap civilització extraterrestre intel·ligent 
(CETI) ni cap senyal que n’existeixi alguna. Aquí parlo sobre l’equació que Fermi 
va proposar, tot i que mai ha estat desvetllada, i les que ha estat desenvolupades 
a partir d’ella, com les de Drake o Seager. La continuació d’aquesta part es basa en 
l’explicació i el raonament de les possibles solucions que presenta la paradoxa ma-
teixa: des de la que diria que no existeixen, passant per la que diu que no entenem 
els senyals que ens envien, fins a la que diria que ja tenim el senyal dins la base de 
dades i no l’hem sabut identificar. En aquest context raono i parlo sobre les hipò-
tesis bibliogràfiques extretes d’un llibre del físic Stephen Webb on es desenvolupen 
un seguit de solucions.



Finalment, el meu marc pràctic es basa en la simulació i la programació del llança-
ment d’un satèl·lit (CHEOPS) a l’òrbita terrestre per a la detecció i la caracterització 
d’exoplanetes. Els càlculs emprats han estat propis i fets a escala per poder realitzar 
una adaptació minimalista del que seria el nostre sistema solar i el sistema planeta-
ri en el qual orbita un planeta descobert pel satèl·lit. 

Conclusions
Fermi es va preguntar una vegada: Where is everybody?, i des de llavors milions de 
persones s’han formulat la mateixa pregunta i han intentat donar-hi una resposta. 
He finalitzat el meu treball de recerca. L’he acabat amb un regust agredolç, ho he 
d’acceptar. No esperava trobar una resposta al fet de saber si existeix o no la intel·li-
gència extraterrestre, però pensava que trobaria algun indici més que corroborés el 
fet de la remota possibilitat que hi sigui. 
La meva idea original era entendre com és possible que es desenvolupi la vida i en 
quines condicions ho pot fer en un exoplaneta, a part dels mètodes que s’utilitzen 
per a la seva detecció. Puc assegurar que aquesta tasca l’he aconseguit amb èxit. He 
pogut aprendre com han de ser aquests astres, les estrelles al voltant de les quals 
orbiten i el seu entorn. A més, he estat capaç de fer una simulació de com enviar un 
satèl·lit a l’òrbita terrestre perquè pugui dur a terme la tasca d’observar els planetes 
extrasolars i determinar-ne les característiques.
Tanco aquest treball molt orgullosa. Tota la meva vida he somiat en l’espai i tots 
els misteris que ens amaga, i gràcies a aquest TdR he pogut apropar-me una mica 
més al desconegut, a tot allò que em fascina des que tinc memòria. Aquest projecte 
ha contribuït al meu desenvolupament personal en l’àmbit, ha superat fronteres 
curriculars i s’ha convertit en una eina per a la desconnexió quan volia sentir que 
tot tenia una mica més de sentit. En un futur m’encantaria ser capaç de reescriure 
el treball explicant que una civilització extraterrestre ha estat trobada. Us ho ima-
gineu?
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