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És innegable que Pablo Serna 
Gallén, estudiant de quart curs 
del Grau en Química a l’UJI, és 
un jove vinculat a les ciències, 
particularment a l’antiquíssima 
alquímia, però aquesta condi-
ció no li resta per ser un apas-
sionat de l’escriptura. De fet 
ha participat en concursos de 
narrativa durant la seua etapa 
de secundària, que s’ha empo-
rat més d’un guardó i ara aca-
ba d’obtenir el setè premi de di-
vulgació cientificotecnològica 
de l’Escola Superior de Tecnolo-
gia i Ciències Experimentals pel 
seu assaig amb el títol Criptogra-
fia quàntica.

E l  s e u  i n t e r è s  p e r 
l’experimentació li va arribar 
de la mà del cinema, «des de 
menut quan veia pel·lícules 
en què apareixen laboratoris, 
pensava que m’agradaria estar 
en un lloc com aquell», expli-
ca, i «a mesura que passava el 
temps, cada vegada estava més 
interessat per la química», espe-
cialment després d’aconseguir 
el bronze en la XXVII Olimpía-
da Nacional de Química que li 
va fer decidir-se per estudiar 
aquesta disciplina.

No era la primera vegada que 
participava en el certamen, 
«l’any passat vaig presentar un 
altre treball, però no vaig gua-
nyar», comenta rialler, perquè 
sembla que per ell el guardó no 
està en l’obtenció del premi si-
nó en el repte d’intentar-lo i a 
més a més, li permet unir dos 

de les seues passions, la escriptu-
ra i la química. «Em sembla molt 
atraient poder unir literatura i 
ciència, ja que la divulgació et 
serveix per mostrar el teu treball 
d’una forma didàctica i entretin-
guda, és important transmetre el 
coneixement a la gent».

Una de les característiques que 
li va fer decidir-se per estudiar a 
la Jaume I va ser el seu programa 
Estudia i Investiga, una iniciativa 

professional com en el personal 
«encara que al principi t’imposa 
un poc el fet d’estar amb el pro-
fessorat que et dóna classe, de 
seguida et fan sentir-te com un 
més de l’equip», assegura. El 
primer any li ha servit de transi-
ció entre el coneixement teòric 
dels llibres i el treball diari al la-
boratori i, a més a més, ha tin-
gut l’oportunitat de conèixer in 
situ els equips, «no és el mateix 
que t’expliquen com és i com 
funciona un equip que utilit-
zar-lo; entens millor el seu fun-
cionament».

Col·labora amb la resta de 
membres de l’equip, com per 
exemple l’estudiantat de Doc-
torat, però ara ja, després de 
tres anys d’experiència pràcti-
ca, assenyala que «ho fa de for-
ma independent» i, fins i tot, en-
guany, s’ocupa de la instrucció 
d’una una nova estudianta que 
s’ha incorporat al grup. «És una 
roda, abans em van ensenyar a 
mi i ara em toca a mi». El grup 
de què forma part estudia ma-
terials funcionals amb aplica-
cions elèctriques i òptiques i la 
seua tasca investigadora li per-
met realitzar diferents etapes 
del mètode científic com la sín-
tesis, caracterització o l’estudi 
de les propietats del material.

Pablo és el primer de la seua 
família vinculat al món de la 
ciència i, a pesar de la seua jo-
ventut, té clar què farà després 
de graduar-se: «Vull continuar 
amb el Doctorat en aquest grup 
d’investigació i en un futur 
m’agradaria incorporar-me a la 
docència i la investigació». H

Un alquimista de les lletres
Pablo Serna Gallén ha obtingut el setè premi de divulgació cientificotecnològica de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals amb un assaig amb el títol ‘Criptografia quàntica’, un camp «invisible» molt vinculat amb la nostra vida diària

L’alumne del Grau 
en Química de l’UJI 
participa des de primer 
curs en el programa 
‘Estudia i Investiga’

«ÉS IMPORTANT TRANSMETRE EL CONEIXEMENT A LA GENT»

que li ha permès, des del primer 
curs d’universitat, participar en 
les tasques de recerca que realit-
zen els grups d’investigació. For-
ma part del grup Química de l’Estat 
Sòlid i està tutoritzat pels profes-
sors Héctor Beltrán i Eloísa Cor-
doncillo, membres del grup i del 
Departament de Química Inorgà-
nica i Orgànica.

La seua experiència està sent 
molt enriquidora, tant en l’àmbit 

33Publicació 8 L’assaig de Pablo Serna Gallén es publicarà en la revista de l’ESTCE ‘La Corriola’.

DAMIÁN LLORENS

L’OBJECTIU ES MANTENIR ALTS RENDIMENTS

Materials més resistents per a      
la fabricació d’aerogeneradors

L’ITC participa en 
AeroExtreme, liderat 
per Siemens-Gamesa

b

L’Institut Universitari de Tecno-
logia Ceràmica Agustín Escardi-
no de la Universitat Jaume I par-
ticipa en el desenvolupament de 
nous materials resistents a cli-
mes extrems per utilitzar-los en 
la fabricació d’aerogeneradors. 
El projecte AeroExtreme, lide-

rat per l’empresa Siemens Game-
sa, es desenvolupa fins a finals de 
l’any 2018 cofinançat pel Minis-
teri d’Economia, Indústria i Com-
petitivitat i Fons FEDER.

IMPACTE // Els grans aerogenera-
dors s’enfronten a condicions cli-
màtiques adverses com l’impacte 
continuat de partícules transpor-
tades pel vent a elevades veloci-
tats, temperatures molt altes o 
molt baixes; abundància de pols; 
alta exposició a rajos ultravio-
lats... Per augmentar els rendi-

ments de producció energètica i 
reduir els costos de reparació, ca-
da vegada es fa més necessari el 
desenvolupament de materials 
de prestacions avançades que su-
porten condicions extremes.

El projecte AeroExtreme estu-
dia diverses solucions passives i 
actives per a les pales i la naveta 
(estructura interior sobre la qual 
giren les pales) amb l’objectiu de 
mantenir alts rendiments de pro-
ducció elèctrica i una elevada du-
rabilitat en condicions climàti-
ques extremes. H
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