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L’ecosistema Mobile ha estat precursor de grans 
canvis a la societat, no només degut a les millores 
tecnològiques en les comunicacions i millors 
prestacions gràcies a les noves característiques 
dels telèfons mòbils, sinó també per la manera 
de fer servir el dispositiu, que ha modificat 
comportaments i hàbits de consum.

És una obvietat afirmar que l’ús principal del 
telèfon mòbil ja no és fer trucades de veu a una 
altra persona, sinó ser un punt d’accés a les 
dades d’arreu del món. No només és una font 
d’informació, oci i entreteniment, sinó també el 
canal pel qual els usuaris accedim a multitud de 
serveis des d’un dispositiu portable que ens cap a 
la butxaca.

Ja ha passat més d’una dècada d’ençà que GSMA 
portés a Barcelona un dels majors esdeveniments 
en presentació de noves tecnologies en mòbils, el 
Mobile World Congress. Llavors es presentaven 
com a novetat, les millores en els components 
que incorporaven els telèfons (càmeres amb més 
megapíxels, memòria i processador de major 
capacitat, etc.). Van ser els primers mòbils de 
pantalla tàctil (2008) i l’adopció d’Android com a 
sistema operatiu (2010) el que va homogeneïtzar 
i facilitar la generació d’aplicacions de tercers, 
fent del mòbil el centre de tot un ecosistema d’oci 
i consum.

En les edicions actuals, les grans marques 
segueixen aprofitant l’esdeveniment per mostrar 
al públic les novetats dels nous models de mòbils, 
gadgets i accessoris. Tanmateix, també hi ha espai 
per a nous models de negoci derivats dels diferents 
usos que en fem del telèfon o dispositius connectats 
que es poden connectar amb aquest.

La població utilitza els dispositius mòbils de manera 
més freqüent per accedir a una sèrie de serveis 
per facilitar i millorar la qualitat de vida. En aquest 
sentit s’espera que els dispositius mòbils ajudin 
a impulsar els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) fixats per a 2030. Això inclou 
ajudar a les persones en l’obtenció de tots els 

beneficis que aporten poder accedir a informació 
de salut, serveis públics i pagaments digitals, 
i aprofitar les noves tecnologies per reduir la 
contaminació, mitigar al canvi climàtic i augmentar 
l’eficiència energètica.

L’adopció de la tecnologia al voltant del 
smartphone és de tal rellevància, que en cada 
evolució tecnològica (streaming de continguts 
audiovisuals, Internet of Things (IoT), 5G, edge 
computing, IA, blockchain, biometria…) el telèfon 
mòbil continua ampliant les seves funcionalitats o 
serveis, mantenint-se com la principal interfície de 
l’usuari.
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Tots aquests canvis són deguts a millores, potser 
no tant en l’aparença, com pel que fa a nous 
protocols de comunicació, que cada cop permeten 
la connexió amb més dispositius i en millors 
condicions de latència i velocitat en la transmissió 
de dades. 

Les millores en connectivitat, juntament amb 
processadors cada cop més petits i potents, 
possibiliten el desplegament de noves aplicacions, 
béns i serveis, la majoria d’ells basats en una 
economia digital que s’enriqueix de les dades. A 
més, possibilita també la interacció remota amb 
altres dispositius, els quals estan dotats de sensors 
i/o actuadors que generen dades per a ser 
posteriorment explotades, alhora que exerceixen 
la funció per a la qual estan creats. Aquesta 
multi-connectivitat afavoreix que els avanços 
tecnològics s’escapin de les seves sitges i es deixin 
de desenvolupar-se de manera independent.

Per altra banda, els avenços en intel·ligència 
artificial i automatització han afavorit nous models 
d’explotació degut a la reducció de costos i temps 
d’execució, generació de processos desatesos i la 
descentralització dels models de negoci. 

La UPC desenvolupa solucions basades en el seu 
coneixement expert i en la seva experiència que 
donen resposta als reptes actuals de la connectivitat 
intel·ligent a diversos nivells. La participació en tres 
de les iniciatives més punteres en innovació en 
mobilitat és una mostra de la diversitat d’àmbits en 
què la UPC aplica les tecnologies que desenvolupa 
relacionades amb la connectivitat, de manera 
transversal i en un entorn global, en col·laboració 
amb les empreses del sector:

•La UPC forma part del 5G Barcelona, una 
iniciativa publico-privada que treballa per 
transformar l’àrea metropolitana de Barcelona 
en un laboratori urbà obert i neutral que permeti 
validar i adoptar tecnologies i aplicacions 5G en 
un entorn real. 5G Barcelona està impulsat, a més 
de per la UPC, per la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament de Barcelona, el Mobile World 
Capital Barcelona, i2CAT, el CTTC i Atos.

•La UPC i CIT UPC són socis de l’EIT Urban 
Mobility, una iniciativa de l’Institut Europeu 
d’Innovació i Tecnologia (EIT) que pretén convertir-
se en la iniciativa europea més gran que transformi 
la mobilitat urbana.

•A més, la UPC és soci fundador de CARNET - 
the Future Mobility Research HUB, juntament amb 
SEAT i Volkswagen Group Research i que està 
coordinat per CIT UPC. Es tracta d’un open hub 
basat en la col·laboració público-privada, entre 
socis industrials i acadèmics, amb la finalitat de 
dissenyar la mobilitat urbana del futur a través de 
la recerca i de la innovació.

•La UPC és la institució catalana que participa 
en més àmbits tecnològics transformadors i la 
que gestiona més pressupost en projectes d’R+I 
que arribin amb èxit a la indústria, dins del 
programa de tecnologies emergents que ha 
endegat la Generalitat de Catalunya per impulsar 
la valorització i la transferència de resultats de 
la recerca. La UPC participa en sis de les nou 
agrupacions o aliances estratègiques d’entitats 
de recerca impulsades pel Govern català, i en 
lidera dues, la dedicada a Indústria 4.0 i la 
d’impressió 3D, respectivament. El programa de 
la Generalitat s’emmarca en l’estratègia d’R+I 
per a l’especialització intel·ligent de Catalunya 
(RIS3CAT) i compta amb cofinançament del Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). 
En l´área de la industria 4.0, Looming Factory ha 
estat establert com una aliança entre grups d’R+D+i 
del món universitari i de la indústria per facilitar i 
accelerar la introducció al mercat de tecnologies 
emergents alineades amb les necessitats i els nous 
reptes industrials que resulten de la transformació 
digital: fàbriques intel·ligents i connectades, i 
robòtica de col·laboració en entorns productius, 
amb demostració d’aquestes tecnologies en 
entorns reals.  
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http://catalunya2020.gencat.cat/ca/ris3cat/
http://catalunya2020.gencat.cat/ca/ris3cat/
http://catalunya2020.gencat.cat/ca/ris3cat/
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
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El 5G es preveu disruptiu per les seves millores en 
la capacitat d’acolliment de dispositius en la xarxa, 
reducció de la latència en les comunicacions 
i augment de la velocitat de transmissió. 
Donades aquestes novetats, sorgeix la necessitat 
d’implementar protocols que adaptin les xarxes 
desplegades, com la fibra òptica, permetent la 
flexibilitat i robustesa requerides pels nous casos 
d’ús.

El 5G integra el concepte de software en la xarxa 
(Software-Defined Networtk – SDN, Software-
defined wireless networking - 5G-SDWN i 
software-defined radio - SDR) i s’estableix que els 
elements de la xarxa incorporin protocols en capes 
OSI (Open System Interconnection) més altes, 
és a dir, que els elements de xarxa incorporaran 
aplicacions deixant de ser simples enllaços entre 
terminals.

A més, el 5G optimitzarà la comunicació entre 
dispositius IoT, ja que representa un salt qualitatiu 
i quantitatiu en aplicacions relacionades com ara 
la indústria 4.0, vehicles autònoms i connectats, 
el seguiment d’actius i la cirurgia remota; poc 
factibles amb xarxes 4G, però sí amb 5G, donat 
l’augment de dispositius connectats al qual pot 
donar servei i latències ultres baixes.

Tanmateix, la major connectivitat de dispositius 
afegeix reptes intrínsecs en la indústria, com la 
implementació de millors sistemes de ciberseguretat 
en concordança als nous escenaris. Si bé facilita 
l’intercanvi d’informació en els processos de 
negoci, també augmenta la potencial vulnerabilitat 
dels dispositius connectats davant possibles atacs 
externs.
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El Grup de Comunicacions Òptiques ha treballat en 
SLICENET, un projecte europeu amb l’objectiu de 
maximitzar el potencial de les infraestructures 5G i 
els seus serveis mitjançant el disseny i implementació 
d’un sistema avançat de gestió i control de xarxa 
per a serveis 5G, que asseguri que es compleixin 
els requeriments necessaris en termes de flexibilitat, 
de millora de les capacitats operatives en qualitat 
de servei, i d’experiència des del terminal al sistema 
operador.

El sistema de gestió i de control de SliceNet s’ha 
provat en tres casos d’ús per donar serveis als 
verticals en els camps de les smart cities, la e-health 
i smart grid). En concret s’ha desenvolupat en l’àmbit 
específic de la gestió intel·ligent de l’enllumenat 

públic, el cas d’una ambulància connectada per 
gestionar les comunicacions dels equips mèdics 
d’emergència i els wearables, i en la distribució 
d’energia en Smart Grids.

SliceNet forma part del programa 5GPPP de la 
Comissió Europea, l’objectiu del qual és mantenir 
el lideratge europeu en les infraestructures 5G. El 
projecte ha comptat amb un pressupost de gairebé 
8 milions d’euros i la seva durada ha estat de 3 anys 
(finalitzat el 2020).

SliceNet ha estat coordinat per EURESCOM 
(Alemanya) i compta amb la participació de 15 
socis més de Portugal, Itàlia, Regne Unit, França, 
Israel, Grècia, Romania i Irlanda.

El Grup Comunicacions Òptiques (GCO) de la UPC 
lidera el projecte ALLIANCE B, que té com a objectiu 
dissenyar una infraestructura de xarxa òptica 
optimitzada per al desplegament d’aplicacions 
5G. Aquesta haurà de ser capaç d’interconnectar 
qualsevol cosa (persones, coses, processos, 
continguts, etc.) en qualsevol lloc, a través d’un 
conjunt de serveis de xarxa que realment compleixin 
amb els diversos requisits de comunicació (en termes 
d’amplada de banda, latència, fiabilitat, etc.).

A més, aquests serveis de xarxa s’hauran d’orquestrar 
d’extrem a extrem a través de diferents segments 
o trams de xarxa i recursos de computació (IT) de 
diferents característiques, per a assegurar una alta 
escalabilitat, reactivitat davant canvis inesperats de 
trànsit i estat de recursos, i també de manera eficient 
en termes d’energia.

En ALLIANCE B, d’una banda s’han investigat 
noves tècniques de transmissió basades en formats 
de modulació avançats per optimitzar l’eficiència 
espectral i el consum energètic del conjunt de la 
xarxa òptica, proporcionant una xarxa òptica d’alta 
capacitat i flexibilitat per suportar l’establiment de 
serveis 5G. A més, s’investiguen infraestructures 
de xarxa òptica espectralment flexible (en la 

commutació dels senyals) de capacitat ultra alta 
respecte als sistemes òptics actuals.

D’altra banda, el projecte ha investigat arquitectures 
i tecnologies de control i gestió dels recursos de la 
infraestructura virtualitzada per a l’aprovisionament 
òptim de serveis d’extrem a extrem.

ALLIANCE B treballa en el disseny i implementació 
de solucions de gestió i orquestració basades en 
tècniques cognitives per a les garanties dels serveis 
desplegats en termes de qualitat de servei (QoS) i 
de qualitat de l’experiència (QoE). En particular, 
un objectiu ambiciós del projecte ALLIANCE B ha 
sigut dissenyar i implementar tècniques basades en 
Machine Learning cap a l’aprovisionament òptim de 
serveis d’extrem a extrem.

El projecte té una durada de 3 anys (Gener 2018 
-Setembre de 2021), i ha comptat amb 91.000 mil 
euros de finançament pel programa REPTES del 
Ministeri de Ciència, Innovació i d’Universitats.

UN NOU ENTORN QUE MILLORA LA FLEXIBILITAT DEL SERVEI PER 5G 

NOVES TECNOLOGIES ÒPTIQUES PER A LES NECESSITATS DE LES 
APLICACIONS 5G 

El grup de recerca Wireless Networks Group 
(WNG) ha desenvolupat un nou model de 
protocol de senyalització que millora l’eficiència 
en els mecanismes de handover (transferència en 
anglès) de les xarxes 5G.

Quan els usuaris se sotmeten a processos de 
transferència (canvis en la connexió d’un dispositiu 
d’una estació base a una altra en funció de la 
cobertura), aquests s’han de dur a terme en el 
menor temps possible i en les millors condicions. 
L’objectiu de les xarxes 5G és reduir aquests 
temps, o latències, encara que els mecanismes de 
handover actuals especificats en l’estàndard no 
són sempre els òptims.

Dins el projecte 5G-AURA, es reestructura aquesta 
senyalització per reduir la latència i donar una 
continuïtat perfecta a la comunicació sense alterar 
les estructures de dades existents. A partir d’una 
petita modificació en el transmissor, utilitzant 
SDN (software defined networking), s’eviten les 
duplicitats en la transferència d’informació i es 
redueix el nombre de missatges, mantenint el 
protocol actual i l’estructura de les dades.

El nou sistema, que ha donat lloc a una patent, 
tracta de reestructurar l’enviament de missatges 
sense introduir un canvi profund en els estàndards 
de telefonia mòbil, permetent l’operació entre 
xarxes de diferents generacions (2G, 3G, 4G i 
5G) i millorant la qualitat de transmissió i servei.

D’aquesta manera, s’optimitza el rendiment, 
ja que es redueix fins a un 48,83 % la latència 
del handover, fins a un 50 % el cost total de la 
transmissió i fins a un 50 % el cost de processament. 
En total, es redueix la quantitat de dades 
transferides fins a un 10,56 %.

Aquesta optimització obre la possibilitat de reduir 
el cost dels serveis que assumeixen els usuaris 
finals i facilitarà la transició cap a noves xarxes i 
mecanismes per a proveïdors i operadors.

El projecte 5G-AURA ha tingut una durada de 
quatre anys (2015-2019) i ha estat dotat d’un 
pressupost de 634.417 euros.

5G AURA: MECANISMES PER OPTIMITZAR 
EL HANDOVER EN XARXES 5G

https://cit.upc.edu/en/portfolio-item/slicenet_new_environment_5g/
https://cit.upc.edu/es/portfolio-item/slicenet_nuevo_entorno_par_5g/
https://cit.upc.edu/en/portfolio-item/aura/
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El grup de Recerca de Xarxes Cel·lulars i Adhoc 
(GRXCA) ha desenvolupat, en el marc del projecte 
SOCRA (Software Defined Small Cell RAN 
Optimization), un algoritme per a l’optimització 
sota demanda de l’energia consumida en xarxes 
mòbils 5G.

La previsió d’increment dels dispositius connectats 
en els pròxims anys comportarà un creixement sense 
precedents en el tràfic generat i, en conseqüència, 
una major utilització general dels recursos en les 
xarxes de telecomunicació i, per tant, de l’energia 
consumida per aquestes. Aquest increment en 
l’energia consumida té un clar impacte tant 
econòmic com mediambiental. Per això, és capital 
optimitzar l’energia que, consumida pel conjunt 
d’elements de la xarxa en funció del trànsit circulant, 
de manera que s’ofereixi el servei compromès amb 
l’usuari, sense minvar la qualitat de servei i emprant 
per a això la menor quantitat d’energia possible.

L’algoritme desenvolupat en el marc de SOCRA 
adapta la topologia de la xarxa a les condicions 
de trànsit existents, regulant l’ús tant dels enllaços 
a la xarxa d’accés a l’usuari, com dels enllaços 
entre estacions base de la xarxa 5G, arribant a 
passar a un estat de son profund aquells recursos 
l’ús s’estima no necessari en un determinat moment. 
Amb tot això, s’aconsegueix la minimització del 
consum energètic global de la xarxa. Els beneficis 
de l’algoritme són especialment evidents durant 
les hores nocturnes, quan la càrrega a la xarxa és 
moderadament baixa, aconseguint-se en aquestes 
circumstàncies reduccions en el consum energètic 
de la xarxa, de fins a un 90%.

Actualment s’estan estenent les capacitats de 
l’algoritme incloent informació de posicionament. 
L’algorisme pot anticipar-se a les decisions que, pel 
que fa a mobilitat, efectuaran els diferents usuaris 
de la xarxa, i detecta de forma prematura els fluxos 
de recursos demandats en un futur proper. Amb 
això pot fer front tant a hotspots com a zones de 
foscor.

En el marc del posicionament, investigadors 
del grup GRXCA es troben treballant en noves 
solucions de geolocalització per a interiors que 
siguin energèticament eficients, de manera que es 
pugui determinar amb suficient precisió la posició 
dels usuaris en condicions en què tecnologies 
com a GPS no funcionen (ex. dins dels edificis, 
en canons urbans, etc.). En particular, s’estan 
desenvolupant mecanismes amb tecnologies sense 
fils àmpliament desplegades i fàcilment accessibles 
(WiFi i Bluetooth), destinats a oferir una precisió 
d’entre 1-2m en interiors. Actualment, el grup 
compta amb algorismes definits amb resultats de 
simulació, que corroboren les expectatives, que pel 
que fa a precisió s’havien marcat. Aviat s’iniciarà la 
fase de testbed.

En el consorci del projecte Sòcrates van participar 
la Universitat de Karlstad (KAU) de Suècia, Huawei 
Technologies Sweden AB, Gotmic AB, Bluewave 
Microsystems AB. SOCRA va tenir una durada de 3 
anys (2015-2018) i va comptar amb un pressupost 
de 510.000 euros.
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L’evolució cap a una societat totalment connectada 
a l’era del 5G i posterior (5G & B) implica 
comunicacions cada cop més complexes i una 
densificació de la xarxa sense precedents. Davant 
d’aquest augment de la intensitat del trànsit de la 
xarxa procedent de terminals heterogenis, el projecte 
5G&B RUNNER té com a objectiu dissenyar, 
analitzar i avaluar una sèrie de tecnologies ràdio 
en xarxes ultradenses per complir amb els requisits 
de capacitat i qualitat de servei, intel·ligència 
distribuïda i flexibilitat necessàries pels sistemes 
5G&B. El compliment d’aquestes tasques ha requerit 
l’ús d’eines de processament avançat de senyals, 
teoria de la informació, teoria de les comunicacions 
i optimització distribuïda d’objectius múltiples.

El programa de treball inclou el desenvolupament 
d’algoritmes de capa física i control d’accés al 
mitjà, com transceptors multiantena de baix consum 
i alta eficiència espectral, esquemes de transmissió 
multiusuari per llum visible i comunicacions tipus 
màquina. També s’han dissenyat algorismes 
d’optimització de xarxa, com algoritmes d’enginyeria 
de trànsit per backhaul o xarxa de retorn (que 
interconnecta xarxes entre sí utilitzant diferents tipus 
de tecnologies amb o sense fils) i d’assignació de 
recursos a curt i llarg termini en xarxes ultradenses. 
Els algoritmes s’han desenvolupat seguint un rigorós 
procediment matemàtic i es validen mitjançant 
extensives simulacions.

El projecte 5G&B RUNNER ha estat finançat pel 
Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats amb 
181.500 euros, ha tingut una durada de 4 anys 

(desembre 2016 - setembre 2020) i està coordinat 
pel grup de recerca Processament del Senyal i 
Comunicacions (SPCOM) de la UPC.

https://cit.upc.edu/en/portfolio-item/socra/
https://cit.upc.edu/en/portfolio-item/5grunner/
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5GWIRELESS - ARQUITECTURES, TECNOLOGIES I 
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CAPACITAT 

El grup Signal Processing and Communications 
(SPCOM) ha participat en 5GWireless, un 
projecte europeu del programa H2020 que 
s’emmarca dins de les accions Marie Sklodowska 
Curie Innovative Training Networks (ITN), i que 
s’ha centrat en l’estudi i disseny d’arquitectures 
innovadores, tecnologies Wireless (sense fils) i 
eines per a xarxes mòbils ultra denses 5G d’alta 
capacitat i sostenibles.

5GWireless és una xarxa integrada i 
multidisciplinaria en la qual han treballat 15 
estudiants de doctorat (ESR), en 10 institucions 
de recerca de 6 països europeus (Alemanya, 
Regne Unit, Suècia, Grècia, Espanya i França). 
La xarxa ha propiciat un entorn multisectorial en 
què els investigadors han pogut desenvolupar 
nous conceptes, metodologies i eines en diversos 
camps com arquitectures mòbils centrades en els 
dispositius, xarxes ultradensas i comunicacions 
d’ona mil·limètrica.

Dos dels investigadors han desenvolupat el seu 
treball a la UPC en 2 temàtiques diferenciades.

D’una banda, s’ha treballat en tecnologies 
multiantena MIMO a gran escala (Massive MIMO) 
per a comunicacions en ones mil·limètriques 
(per sobre de 28 GHz). El projecte se centra 
principalment en el disseny de transceptors MIMO 
híbrids (analògics / digitals) de baix consum 
energètic utilitzant dispositius simples, mostreig d’1 
bit i menys cadenes de RF que el nombre d’antenes 
(single-RF MIMO). Al seu torn, el disseny aprofita 
les característiques del canal de propagació per 
seleccionar antenes per tal d’obtenir alta eficiència 
espectral. S’han fet desenvolupaments tant per al 
canal de pujada com el de baixada, i s’han tingut 
en compte transmissions multiusuari en tots dos 
enllaços.

D’altra banda, s’han desenvolupat eines 
avançades d’anàlisi de xarxes denses i amb cel·les 
de mida reduïda mitjançant models estocàstics. 
Aquestes eines són clau, ja que permeten de 
manera senzilla avaluar diferents configuracions 
de xarxa, els valors d’interferència agregada 
i predir el rendiment d’aquestes xarxes sense 
necessitat de dur a terme simulacions costoses 
i d’elevat temps d’execució. Des d’aquest punt 
de vista, aquestes eines poden ser especialment 
atractives per a operadores de sistemes cel·lulars 
de nova generació.

En el consorci del projecte han participat quatre 
universitats, un centre d’investigació i cinc empreses 
privades.

https://cit.upc.edu/en/portfolio-item/5gwireless/
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El desenvolupament del vehicle connectat requereix 
millores en el camp de l’electrònica que aportin 
nivells d’autonomia progressivament més elevats. 
Aquestes aplicacions han de produir un feix de 
radiació prou direccional i àgil perquè sigui capaç 
d’escanejar l’espai i, així, establir una comunicació 
eficient o localitzar amb precisió un objectiu. És 
el cas de les noves antenes multielement per a les 
comunicacions de dades o la detecció de radar, en 
particular, les que treballen a freqüències d’ones 
mil·limètriques.

En aquest marc, s’ha desenvolupat tecnologia que 
permet adaptar l’ús d’aquesta classe d’antenes al 
vehicle connectat a partir de la tècnica coneguda 
com a beamforming. Aquesta tècnica s’està fent 
servir cada vegada més en comunicacions sense fil, 
com ara 5G, LTE i WLAN, així com en agrupacions 
de sensors en 3D, en imatge mèdica per sonar i en 
sistemes d’àudio, però fins ara no s’ha introduït per a 
comunicacions en el camp de l’automoció.

El beamforming permet que l’antena formi feixos 
estrets capaços d’escanejar simultàniament o 
seqüencialment l’espai 3D, de manera que es 
poden seleccionar concentracions de radiacions 
d’una antena emissora o receptora en una direcció 
i/o espai concrets. Aquesta concentració selectiva 
de la radiació millora la ràtio senyal/soroll o elimina 
interferències. El resultat és que el sistema és més 
fiable per a escenaris complexos i d’alta velocitat 
(zones urbanes, suburbanes, rurals...), de manera 

que millora l’abast dels sistemes V2X (V2V i V2I), 
augmenta la capacitat de manera significativa, 
amb velocitats de GBps, s’incrementa l’eficiència 
espectral i energètica, i augmenten la resolució i la 
precisió en general, la qual creix amb la freqüència.

Una tècnica avançada de beamforming també 
permetria desenvolupar un radar cognitiu amb 
resolució millorada, amb qualitat d’imatge de 
radar, amb immunitat davant les interferències i 
amb capacitat d’aprenentatge de l’entorn, i que, 
combinat amb els diferents sensors, n’aportaria una 
informació completa i robusta que ens acostaria a 
una imatge virtual de l’entorn 3D en temps real.

El beamforming aplicat a una propera generació de 
sistemes de comunicació vehicular reconfigurables 
donarà pas a una generació de vehicles més segura, 
més ben connectada, amb un millor coneixement de 
l’entorn i més respectuosa envers el medi ambient 
pel que fa a la transmissió de dades en entorns 
d’alta velocitat.

“La tecnologia de fabricació de circuits integrats continuarà 
millorant en altres aspectes com ara la integració en 3D, 
i^k¸�l^gl^�\Zi�]n[m^�^e�iZi^k�]^�e�Zkjnbm^\mnkZ�Z]jnbkbk¨�
una especial rellevància per a continuar innovant. Un dels 
ikbg\biZel� k^im^l� ^g� e�¨k^Z� ]�Zkjnbm^\mnkZ� ]^� lblm^f^l� ]^�
\hfinmZ\b·�l^k¨�eZ�fbeehkZ�]^�eZ�l^oZ�̂ Û\b¯g\bZ�̂ g^k`¯mb\Z'�

Antonio González, researcher specialised in Computer Architecture , director of ARCO

ELS NOSTRES EXPERTS DIUEN

El grup de recerca Wireless Networks Group (WNG) 
treballa en un mètode de modulació de dades. Es 
tracta d’una tecnologia que permet la comunicació 
des d’un dispositiu WiFi estàndard a dispositius IoT 
que no són WiFi, només a través d’una actualització 
de software. S’ha dissenyat un nou transmissor 
WiFi, capaç de generar senyals de ràdio que els 
dispositius IoT de destinació poden “entendre”. La 
tecnologia permet donar un nou ús a les funcions i 
senyals que són ja presents en transmissors WiFi.

El projecte ha tingut una durada de 4 anys (2016-
2020) i ha comptat amb un finançament de 204.853 
euros.

Aquesta tecnologia ha donat lloc a una patent.

NG�F MH=>�=>�FH=NE:<Bá�=>�=:=>L�I>K�:�
<HFNGB<:K�=BLIHLBMBNL�PB?B�:F;�=BLIHLBMBNL�GH�PB?B

https://cit.upc.edu/en/portfolio-item/beamforming/
https://cit.upc.edu/en/portfolio-item/data_modulation_patent/
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El grup de recerca Wireless Networks Group (WNG) 
lidera un projecte de disseny i implementació d’una 
xarxa mallada per la Internet de les coses (IoT) amb 
ràdios de baixa potència. 

La IoT permet la integració de tot tipus d’objectes 
en xarxes de telecomunicacions comunes, facilitant 
la interacció entre usuaris i “coses” en entorns 
quotidians mitjançant aplicacions per a la llar, la 
ciutat, el transport o la indústria intel·ligent, entre 
d’altres. Els dispositius IoT solen tenir una interfície 
de comunicació sense fils, però per atendre els 
requisits de baix consum i baix cost, les tecnologies 
que s’utilitzen habitualment per a comunicacions 
personals (per exemple, Wi-Fi o LTE) no són 
adequades.

En un sistema Wake Up Radio (WuR), hi ha una 
ràdio principal per a comunicacions d’alta capacitat 
i baixa latència, que també té alt consum, raó per 
la que és desitjable mantenir-la en un estat d’estalvi 
d’energia el major temps possible. Mentre la ràdio 
principal està apagada, és la ràdio secundària de 
baixa potència la que continua activa. Aquesta ràdio 
secundària o ràdio de despertador és responsable 
de “despertar” la ràdio principal a petició.

Aquest projecte és extensió del projecte ALLINONE, 
desenvolupat també pel WNG. A ALLINONE, els 
mecanismes WuR es desenvolupen i comproven amb 
el potencial que s’utilitzarà per comunicar dispositius 
amb ràdios primàries no compatibles. Amb aquest 
enfocament, a més de l’aplicació centrada en 
l’estalvi d’energia, la possibilitat de tenir una ràdio 
addicional de baix cost i baix consum en qualsevol 
dispositiu electrònic obre les portes a un gran nombre 
de noves aplicacions. Les noves aplicacions són 
l’eix del projecte, que té com a objectiu dissenyar, 
analitzar i desenvolupar diferents aplicacions d’una 
ràdio de baixa potència en el marc d’una xarxa de 
malla sense fils. Aquesta arquitectura pot facilitar 
la integració de l’IoT en 5G (cas de comunicacions 
massives entre màquines), i també útil en escenaris 
de comunicacions vehiculars o fins i tot en xarxes de 
satèl·lit.

El projecte ha estat finançat per l’Agencia Estatal 
d’Investigació amb 163.350 euros. El projecte se ha 
iniciat el 2020 y finalitzarà en 2024. 

Q:KQ>L�F:EE:=>L�BHM�:F;�K�=BHL�=>�;:BQ:�IHM G<B:
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El Grup de Recerca en Circuits i Sistemes de 
Comunicació de la UPC (CIRCUIT) ha desenvolupat 
un receptor de ràdio per satisfer la necessitat 
creixent d’establir enllaços de dades sense fils 
per radiofreqüència (RF) de baix cost i consum 
energètic molt reduït. El consum de les arquitectures 
desenvolupades pot assolir valors fins a cinc vegades 
inferiors (o més) als d’arquitectures superheterodines 
convencionals.

El nou paradigma de les xarxes de sensors inclou 
la connectivitat sense fils entre un nombre de nodes 
potencialment molt elevat i amb límits molt estrictes 
d’energia disponible. En diversos escenaris, com 
poden ser els d’utilització de dispositius wearables, 
certes aplicacions mèdiques que requereixen 
múltiples sensors distribuïts pel cos, la identificació 
RF-ID, o la utilització de sensors distribuïts en Smart 
Cities, és possible assolir la reducció tant de consum 
com de cost gràcies a arquitectures intrínsecament 
simples com la desenvolupada.

Els resultats d’aquest projecte han donat lloc a una 
patent.

K><>IMHKL�=>�K�=BH�=>�<HGLNF�NEMK:;:BQ�

https://cit.upc.edu/en/portfolio-item/allinone-2/


El grup de recerca Processament del Senyal 
i Comunicacions (SPCOM) ha liderat el 
projecte WINTER (Wrestling with Interference in 
Communications and Information Processing) per 
trobar solucions als nous reptes que plantegen les 
xarxes de comunicació 5G. 

És ben conegut que les xarxes de comunicació 
5G requereixen majors taxes de transmissió, major 
seguretat, connectivitat més ràpida i terminals de 
menor complexitat i consum. El projecte WINTER 
ha abordat aquests reptes centrant-se en la gestió 
de la interferència segons tres plantejaments 
complementaris.

En primer lloc, s’ha considerat la seva mitigació, 
incidint en el disseny de nous formats de senyal 
que minimitzin la interferència sobre altres terminals 
operant en la mateixa freqüència o en bandes 
adjacents. També s’han estudiat estratègies de 
comunicació oportunista per sondejar l’estat de la 
xarxa i identificar dimensions lliures en les quals 
transmetre sense generar interferència. 

En segon lloc, s’ha considerat la seva cancel·lació, 
dissenyant esquemes de cancel·lació d’interferència 
per a sistemes full-duplex (comunicació bidireccional 
simultània en la mateixa banda). En xarxes amb 
molts usuaris accedint simultàniament a un node 
central, s’ha optimitzat també el repartiment de 
potència entre usuaris per maximitzar les prestacions 
del cancel·lador d’interferència del node central. 

Finalment, s’ha abordat la detecció de la 
interferència (intencionada) mitjançant tècniques 
d’anàlisi i processament per a la detecció d’atacs 
maliciosos sobre xarxes i continguts multimèdia. 
També s’han dissenyat esquemes robustos per a la 
detecció d’esdeveniments anòmals, amb resultats 
aplicables no solament en xarxes de comunicacions, 
sinó també en altres aplicacions de processament de 
la informació.
En el projecte, a més de la U
PC també ha participat  la Universitat de Vigo. 
WINTER   ha tingut una durada de 4 anys i ha 
estat finançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i 
Competitivitat amb un pressupost (UPC) de 210.298 
euros.
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El grup de recerca Wireless Networks Group 
(WNG) treballa en un dispositiu que realitza les 
funcions d’un node de comunicacions en xarxes 
d’accés passives de fibra òptica. Aquest node 
s’ha de situar en un punt remot de la xarxa, sense 
l’assistència de subministrament elèctric, sense un 
entorn amb temperatura o humitat controlada, ni 
altres elements actius, d’acord amb el requeriment 
que aquestes xarxes d’accés siguin passives per 
reduir considerablement les despeses d’instal·lació 
i d’explotació de la mateixa. D’aquesta forma, 
poden incorporar-se noves seccions de xarxa a una 

xarxa d’accés prèviament instal·lada, proporcionant 
un mitjà de creixement de la mateixa que permeti 
donar servei a nous usuaris en situacions en què no 
sigui possible o resulti molt costós instal·lar una nova 
xarxa de accés.

El projecte ha estat liderat per l’ IHP GMBH  
Innovations for High Performance Microelectronics 
/ Leibniz-Institut für Innovative Mikroelektronik i hi 
han participat a més 16 socis europeus més. Ha estat 
dotat d’un pressupost de 100.625 euros i ha tingut 
una durada de 4 anys (2017-2020). 

DISPOSITIU DE NODE REMOT ÒPTIC I EQUIP DE SUPORT PER A LA 

<HGLMKN<<Bá�B�:FIEB:<Bá�=>�Q:KQ>L�=�:<<¡L�I>K�?B;K:�ãIMB<:�

La UPC llença la primera plataforma de connectivitat 
dual (Dual Connectivity) lliure i oberta que permetrà 
la realització d’experiments en condicions reals.

Connectivitat Dual és una nova tecnologia que per-
met a un dispositiu mòbil connectar-se a dues esta-
cions de xarxa de forma simultània, millorant així, la 
taxa de transferència de dades i per tant l’experièn-
cia del servei.

Els dispositius mòbils actuals poden connectar-se 
a una única estació base de les disponibles dins la 
seva àrea de cobertura. Seleccionen la que els pro-
porciona el senyal més potent i que sol ser, a més, 
la més propera geogràficament. Quan el senyal es 
debilita, es connecta de manera automàtica a la 
senyal més forta de la següent estació més propera.

Connectivitat Dual permet establir un enllaç simultani 
entre el mòbil i dues estacions base ja siguin 4G, 5G 
o una combinació de ambdues. D’aquesta manera, 
la informació pot ser transmesa cap al mòbil per la 

millor estació base o a través de les dues, millorant 
així la taxa de dades (data Aggregation) i / o rea-
litzant un canvi d’estació més ràpid (fast switching). 
Hem desenvolupat i (a través d’experimentació) 
hem validat un mètode d’optimització d’agregació 
de les dades per a Dual Connectivity.

El testbed desenvolupat per Connectivitat Dual està 
implementada totalment en codi obert, per la qual 
cosa, qualsevol persona o empresa pot col·laborar 
amb el projecte. Es preveu que la solució desenvo-
lupada estalviï a investigadors i desenvolupadors al 
voltant de 4 mesos de treball.

El testbed va ser desenvolupat per Dr. Ilker Demir-
kol i l’estudiant de doctorat Carlos Pupiales de la 
UPC. També van col·laborar en el projecte Eurecom 
(França), National Instruments (Alemanya) i la Uni-
versitat de Rutgers de Nova Jersey (EUA). El projecte 
Dual Connectivity va guanyar el premi Best Demo 
Award en IEEE MASS Conference 2019.

<HGG><MBOBM:M�=N:E�I>K�FBEEHK:K�E:�O>EH<BM:M�=�:<<¡L�=>�Q:KQ:
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https://cit.upc.edu/en/portfolio-item/winter/
https://cit.upc.edu/en/portfolio-item/patent_node/
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El Centre de Recerca en Supervisió, Seguretat i 
Control Automàtic (CS2AC) ha participat en el 
projecte SECUTIL, en el marc del qual s’ha creat un 
sistema de gestió integral de la cadena de seguretat 
per a xarxes i infraestructures proveïdores de serveis 
(com per exemple aigua, gas i electricitat), que 
millori la seguretat física, el control d’accés i la 
ciberseguretat.

CS2AC ha desenvolupat els algorismes per la 
detecció d’atacs ciberfísics (com ara, detecció 
d’imatges en un circuit de seguretat d’aparent 
normalitat introduïdes pels propis atacants, mentre 
que en la realitat les imatges mostrarien els intrusos 
accedint a les instal·lacions), així com tècniques que 
augmenten la resiliència enfront dels mateixos. Les 
tècniques de detecció es basen en la introducció 
de senyals de tipus watermarking, que afegeixen 
informació de drets d’autor o d’altres missatges de 
verificació en documents digitals, i permeten saber 
si han sigut alterades per l’atacant. També s’han 
desenvolupat algorismes que permeten reconfigurar 
l’algorisme de control una vegada l’atac ha estat 
detectat i aïllat fent servir tècniques de control 
tolerant. Totes aquestes tècniques s’han estat provant 
en diferents casos d’estudi de laboratori i proves 
pilot en entorns reals.
En el marc del projecte s’han desenvolupat també 
solucions criptogràfiques per garantir la seguretat 
i la privadesa de les dades personals durant tot el 
cicle de serveis i tecnologies, i d’aquesta manera, 
reduir la finestra de risc dels sistemes d’informació de 
les infraestructures crítiques. A més, s’han dissenyat i 
implementat eines de simulació d’ajuda a la presa de 

decisions per part de l’equip de gestió de seguretat 
d’infraestructures crítiques i s’han investigat nous 
models de seguretat de sistemes i d’infraestructures.

Un dels aspectes més destacables del projecte és la 
investigació i el desenvolupament d’eines i solucions 
basades en tecnologies d’intel·ligència artificial amb 
l’objectiu de preveure, protegir, mitigar i defensar-
se en vista del nou panorama de ciberatacs que 
apareixen actualment i els que arribaran en un futur 
pròxim.

Entre els resultats del projecte hi ha algoritmes 
més avançats i intel·ligents i models d’arquitectura 
i ciberseguretat autònoma en sistemes ciberfísics, 
solucions essencials per protegir els nous models 
d’infraestructura i de serveis.

SECUTIL és un projecte de la Comunitat Utilities 4.0 de 
RIS3CAT, coordinat per Eurecat i que compta també, 
a part del CS2AC de la UPC, amb la participació 
de, Cetaqua-AGBAR, Naturgy, Retevisión, la 
Universitat de Lleida i el Barcelona Supercomputing 
Center. L’objectiu de la Comunitat és transformar 
el sector de les utilities a partir de la identificació 
d’un conjunt d’eines i solucions que en permetin la 
digitalització cap al concepte d’utilities 4.0 i crear 
un teixit industrial mitjançant el desenvolupament i 
l’aplicació d’aquestes noves solucions.
El projecte, que ha durat tres anys i ha acabat el 
març del 2021, ha estat finançat pel Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional de la Unió Europea 
en el marc del Programa Operatiu FEDER 2014-
2020 amb un pressupost de 100.869,91 !.

Un clar beneficiat de la millora en tecnologies de 
comunicació es el sector industrial. La recerca 
i la innovació sota la bandera de la 4a revolució 
industrial (Industry 4.0) estan resultant en solucions 
com sistemes de monitorització avançada que 
milloren i fins i tot optimitzen resultats en els processos 
de fabricació, alhora que permeten la reducció de 
costos i recursos. 

Tanmateix, la major connectivitat de dispositius 
afegeix reptes intrínsecs en la indústria, com la 
implementació de millors sistemes de ciberseguretat 
en concordança als nous escenaris. Si bé facilita 
l’intercanvi d’informació en els processos de negoci, 
també augmenta la potencial vulnerabilitat dels 
dispositius connectats davant possibles atacs externs. 

SECUTIL –�LHEN<BHGL�=>�L>@NK>M:M�B�<B;>KL>@NK>M:M�I>K�
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“La Indústria 4.0 permet analitzar i controlar tot el procés, detectar 
bg\b]¯g\b^l�b�k^lhe]k^&e^l�^g�k^fhm'�

Joseba Quevedo, director of the Monitoring, Safety and Automatic Control Research 
Centre (CS2AC UPC)

ELS NOSTRES EXPERTS DIUEN
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El Grup de Recerca en Circuits i Sistemes de 
Comunicació (CIRCUIT) treballa en el projecte 
Smart Factory, centrat a desenvolupar algoritmes 
de monitorització avançada, amb la finalitat 
d’incrementar la flexibilitat i l’adaptació dels sistemes 
de monitorització i control, que han de permetre 
implementar estratègies de manteniment predictiu 
i ser capaços de donar respostes en situacions de 
fallida o mal funcionament de les plantes industrials.

El projecte té l’objectiu de desenvolupar prototips 
de dispositius que integrin les diferents tecnologies 
de sensorització, processament de dades i 
comunicacions sense fils per a ús industrial. 
Específicament s’està desenvolupant un sistema 
per a la monitorització de l’activitat de treballadors 
en planta (seguiment de la temperatura a què es 
treballa, de la humitat, nivells de soroll, detecció 
de possibles accidents laborals...) i un sistema de 
monitorització de màquines en línies de producció 
per informar de diversos paràmetres relatius a 
l’estat de la màquina, o per extreure informació que 
faciliti fer el seguiment d’stocks), tot amb tecnologia 
integrada de sensorització i comunicació sense fils. 
Els sistemes desenvolupats permetran proporcionar 
informació de treballadors i màquines en temps real, 
així com acumular i emmagatzemar dades per a la 
seva posterior anàlisi.

Smart Factory s’emmarca dintre del projecte 
Looming Factory juntament amb Smart Factory, 
Connected Factory, Robots on Factory i Factories 
of the Future. Looming Factory, és una aliança 
entre grups d’R+D+i del món universitari i de la 
indústria per facilitar i accelerar la introducció al 
mercat de tecnologies emergents alineades amb les 
necessitats i els nous reptes industrials que resulten 
de la transformació digital: fàbriques intel·ligents i 
connectades, i robòtica de col·laboració en entorns 
productius, amb demostració d’aquestes tecnologies 
en entorns reals.

El projecte Looming Factory té una durada de tres 
anys (finalitzarà el desembre de 2021), i compta 
amb un cofinançament de 2 milions d’euros del Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió 
Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER 
de Catalunya 2014-2020. 

LF:KM�?:<MHKR���=BLIHLBMBNL�<HGG><M:ML�I>K�:�E:�
INDÚSTRIA 4.0

22  CIT UPC | www.cit.upc.edu

El grup de recerca Disseny de Baix Consum, Test, 
Verificació i Circuits Integrats de Seguretat (QINE) 
ha treballat en el desenvolupament d’un sistema de 
Hardware cibersegur per a identificació de circuits 
integrats i per a dispositius de memòria de nova 
generació.

El projecte s’ha desenvolupat amb prototips de 
memristors, uns dispositius de memòria de nova 
generació que poden emmagatzemar en un àrea 
determinada, 10 vegades més informació que amb 
les memòries flash actuals.

En el projecte s’analitzen i es proposen estratègies 
a nivell de hardware per detectar i evitar els efectes 
d’atacs externs als circuits integrats. Aprofitant la 
variabilitat natural del dispositiu, s’implementen 
empremtes digitals úniques per a cadascun del 
circuits integrats, i per tant, difícils de copiar. També 
es proposen cel·les de memòria segures on es 
dificulta la fuita d’informació. 

Aquests estudis han format part d’un projecte d’una 
durada de 3 anys (2015 - 2018), i ha comptat amb 
un finançament de 122.815 euros del Ministeri 
d’Economia i Competitivitat.

SISTEMES DE SEGURETAT DE HARDWARE PER A DISPOSITIUS 
=>�F>FãKB:�=>�GHO:�@>G>K:<Bá�
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representatius de la indústria làctica com són la 
producció de mozzarella i la producció de llet en 
pols.

Inicialment es van identificar els patrons de consum 
d’aigua i energia al llarg de les respectives cadenes 
de processament. En un segon pas, a través de 
tècniques de monitoratge i gestió en temps real per 
minimitzar el consum d’aigua i energia, aquests 
processos es van modelitzar (és a dir, es van establir 
escenaris tecnològics per identificar els potencials 
estalvis) i s’hi van aplicar tècniques d’estabilització 
microbiana, escalfament, texturització i assecat. Els 
paràmetres resultants es van avaluar per tal d’establir 
l’estratègia d’ús de recursos, el tractament de 
l’efluent del procés i les tecnologies de reutilització 
de l’aigua, tot garantint la qualitat i la seguretat dels 
aliments. Els resultats han estat validats en proves 
pilot en condicions industrials al llarg d’un període 
de 3 mesos.

El projecte, que ha format part del 7PM, ha comptat 
amb un finançament de 5,1 milions d’euros i ha 
tingut una durada de 4 anys. El consorci, liderat pel 
Fraunhofer Institute for Interfacial Engineering and 
Biotechnology, l’han format 15 socis de 6 països, 
entre els quals hi ha el centre específic de recerca 
CS2AC, responsable de les tasques de monitoratge 
i gestió en temps real per minimitzar el consum 
d’aigua i energia.

The project, which is part of 7PM, received 5.1 million 
euros of funding and lasted 4 years. The consortium, 
which is led by the Fraunhofer Institute for Interfacial 
Engineering and Biotechnology, was formed by 15 
members from 6 countries, including the specific 
research centre CS2AC, which was responsible 
for monitoring tasks and real-time management to 
minimise water and energy consumption.
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El centre específic de recerca CS2AC UPC ha 
participat a EnReMilk, un projecte europeu per 
minimitzar el consum d’aigua i energia d’un procés 
lacti multiproducte.

La indústria làctia és un important sector de la 
indústria alimentària, amb unes vendes de 124.300 
milions d’euros i un valor afegit de 17.400 milions 
d’euros. Té un consum d’energia i d’aigua elevat, 
tant en producció global com per unitat produïda: 

fins a 6,47 MWh (5,55 MWhth i 0,92 MWhel) i 
60 m3 d’aigua per tona de llet transformada. El 98 
% de l’aigua dolça utilitzada és aigua potable i el 
80 % de l’energia es consumeix en les operacions 
de calefacció, pasteurització, esterilització, assecat 
i neteja.

El projecte EnReMilk ha aconseguit estalvis de fins 
a un 20 % en energia i un 30 % en aigua en tota la 
cadena de subministrament en dos casos 

K>=N<<Bá�=>E�<HGLNF�=�:B@N:�B�>G>K@B:�>G�IKH<>LLHL�
LÀCTICS
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Una altra gran evolució tecnològica és 
l’automatització de tasques i processos. 
L’enfocament tradicional ens fa pensar en un ens 
físic (o robot) que serà emprat per a la realització 
de tasques monòtones i repetitives. No obstant 
això, l’automatització de software, en companyia 
de la IA, també es contempla com un dels motors 
de l’economia mobile. Sense anar més lluny, quan 
fem servir aplicacions de posicionament per anar a 
un lloc determinat, s’executen multitud d’algorismes 
que estimen la ruta òptima incloent models de trànsit 
i informació en temps real.

Si bé la majoria dels algorismes d’IA es continuaran 
entrenant en datacenters utilitzant grans quantitats 
de dades, l’augment de capacitat de càlcul dels 
terminals mòbils permetrà que s’executin algorismes 
d’intel·ligència artificial en el mateix dispositiu.

Això reduirà la dependència amb la xarxa (per 
exemple, per a realitzar la transcripció d’un missatge 
per veu o una traducció en temps real) evitant 
la transferència de grans quantitats de dades a 
ubicacions remotes en la xarxa i aportant millores en 
usabilitat, major velocitat i menor consum a executar 
el servei, així com major seguretat i privacitat. 

També facilitarà la generació de petits dispositius 
(gadgets o wearables) que disposin d’algoritmes 
avançats en detecció de patrons, biomarcadors o 
esdeveniments. Un sector que se’n veurà beneficiat és 
el de la salut i el benestar amb l’aparició de dispositius 
molt útils en el monitoratge de pacients, sobretot en 
patologies cròniques no transmissibles, o escurçant 
l’escletxa digital amb interfícies d’interacció natural, 
com assistents de veu, per accedir a serveis bàsics i 
fonamentals.

“En 30 anys Barcelona tindrà robots per tot arreu, des 
]�Zllblm^gml� kh[hmbmsZml� ^g� k^lb]¯g\b^l%� ahlibmZel� b� \^gmk^l�
\²ob\l�Ûgl�Zel�Z^khihkml�b�^lmZ\bhgl�]^�mk^g'�O^nk^f�kh[hml�
cZk]bg^kl� jn^� mZeebg� ^el� iZkm^kk^l%� jn^� fZgmbg`nbg� e^l�
\ng^m^l�]^�e^l�\Zkk^m^k^l���B�i^k�]^l\hfimZm%�_^gm�mZljn^l�
]^�ob`be¨g\bZ'��

<Zkf^�MhkkZl%�bgo^lmb`Z]hkZ�]^�e�Bglmbmnm�]^�Kh[¸mb\Z�b�
Bg_hkf¨mb\Z�Bg]nlmkbZe�BKB�!<LB<&NI<"

ELS NOSTRES EXPERTS DIUEN

INTEL·LIGÈNCIA 
ARTIFICIAL

4

CoCoUnit és una nova unitat de processament 
per integrar-se amb les unitats ja existents d’un 
processador (nuclis de propòsit general, GPUs, etc.) 
que serà capaç de desenvolupar funcions cognitives 
amb una eficiència energètica extremadament alta. 
Aquesta nova unitat possibilitarà noves experiències 
d’usuari que requereixen funcions cognitives en 
temps real en multitud de dispositius, incloent 
dispositius mòbils (per exemple, telèfons intel·ligents 

i dispositius portables) i servidors en centres de 
dades.

Aquesta innovadora unitat, desenvolupada pel grup 
de recerca ARCO (Architectures and Compilers) 
liderat per Antonio González, contribuirà a 
desenvolupar el que ja es coneix com cognitive 
computing.

<H<HNGBM3�>EL�IKH<>LL:=HKL�=>E�?NMNK�I>K�:�LBLM>F>L�=>�
<HFINM:<Bá�BGM>E�EB@>GML�
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A través de noves arquitectures inspirades en el 
cervell, es tracta d’ampliar les capacitats dels 
sistemes informàtics perquè puguin desenvolupar 
tasques tradicionalment associades a la intel·ligència 
humana com, per exemple, el reconeixement de la 
veu, la traducció automàtica, la síntesi de veu, la 
classificació d’imatges o el reconeixement d’objectes. 
En definitiva, es pretén dotar els ordinadors de 
capacitats d’aprenentatge, de síntesi i de raonament 
similars a les que desenvolupa el cervell humà.
Al igual que el cervell, la futura CoCoUnit es basarà 
en una arquitectura massivament paral·lela amb 
unitats extremadament simples ja que s’ha demostrat 
que moltes unitats simples són més eficients 
energèticament que poques unitats complexes.
La nova unitat reduirà el moviment de les dades. 
L’arquitectura von Neumann actualment utilitzada 
en els processadors, comporta un enorme despesa 
energètica ja que suposa moure dades al voltant 
de sistema: totes les instruccions i operands han 
de ser extrets de la memòria i enviats a les unitats 
d’execució, i els resultats s’han d’escriure de nou 

a la jerarquia de memòria. Les interconnexions per 
moure aquestes dades consumeixen la major part 
de l’energia d’un microprocessador. Reduir aquests 
moviments pot, per tant, suposar importants beneficis 
en eficiència energètica.
CoCoUnit també inclourà hardware especialitzat 
per a algunes funcions clau i es basarà en un model 
de computació diferent, orientat a la ‘intel·ligència’: 
l’aprenentatge, més que la ‘programació imperativa’, 
tindrà un paper clau en aquest nou enfocament. 
A més, la nova unitat explorarà la resiliència i la 
computació aproximada per a una major eficiència 
energètica.
Aquest projecte ha estat distingit amb un Advanced 
Grant, la màxima distinció que atorga l’European 
Research Council (ERC) a projectes d’investigació a 
la frontera de el coneixement. El projecte es va iniciar 
el passat mes de setembre de 2019 i tindrà una 
durada de cinc anys, i compta amb un finançament 
de 2,5 milions d’euros.

El grup de recerca N3Cat (NaNoNetworking 
Center in Catalunya) de la UPC lidera el projecte 
anomenat WiPLASH (les sigles en anglès de Wireless 
Plasticity for Heterogeneous Massive Computer 
Architectures), per desenvolupar processadors per 
a la intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic 
molt més ràpids i amb un menor consum energètic 
que els actuals.

WiPLASH té com a objectiu desenvolupar antenes 
de grafè miniaturitzades i sense fils que operin en 
la banda dels terahertzs per dotar de plasticitat 
i reconfigurabilitat les futures plataformes de 
computació.

Fins al moment, els processadors o xips de 
computació són de dos tipus: de propòsit general, 
capaços de portar a terme qualsevol funció amb 
certa velocitat, i processadors ultraespecialitzats en 
una tasca concreta, que realitzen de manera molt 
eficient i ràpida una sola funció. Un exemple n’és 
la tecnologia de reconeixement facial en temps 
real que tenen la majoria de nous smartphones, 
un mètode d’autenticació sofisticat que permet a la 
persona usuària desbloquejar el terminal o verificar 
pagaments. En aquest cas, un processador és 
capaç de realitzar centenars de milers de milions 
d’operacions per segon per processar les imatges.

El prototip de processador que es desenvoluparà al 
projecte WiPLASH està pensat per a la intel·ligència 
artificial i l’aprenentatge automàtic, disciplines amb 
un creixement exponencial en els darrers anys. 
Quan un algoritme, que és un codi de programació, 
es fa córrer en un gran servidor, té un consum 
energètic enorme. Per això son clau les antenes de 

grafè miniaturitzades sense fils, fins a 100 vegades 
més petites que una antena de metall i capaces 
d’operar a freqüències rapidíssimes de terahertzs. 
WiPLASH permetrà provar si aquestes antenes de 
grafè possibiliten xarxes de comunicació dintre d’un 
xip per a processadors d’intel·ligència artificial.

Aquests nous xips de computació es podran fer 
servir en implants al cos, a l’Internet de les coses, a 
telèfons mòbils, grans servidors i obriran la porta a 
una disrupció en què la intel·ligència artificial arribi 
a més llocs i on la mida i el consum energètic siguin 
crítics.

El projecte WiPLASH, te una durada de 3 anys, i ha 
rebut tres milions d’euros de la Comissió Europea, 
en el marc del programa Horitzo 2020, dins de la 
convocatòria FET OPEN. En el projecte hi participen 
set centres de recerca i empreses de computació 
europees.

DESENVOLUPAMENT DE PROCESSADORS PER A 
BGM>E�EB@ G<B:�:KMB?B<B:E�F¡L�K�IB=L�B�:F;�F>GHK�
<HGLNF�>G>K@ MB<

https://cit.upc.edu/en/portfolio-item/wiplash/
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El grup de recerca comunicacions sense fils (WNG) 
participa en CARAMEL, un projecte europeu 
que té com a objectiu principal donar resposta 
als desafiaments actuals de la ciberseguretat 
dels vehicles connectats, a través de tecnologies 
avançades d’Intel·ligència Artificial i Machine 
Learning.

Per a això, es tindran en compte els diferents tipus 
de vehicles (cooperatius, connectats, autònoms 
i elèctrics), i es buscaran noves metodologies i 
solucions per disminuir els riscos de ciberseguretat 
associats a cada un d’ells.

Tot i que actualment hi ha protocols que garanteixen 
la seguretat, la connectivitat dels vehicles, els 
sistemes de conducció autònoma o la càrrega 
intel·ligent de vehicles elèctrics introdueixen noves 
bretxes de ciberseguretat que s’han d’abordar.

En el marc de CARAMEL es desenvoluparan 
productes IDS (Intrusion Detection System) / IPS 
(Intrusion Prevention System) així com tecnologies 
i serveis avançats per gestionar ciberatacs 

complexos i reduir possibles danys. Es dissenyaran 
també noves infraestructures TIC interoperables i 
escalables, que proporcionin seguretat cibernètica 
sostenible i privacitat digital.

La ciberseguretat és un dels quatre riscos globals 
més greus als quals ens enfrontem, segons va 
establir el Fòrum Econòmic Mundial a Davos a 
principis de 2018. Per el 2020, els experts esperen 
que s’assoleixin els 20.000 milions de dispositius 
connectats, el que sens dubte propiciarà un 
nombre major d’atacs cibernètics.

Les proves pilot de CARAMEL es duran a terme a 
Karlsruhe, i estan previstes pel Gener del 2022.

El projecte CARAMEL ha rebut un finançament 
de 5 milions d’euros del Programa Horitzó 2020 
de la Unió Europea i la seva execució durarà 30 
mesos (octubre 2019 - març 2022). El projecte està 
coordinat per i2CAT, i compta amb la participació 
de 14 socis més de 8 països europeus (Alemanya, 
Espanya, Xipre, Portugal, Països Baixos, Regne 
Unit, Grècia i Àustria).

https://cit.upc.edu/en/portfolio-item/caramel/
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Un sector molt beneficiat de les tecnologies 
Mobile és el sector de la salut. Tot i la complexitat 
d’incorporar tecnologia en un sector tan regulat com 
el de la salut, on una solució innovadora pot arribar 
a tenir un time-to-market de més de 5 anys degut 
als processos de classificació dels medical devices, 
la capacitat de creació d’equipament connectat i 
cada cop més petit, ha permès desenvolupar nous 
sistemes de mesura i monitoratge d’indicadors de 
salut. Això ha resultat en sistemes més portables 
que permetrien portar l’hospital a casa en lloc de 
traslladar el pacient a l’hospital.

La possibilitat d’oferir serveis de salut a distància, fa 
possible reduir costos en desplaçaments, alliberar 

càrrega dels centres de salut i alhora facilitar l’accés 
i donar cobertura a regions més allunyades dels 
nuclis urbans, millorant la qualitat assistencial, per 
exemple, en pacients crònics de patologies no 
transmissibles.

La irrupció de la IA en el camp de la salut, ha estat 
vehicle de la creació de nous sistemes de diagnòstic. 
Per exemple, en la detecció de patrons en imatges 
mèdiques difícilment perceptibles per l’humà, o en 
nous sistemes intel·ligents per agilitzar el diagnòstic 
de patologies prevalents o, fins i tot, per al suport de 
presa de decisions en moments claus d’intervencions 
complexes. 

NICVA: UN DISPOSITIU NO INVASIU PER VALORAR 
K�IB=:F>GM�E�>LM:M�<:K=BHO:L<NE:K

El grup de recerca d’Instrumentació, Sensors 
i Interfícies (ISI) ha desenvolupat NICVA, un 
nou dispositiu mèdic portàtil no invasiu per tal 
d’avaluar ràpidament el funcionament del sistema 
cardiovascular.

Les malalties cardiovasculars són una de les 
principals causes de mort arreu del món. Aquest 
tipus de malalties no solen presentar símptomes 
previs o d’avís, i la seva primera manifestació pot 
ser un atac al cor o un ictus. El diagnòstic precoç 
i un seguiment periòdic dels pacients amb risc 
cardiovascular podria reduir la mortalitat. La 
tecnologia actual de què disposem, només ofereix 
solucions parcials, ja que els aparells extra-clínics 
mesuren un nombre limitat de paràmetres fisiològics, 
i cadascun d’ells necessita un dispositiu específic, 
com ara l’electrocardiògraf (ECG), el tensiòmetre de 
braç, el pulsioxímetre, l’ecocardiògraf, l’ergòmetre 
per a proves d’esforç, etc.

NICVA és un aparell mèdic, actualment 
en fase de prototip, capaç de monitorar el 
funcionament del sistema cardiovascular detectant 
l’electrocardiograma (ECG) i que alhora obté 
dades sobre la funció mecànica del cor i les artèries, 
mitjançant una ona de pols arterial proximal i 
dues ones distals respecte al cor. Aquestes tres 

ones aporten informació sobre la contractilitat del 
miocardi i la rigidesa arterial, que està relacionada 
amb la pressió arterial. Tot això ho fa amb només 
quatre elèctrodes secs, dos per a cada mà o braç. Les 
ones de pols arterial s’obtenen mesurant els canvis 
de la impedància elèctrica entre els elèctrodes, és 
a dir, la dificultat que els teixits que hi ha entre els 
elèctrodes oposen a la circulació d’un petit corrent 
elèctric imperceptible i innocu, com el que empren 
alguns mesuradors de composició corporal de les 
bàscules o manuals.

L’ejecció de sang del cor i la propagació de l’ona de 
pols que en resulta a cada batec redueix el valor de 
la impedància elèctrica, i l’interval de temps entre 
l’ECG i l’ona de pols proximal és un indicador de la 
rapidesa amb què es contrau el ventricle esquerre 
i de la rigidesa de les artèries properes al cor. 
L’interval de temps entre l’ona de pols proximal i 
l’ona de pols distal de cada braç és, al seu torn, un 
indicador de la rigidesa de les artèries perifèriques. 
La diferència en el temps d’arribada de les dues 
ones de pols distals és un indicador d’una possible 
neuropatia autonòmica. El sistema obté també la 
freqüència respiratòria i informació sobre el volum 
d’aire inspirat o expirat a cada respiració.
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El sistema sanitari actual no contempla cobrir ni 
finançar la rehabilitació de les lesions cròniques. 
La manca de rehabilitació contínua genera en els 
casos crònics deteriorament de les funcions motrius 
recuperades en el tractament agut posterior a la 
lesió, amb el consegüent augment de dependència 
per part de les persones que repercuteix de manera 
directa en l’economia familiar, en la disminució 
d’autonomia i en l’aparició de noves patologies 
associades. Aquesta involució exclou completament 
a la persona de qualsevol inclusió laboral i l’aboca 
a un empobriment progressiu degut a la necessitat 
creixent de suport i cura, i augmenta el risc d’exclusió 
social.

El projecte s’anomena TELEDFO, i s’està 
desenvolupant en col·laboració amb l’Associació 
Diversitat Funcional d’Osona (ADFO). L’ADFO és 
una entitat de caràcter social que treballa per a la 
integració universal de les persones amb discapacitat 
física en els diferents àmbits socials. En el projecte 

hi treballen enginyers biomèdics i mecànics, una 
educadora social, una fisioterapeuta i una terapeuta 
ocupacional. 

S’ha obtingut finançament de les convocatòries 
de projectes del Centre de Cooperació al 
Desenvolupament de la UPC 2020, de DKV Impacta 
2020 per entitats socials i de Tecnologías Accesibles 
2020 (Fundació Universia i Indra). 

L’1 de març de 2021 ha començat un assaig de 
viabilitat del sistema en 10 usuaris d’ADFO que 
han sofert un ictus. Un grup de 5 usuaris utilitza 
les aplicacions a casa seva, i un altre grup realitza 
exercicis convencionals que es dicten des de 
l’hospital. Al cap de 8 setmanes es canvien els rols 
(estudi crossover). S’analitza l’efecte motriu en la 
utilització d’aquestes aplicacions. Actualment s’està 
integrant anàlisis dinàmiques i s’està introduint eines 
de gamificació a l’aplicació.

“La computació cognitiva permetrà millorar el diagnòstic 
f¯]b\%�]^l^goheniZk�mkZ\mZf^gml�i^klhgZebmsZml�b�i^k�mZgm�f^l�
efectius i menys invasius, i millorar el tractament de malalties 
kZk^l'�

Antonio González, researcher specialised in Computer Architecture , director at ARCO

ELS NOSTRES EXPERTS DIUEN

El Grup de Recerca en Circuits i Sistemes de 
Comunicació de la UPC (CIRCUIT) ha desenvolupat 
un nou dispositiu que analitza la marxa humana.

Es tracta d’un dispositiu electrònic sensoritzat que 
registra el patró de la marxa en un període de temps 
o de manera contínua, a partir de la informació 
d’acceleració mesurada en tres dimensions (eixos 
X, Y i Z).  El dispositiu s’incorpora a les sabates, 
de forma mínimament invasiva, normalment a la 
part posterior del taló. El patró obtingut permet 
representar una signatura de la caminada, única per 
a cada individu. Aquesta informació es pot enviar 

al metge especialista, qui pot detectar possibles 
descompensacions entre una cama i l’altre (per 
corregir-les, per exemple, amb una pròtesi), o 
possibles patologies presents o futures que es poden 
donar (peus plans, inflamació de les articulacions, 
artrosi, etc.).

El projecte, desenvolupat en col·laboració amb la 
fundació Althaia, va tenir una durada de 3 anys (2016 
- 2019) i va ser finançat pel Ministeri d’Economia i 
Empresa (MINECO) amb un pressupost de 170.000 
euros.

El Laboratori d’Aplicacions Multimèdia (LAM UPC) 
està desenvolupant un sistema de telerehabilitació 
per persones que han sofert un ictus i pateixen lesions 
cròniques. 

Aquest  sistema consisteix en una aplicació 
computacional que conté diversos exercicis i jocs 
(serious games) per tal que l’usuari faci exercici físic. 
La interacció entre les aplicacions i l’usuari es fa a 
través d’una càmera de profunditat, que reconeix el 
seu esquelet a temps real i processa els seus angles 
articulars. 

Les persones que han sofert un ictus primer presenten 
una fase “aguda” (primers 6 mesos després de 
la lesió) en què el sistema sanitari preveu una 
rehabilitació que es basa en recuperar al màxim les 
capacitats motores i cognitives possibles. Tot i així, la 
majoria de persones queden amb les funcions motrius 
i neurològiques afectades, que solen ser greus per 
realitzar les activitats de la vida quotidiana (dificultat 
en moure els braços, coordinació, de la marxa, etc).

=BLIHLBMBNL�BGM>E�EB@>GML�I>K�:�FHGBMHK:K�E:�F:KQ:�
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El Laboratori d’Aplicacions Multimèdia (LAM 
UPC) està treballant en el desenvolupament d’un 
nou mètode per a identificar y caracteritzar els 
perforadors epigàstrics inferiors profunds mitjançant 
l’ús d’algoritmes de processament d’imatges digitals 
per a l’angiografia de tomografia computada. 

L’objectiu principal del projecte és desenvolupar 
un mètode quantitatiu per descriure paràmetres 
rellevants, com la longitud, el diàmetre mitjà, el 
gruix i el volum de la solapa dels perforadors 
epigàstrics inferiors profunds abans i després de 
passar pel múscul recte. Aquesta informació ajudarà 
els cirurgians a decidir quins perforadors tenen les 
condicions òptimes per utilitzar-se en la cirurgia 
específica. 

A més, es desenvoluparà una eina addicional per 
projectar perforadors epigàstrics inferiors òptims 
basats en els paràmetres esmentats anteriorment per 

facilitar al metge la ubicació i les condicions dels 
diferents perforadors del pacient estirat a la taula 
del quiròfan. Aquesta eina s’implementarà amb les 
dades provinents de pacients d’una base de dades 
que inclou uns 195 pacients amb una AngioTAC de 
la secció abdominal, de diferent gènere i entre 37 i 
74 anys (amb una mitjana de 55 anys), tractats per 
cirurgians i radiòlegs de l’Hospital de Bellvitge de 
Barcelona des de juliol de 2017 fins a octubre de 
2020.

El projecte tens una durada de dos anys i mig, fins 
al 2003 inclòs, i està finançat pel Servei de Cirurgia 
de l’Hospital de Bellvitge amb una dotació de fins a 
6,500 euros.

IKH<>LL:F>GM�=�BF:M@>L�:G@BHM:<�I>K�:�E:�
B=>GMB?B<:<Bá�B�<:K:<M>KBMS:<Bá�=>�E:�LHE:I:�
I>K?HK:=HK:�=>�E�:KM KB:�>IB@�LMKB<:�BG?>KBHK

El Laboratori d’Aplicacions Multimèdia (LAM UPC) 
ha desenvolupat una aplicació mòbil que ajuda en 
el diagnòstic diferencial en pacients amb Parkinson i 
Tremolor Essencial utilitzant sensors dels mòbils.

La tremolor essencial és un tipus de trastorn del 
moviment que sovint es diagnostica erròniament com 
a malaltia de Parkinson. Mentre que el Parkinson 
té un caràcter neurodegeneratiu i afecta moviment 
en repòs, la tremolor essencial no és degenerativa 
i presenta una tremolor rítmica en moviment que 
generalment s’accentua per posicions en postura. 
El tractament amb dopamina que es subministra 
a pacients de Parkinson és summament agressiu 
i perjudicial si és subministrat a pacients que no 
tenen aquesta malaltia (per exemple, pacients amb 
tremolor essencial). A més d’aquesta important 
contraindicació a nivell farmacològic, cal tenir en 
compte que la prova que determina si es pateix o 
no Parkinson, la SPECT (Single Photon Emission 
Computed Tomography), té un cost molt elevat. 
Aquesta tracta d’una exploració que suposa 
l’administració d’un radiofàrmac (una font de 
radiació gamma) al pacient per poder recollir la 
seva distribució en regions cerebrals i determinar la 
neurodegeneració.

L’aplicació desenvolupada es basa en la realització 
d’un test biomecànic en dues posicions (relaxació 
i tensió) que registra la tremolor de mans amb 
l’acceleròmetre / giroscopi incorporat al SmartWatch 

o al telèfon mòbil. L’acceleració lineal i/o la velocitat 
angular dels moviments es processen per disposar 
característiques biomètriques dels pacients en el 
domini de la freqüència. Seguidament es fan servir 
algoritmes basats en xarxes neuronals, on es compara 
els valors que resulten amb els valors obtinguts en 
casos ja diagnosticats, per finalment determinar si el 
pacient té Parkinson o tremolor essencial amb una 
fiabilitat del 80%. Aquest percentatge s’ha obtingut 
a partir dels resultats d’obtinguts amb una base de 
dades de 90 persones. Actualment aquesta base 
de dades s’està ampliant per millorar la fiabilitat 
d’aquesta eina per al diagnòstic diferencial. Així, el 
diagnòstic que indica l’aplicació permetrà al metge 
disposar d’informació addicional d’aquells pacients 
complexos o en etapes primerenques en què un 
tractament encertat és fonamental per millorar la 
qualitat de vida del pacient.

Aquesta nova tecnologia és accessible per a països 
en desenvolupament que no tenen dispositius de 
diagnòstic més sofisticats.

El projecte s’està desenvolupant en col·laboració 
amb els doctors Josep Valls i Eduard Tolosa, de 
la unitat de neurologia de l’Hospital CLINIC, la 
Universitat Autònoma d’Occident de Colòmbia, 
Universitat de Xile i la Ostbayerische Technische 
Hochschule d’Alemanya. El projecte finalitzarà el 
2022.

NG:�:II�I>K�:CN=:K�>G�>E�=B:@GãLMB<�=B?>K>G<B:E�=>�
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El Laboratori d’Aplicacions Multimèdia (LAM 
UPC) ha desenvolupat una aplicació que mesura 
la translació antero-posterior de la tíbia respecte 
el fèmur perajudar al diagnòstic de lesions del 
lligament creuat anterior del genoll.

El procés consisteix en dues fases, primer el cirurgià 
grava un vídeo de 5-8 segons amb el seu mòbil 
mentre realitza els tests estàndards Lachman i Pivot-
Shift a la zona lesionada, a sobre de la qual s’han 
col·locat tres adhesius circulars. Un cop carregat el 
vídeo a l’aplicació, aquesta calcula la translació 
entre la tíbia i el fèmur a través de tècniques de 
tractament de la imatge (llibreria OpenCV), i en 
uns 10 segons és capaç de donar un resultat per 
ajudar al metge a emetre un diagnòstic de manera 
objectiva.

L’aplicació estarà disponible en obert per 
Android (utilitzant les llibreries OpenCV) i ha estat 
desenvolupada conjuntament amb l’ICATME (Institut 

Català de Traumatologia i Medicina de l’Esport) de 
l’Hospital Universitari Dexeus. S’ha realitzat una 
prova de viabilitat en una mostra de set persones 
lesionades i s’han publicat els resultats en una revista 
científica.

Més enllà de l’anàlisi del moviment de la persona 
lesionada, s’està treballant en el projecte de 
desenvolupar una aplicació que pugui predir el rang 
de moviment després d’una operació de genoll, 
mitjançant tècniques d’optimització i modelització 
biomecànica. En el marc d’aquest projecte es va 
obtenir finançament del Ministeri de Ciència i 
Innovació en la convocatòria “Europa Investigación 
2020”. 

NG:�:IEB<:<Bá�I>K�:CN=:K�:E�=B:@GãLMB<�=>�E>LBHGL�
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Com hem vist en el camp de la salut, la transversalitat 
de les automatitzacions permet la generació de nous 
models de negoci en un ampli ventall de sectors, i 
la reformulació d’aquells més tradicionals com la 
banca i les assegurances o fins i tot, els models de 
mobilitat urbana.

Un exemple d’això s’observa amb la tecnologia 
Blockchain, dins del paraigua de les Distributed 
ledger technologies (DLT): com automatitzar un 
llibre comptable i les transferències d’actius entre 
dispositius autoritzats mitjançant algorismes de 
consens intel·ligents que prevenen de tècniques de 
frau com la doble despesa. 

La tecnologia Blockchain està obrint un ample 
ventall de possibilitats d’aplicació tant pel que fa a 
noves maneres de compartir dades entre dispositius 
com a nous models de negoci, tot i que la seva 
implementació és encara incipient. D’acord amb 
l’informe d’ACCIÓ Blockhain in Catalonia, hi ha 
almenys 76 empreses en l’ecosistema de blockchain 
català. 

Es tracta d’un número creixent donat el foment de 
la innovació en el sector de la mobilitat. Per la seva 
banda el Govern de Catalunya ha desenvolupat 
l’Informe l’“Estratègia Blockchain de Catalunya”, 
on s’han prioritzat diversos casos d’ús a causa del 
seu potencial transformador, com ara “Mobilitat 
i transport públic”, incloent-hi la Mobilitat com a 
servei (MaaS). 

En aquest sentit, els telèfons mòbils d’última generació 
ja inclouen hardware preparat amb funcionalitats 
de moneder (wallet) on emmagatzemar aquests 
nous actius reconeguts pel Parlament Europeu com 

a monedes virtuals. Malgrat la falta d’adopció, 
el telèfon mòbil estarà de nou en el centre com 
a dispositiu d’ús (i pagament) davant aquests 
nous models de negoci, probablement de major 
descentralització.

A més a més, els nous sistemes de posicionament 
com GALILEO, l’electrificació de vehicles i les 
prestacions dels nous sistemes de comunicació com 
el 5G estan donant peu a veure millores en els models 
de mobilitat urbana i per extensió en els serveis de 
transport públic. La major precisió i exactitud dels 
nous satèl·lits de posicionament, podria ser clau per 
la circulació de vehicles autònoms i per oferir un 
millor servei al ciutadà arran de poder conèixer amb 
exactitud la posició de la flota de transports públics.

“Blockchain té una aplicació molt clara en el que es 
denomina Mobility as a Service (Maas). Amb aquest 
plantejament, per exemple, el blockchain donarà 
transparència i interoperabilitat entre agents per a nous 
models de negoci descentralitzats.”

Laia Pagès, Executive manager at CARNET

ELS NOSTRES EXPERTS DIUEN

MOBILITAT
5
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L’automatització dels repartiments d’última milla 
permet a les ciutats reduir els espais destinats a la 
parada i estacionament de vehicles comercials. A 
més optimitza les rutes i la seva gestió, redueix costos 
i dóna peu a les operacions nocturnes a les empreses 
distribuïdores ampliant les possibilitats operacionals 
del servei i oferint, per tant un millor servei.

Des de la iniciativa CARNET, coordinada per CIT 
UPC, s’ha ideat un vehicle autònom de mida reduïda 
anomenat ADD per realitzar els repartiments de 
mercaderies d’última milla. Aquest vehicle és capaç 
de realitzar el seu trajecte de forma autònoma 
gràcies a un sistema Lidar 3D i la tecnologia làser 
que conjuntament amb un GPS, una càmera estèreo 
i unes llums HRI, són capaços de modelar l’entorn, 
determinar el trajecte i reaccionar als obstacles. 
Aquest vehicle també millora el sistema de mobilitat 
en el seu conjunt augmentant la seguretat en zones 
urbanes, reduint la congestió i les emissions:

•La seva mida reduïda (1.2 m3) permet que 
amb tres d’aquests vehicles es pugui suplantar una 
furgoneta mesurava (3-4 m3) i amb 7 una de grans 
dimensions (8-9 m3) per als desplaçaments des dels 

magatzems ubicats en zones urbanes fins al destí 
final.
•La seva autonomia permet la flexibilització de 
l’horari de repartiment reduint la congestió en hora 
punta creada a dia d’avui, entre altres motius a 
causa dels vehicles que reparteixen mercaderies 
a particulars. A això se li suma la possibilitat de 
crear platoons, grups d’ADD connectats virtualment 
a poca distància amb un mateix destí, que permet 
l’optimització total de les rutes i horaris. S’estima, 
doncs, que amb una implementació de vehicles 
ADD es podrien reduir un 70% de les furgonetes 
destinades al repartiment de mercaderies mantenint 
el servei actual.

•Donada la reducció del nombre de furgonetes 
operant en les vies urbanes per al repartiment 
de mercaderies s’estima que l’aparició dels ADD 
provoqui que les emissions de CO2 en els nuclis 
urbans es redueixin en un 30%. Això es deu en 
primer lloc i de manera directa al menor nombre de 
furgonetes que circulen,  i d’altra banda també es 
redueixen les emissions en reduir la congestió, ja que 
a causa de l’autonomia dels ADD es pot flexibilitzar 
el seu horari intensificant els repartiments nocturns,

:NMHGHFHNL�=>EBO>KR�=>OB<>

 la qual cosa minimitza el seu impacte sobre el trànsit 
a les ciutats.

•La modularitat dels ADD permet la seva 
escalabilitat de manera que les flotes dels ADD 
es poden adaptar a les necessitats de diferents 
operadors.

Amb aquest projecte no només es pretén donar 
solucions més eficients al repartiment de mercaderies 
per distribuïdores sinó donar també resposta a altres 
reptes com per exemple, millorar el repartiment de 
medicaments de les farmàcies als malalts tot millorant 
l’accessibilitat a grups desafavorits.
 

Aquest projecte utilitza tota la tecnologia necessària 
per a la conducció autònoma. Els ADD generen 
models virtuals del seu entorn per tal d’evitar els 
possibles obstacles i també estan connectats a 
un model global del sistema de mobilitat del nucli 
urbà de manera que es pot optimitzar la seva 
ruta i minimitzar el temps dels desplaçaments. La 
seva autonomia també permet la programació de 
desplaçaments per endavant i és un avanç cap 
a l’automatització del conjunt dels processos de 
distribució de mercaderies.

IK>=B<<Bá�=�H<NI:<BHGL�>G�>E�MK:GLIHKM�Iä;EB<

L’inLab FIB ha col·laborat en el desenvolupament 
d’un sistema de caracterització i modelització 
de la demanda de passatgers als autobusos. En 
particular, ha desenvolupat un mòdul de predicció 
d’ocupacions que s’ha integrat a l’aplicació de 
l’empresa Autocorb, operadora de línies urbanes i 
interurbanes a l’àrea metropolitana de Barcelona, 
que permet a l’usuari consultar les ocupacions 
estimades als autobusos al llarg del dia. D’aquesta 
manera, es vol aconseguir que els usuaris, dintre 

de les possibilitats, optin per aquelles expedicions 
que van més buides, equilibrant així l’oferta i la 
demanda del servei. En el marc de la crisi sanitària 
de la COVID-19, això permetrà minimitzar les 
aglomeracions als autobusos.

Els algoritmes desenvolupats es basen en 
metodologies data-driven (guiades per les dades) 
a partir de dades de fonts heterogènies (ticketing, 
calendari, càmeres als busos, etc.). En particular,
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s’han incorporat al mòdul de predicció mètodes 
clàssics per tractament de sèries temporals, com 
podria ser el mètode ARIMA, i algoritmes de xarxes 
neuronals que permeten incloure a la sèrie temporal 
d’ocupacions altres variables importants com és el 
calendari escolar.

La nova funcionalitat s’integra dins de l’ecosistema 
d’eines d‘Intelibus, un Sistema d’Informació en temps 
real en el sector del transport de viatgers, que utilitza 
les posicions GPS dels autobusos i el sistema de 

ticketing per a donar informació útil i en temps real 
tant als usuaris del transport públic com a l’empresa 
operadora del servei.

La versió beta de l’app s’ha començat a testar l’11 de 
maig i està disponible tant per a dispositius Android 
(al Play Store) com per a dispositius iOS.

MOBY és un projecte que té l’objectiu de millorar 
la integració de vehicles de e-micromobilitat a les 
ciutats europees.

MOBY pretén augmentar la usabilitat d’aquestes 
noves tecnologies (patinets, monopatins, monocicles, 
entre d’altres), fomentar la seva integració amb altres 
modalitats de transport, i aprofitar el seu potencial 
millorant la seguretat dels usuaris i de la via pública.

El projecte MOBY té una durada de 1 any (2020). 
En la primera fase, s’han identificat i analitzat els 
principals incentius i barreres per a la implementació 
dels vehicles de e-micromobilitat de manera segura 
per als usuaris i sostenible a les ciutats. S’han dut 
a terme diversos estudis sobre la integració de la 
mobilitat elèctrica en diferents plans de mobilitat 
urbana i s’han  proposat casos d’ús per a millorar 
aspectes de seguretat de la e-micromobilitat a les 
ciutats.  

En aquest punt, el grup de recerca Wireless Networks 
Group (WNG) ha participat el desenvolupament 
d’una guia d’implementació a través d’una eina 
d’informació genèrica per a la integració amb èxit de 
solucions de vehicles de micromobilitat als sistemes 
de mobilitat existents de dos ciutats pilot: Munic i Tel 
Aviv. Aquesta eina ha donat suport als grups d’interès 
públics i als proveïdors de vehicles de micromobilitat 
per maximitzar els possibles impactes positius dels 
nous serveis de vehicles de micromobilitat, i ha 
contribuït a fer els espais urbans habitables i a una 
mobilitat urbana neta, segura, ràpida i accessible. Es 
tracta d’una eina oberta altament personalitzable per 
tal que pugui ser aplicada totes les ciutats europees.

El projecte MOBY està finançat amb 499.647 euros 
per l’EIT Urban Mobility en el seu Pla de negocis (BP) 
2020, i compta amb la participació de CARNET, 
iniciativa coordinada per CIT UPC. Hi participen 
també SEAT, UnternehmerTUM GmbH i 5 socis més.  

FH;R���E:�>&FB<KHFH;BEBM:M�B�E:�L>@NK>M:M�:�E>L�
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La tecnologia Blockchain està obrint un ample 
ventall de possibilitats d’aplicació tant pel que fa a 
noves maneres de compartir dades entre dispositius 
com a nous models de negoci, tot i que la seva 
implementació és encara incipient.

D’acord amb l’informe Blockhain in Catalonia 
d’ACCIÓ, hi ha com a mínim 35 empreses en 
l’ecosistema de blockchain català. Es tracta d’un 
nombre creixent, atès el foment de la innovació en 
el sector de la mobilitat.

En aquest context, CARNET, iniciativa coordinada 
per CIT UPC, juntament amb la consultoria FACTUAL 
han iniciat un projecte dirigit a obrir les possibilitats 
d’aplicació de la tecnologia blockchain i altres DLT 
a la mobilitat. Els objectius del projecte són: oferir 
formació i informació bàsica sobre blockchain/
DLT i el seu potencial en el sector de la mobilitat, 
com aprofitar-la com a tecnologia per afrontar 
els reptes de mobilitat urbana i casos d’ús. Això 
s’ha aconseguit mitjançant l’organització del curs 
“Blockchain, Distributed Ledger Technologies (DLT) i 
Criptoeconomia: Introducció i potencial disruptiu en 
mobilitat”, que es va dur a terme a la UPC.

Identificar, classificar i prioritzar els casos d’ús 
basats en blockchain per a la mobilitat urbana. 

S’ha organitzat un primer taller interactiu, en què 
han participat grups interessats del sector de la 
mobilitat local, públics i privats: AMB, UPC, Seat, 
Rücker Lypsa, Saba, Pildo Labs, Finboot i la UPF. 
S’han analitzat 10 casos d’ús a través de dos eixos: 
el valor afegit aportat mitjançant blockchain i la 
complexitat tècnica / maduració / estat de l’art dels 
components blockchain necessaris cap a una futura 
implementació en proof of concept.

A partir de la identificació de dos casos d’aplicació 
s’han realitzat dos workshops per tal de dur-los a les 
proofs of concept: “Inici de sessió únic de diversos 
operadors als serveis de mobilitat compartida” i 
“Incentius en mobilitat tokenitzats”.

M><GHEH@B:�;EH<D<A:BG�:IEB<:=:�:�E:�FH;BEBM:M�
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El projecte Hyperlieux Mobiles defineix un nou 
concepte dins l’àmbit de la mobilitat, en el marc de 
la connectivitat i del desenvolupament del vehicle 
elèctric, autònom i connectat.

L’objectiu d’Hyperlieux Mobiles és identificar i 
estudiar les diferents formes actuals i futures de 
mobilitat més enllà del transport de béns i persones, 
per comprendre millor els canvis que actualment 
s’estan produint, tant en els hàbits com en les 
possibilitats que ofereix la tecnologia. A partir d’aquí, 
es defineixen les característiques dels nous vehicles 
híbrids Hyperlieux Mobiles, com un avenç en els 
ecosistemes de mobilitat,  prototips de microespais 
urbans mòbils i multifuncionals capaços d’apropar 
activitats o un servei a l’usuari final. Aquest tipus de 
serveis en mobilitat allibera a l’usuari de l’obligació 
de desplaçar-se i podrà prestar un o diversos serveis 
en diferents àmbits com salut, esport, oci o treball, 
entre d’altres exemples; afavorint l’aprofitament 
de les infraestructures ja existents i disminuint la 
necessitat de produir-ne de noves, com a resposta 
als desafiaments del desenvolupament sostenible.

L’equip internacional animat per l’Institut pour la ville 
en mouvement investiga sobre els més variats territoris 
en diferents continents. Comptabilitza no menys de 
600 casos d’activitats mòbils, entre ells bicicletes 
equipades amb panells solars que, a l’Àfrica 
distribueixen electricitat en zones subequipades per 
recarregar telèfons mòbils i permeten l’accés al wifi 
per connectar-se amb el món. Un altre exemple és el 
cas d’un escorxador mòbil a Suècia el més a prop 
possible del lloc de reproducció, respectuós amb 
els animals i amb els treballadors. Altres exemples 
són diversos tipus de cinema mòbil, bibliobusos o 
consultori mèdic mòbil.

ARI>KEB>NQ�FH;BE>L3�NG�GHN�<HG<>IM>�=>�FH;BEBM:M�
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Un d’aquests projectes pilot dirigit per Carles Llop, 
arquitecte i investigador del Grup de Recerca en 
Urbanisme del DUOT de la UPC, coordinat amb la 
ONG Dentistes Sobre Rodes (DSR), i amb el suport 
del Centre de Cooperació al desenvolupament de 
la UPC, s’està duent a terme al Senegal. Mitjançant 
camions adaptats per a activitats mòbils, l’ONG dona 
serveis dentals establint rutes per diferents comunitats 
que no disposen d’aquest servei bàsic per a la salut. 
L’èxit d’aquest projecte no ha estat només apropar 
el servei als usuaris, sinó l’aparició d’externalitats 
positives per a les comunitats com, per exemple, 
evitar moviments de població a les metròpolis a la 
recerca de serveis, la creació de “places” en les 
que es proveeix a la població de serveis compartits 
amb multiplicitat d’activitats disponibles, o una major 
cohesió d’aquestes comunitats.

Actualment, ETSETB està desenvolupant un sistema 
de dotació de connectivitat i digitalització de dades 
del servei esmentat; una prova pilot que servirà de 
base per futures prestacions d’activitats i serveis. 

Hyperlieux Mobiles ha estat promogut i organitzat 
per l’Institut pour la Ville en Mouvement  que forma 
part de l’Institut francès per la Transició Energètica 
Vedecom. En el projecte hi participen també, a més 
de la UPC, Transdev, Stellantis, Valeo, Michelin i 
La Poste, així com la Universitat Mackenzie de Sao 
Paulo, la Nacional de Bogotà o la Ecole nationale 
supérieure Telecom Paris, la Université Gustave Eiffel, 
l’Université Tongji a Shanghai entre d’altres.
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Com hem vist, les tecnologies en connectivitat, 
juntament amb les eines d’analisi, intel·ligència 
artificial i processament són tecnologies transversals 
propulsores de multitut de solucions en àmbits 
diversos. Una de les línies estratègiques a tots nivells 
és fer-ne ús de les mateixes, tenint en compte la 
sostenibilitat i el medi ambient com a un dels pilars 
per al futur de la societat. 

En aquest sentit, es desenvolupa recerca per generar 
solucions per a la reducció de residus amb noves 
tècniques de recuperació, tant per a residus sòlids 
com els presents en les tecnologies que envolten 
el sector Mobile, com per a químics i derivats 
que podem trobar, per exemple a l’aigua, fruit de 
la activitat dels principals sectors d’explotació. 
Destaquem, entre d’altres, un projecte d’economia 
circular, que permet la recuperació de materials 
que podem trobar en els residus dels dispositius 
electrònics com les plaques de circuit imprès dels 
telèfons mòbils, però extrapolable a tota mena 
d’electrodomèstics.

Tanmateix, els avenços en la tecnologia Mobile, 
treient avantatge de la tendència a la digitalització 
de les darreres dècades, facilita l’accés a informació 
en el nostre telèfon intel·ligent. Un exemple d’això és 
la possibilitat de saber on es poden trobar botigues 
en les que ja és una realitat el poder comprar sense 
l’ús de empaquetatges de materials plàstics.

Per altra banda, un fet que s’ha evidenciat en l’actual 
situació de pandèmia, és que les tecnologies en 
connectivitat possibiliten la realització de tasques a 
distància. El teletreball o la monitorització remota de 
recursos, sense perjudici de la productivitat, facilita 
la continuïtat en la realització de tasques, i alhora 
permet la reducció de despeses, com per exemple, 
en desplaçaments o en recursos energètics als 
centres de treball.
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El projecte de negoci Bioextracció de Metalls d’Equips 
Electrònics en Desús (Biometallum) és una proposta 
de negoci basada en el disseny, la construcció i la 
instal"lació de plantes d’extracció de metalls valuosos 
continguts en equips elèctrics i electrònics en desús, 
així com també en l’assessorament i manteniment de 
les instal"lacions.

Els impulsors d’aquesta idea de negoci parteixen 
dels principis de l’economia circular i de la mineria 
urbana per oferir una solució econòmicament 
rentable, adaptada a les característiques de cada 
empresa gestora de residus elèctrics i electrònics 
establertes, que afavoreixi la valorització del 
residu com una font alternativa de metalls altament 
demandats en la societat tecnològica actual. Es 
tracta, en definitiva, d’incrementar el valor del preu 
del residu aprofitant l’elevat contingut de metalls 
retinguts en aquests residus, oferint una tecnologia 
econòmica i sostenible basada en un procés 
biotecnològic.

En el procés es posen en contacte deixalles 
electròniques que contenen metalls d’interès com 
ara el coure, l’or, el crom, el zinc, el níquel i l’alumini, 
entre d’altres, amb bacteris adaptats per aconseguir 
extreure’ls i donar un nou ús. En comptes d’atacar 
químicament els residus, s’aprofita la capacitat 
d’oxidar que tenen determinats microorganismes 
sota condicions controlades reduint dràsticament la 
utilització de reactius i el consum energètic. 

Aquesta tècnica s’ha començat a posar en marxa 
amb plaques de circuit imprès de mòbils, però es 
podria fàcilment adaptar a altres tipus de deixalles 
electròniques com ara televisors, ordinadors o 
neveres.

La proposta presentada representa, per tant, una 
alternativa als processos convencionals que s’estan 
portant a terme actualment basats en una elevada 
despesa energètica i un consum alt de reactius 
agressius que, a banda de impactar negativament 
sobre el medi ambient, impossibilita a la majoria de 

gestors poder utilitzar-los, obligant a vendre el residu 
a un preu menor del valor dels metalls contiguts en 
ells.

La proposta de negocis està orientada a empreses 
gestores de residus i empreses afins, de les quals 
només a Catalunya, agrupades a través del Gremi 
de Recuperació de Catalunya, s’hi troben 250 
empreses. En una primera fase s’abordaran les 
empreses catalanes, per continuar amb la resta 
del mercat espanyol per arribar finalment a la 
internacionalització del mercat en un període de 
cinc a sis anys. Segons l’anàlisi dels investigadors, 
el temps de retorn de la inversió necessària s’estima 
en 2.8 anys. 
 
El projecte de recerca desenvolupat previ a 
l’obtenció del producte ha format part i ha estat 
finançat pel Programa Indústria del Coneixement 
de la Generalitat de Catalunya amb fons europeus 
de desenvolupament regional sent valorada entre 
les 5 millors propostes i escollida com a cas d’èxit 
en la presentació de la propera convocatòria del 
programa. Així mateix, el producte fruit de la recerca 
s’està protegint sota patent.
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L’inLab FIB ha desenvolupat un nou sistema 
d’optimització energètica d’ajuda al teletreball 
anomenat TurnItOn, una plataforma web des d’on 
es gestiona l’estat d’energia dels ordinadors de 
l’entorn de treball, aconseguint que aquests només 
estiguin encesos el temps necessari.

TurnItOn permet gestionar els ordinadors estiguin 
encesos quan sigui necessari, reduir el consum 
d’energia i a la vegada proporcionar al treballador 
una eina senzilla per poder encendre i apagar el 
seu ordinador quan vulgui i des d’on vulgui, resultant 
una eina imprescindible pel teletreball.

TurnItOn dona la possibilitat de programar l’apagat 
intel·ligent dels ordinadors; definir una programació 
de la posada en marxa i la parada dels ordinadors; 
posar en marxa l’ordinador remotament, de manera 
que es facilita la connexió a l’escriptori des de casa; 
i comprovar l’estat energètic dels ordinadors, és a 
dir, si estan encesos o apagats.

Actualment TurnItOn està implantat a uns 700 
ordinadors. Assumint que, aproximadament, la 
meitat dels ordinadors es quedaven encesos a les 
nits i una proporció d’ells els caps de setmana, 
i que les hores de treball diàries són 7,5 (per tant 
l’ordinador hauria d’estar en funcionament unes 
1.650 hores anuals), això comporta un consum d’uns 
165 KWh per ordinador a l’any. El total de consum 
per any seria 99.000KWh d’horari laboral, més 
96.000KWh d’horari no laboral, és a dir, 195.000 
KWh. Amb l’ús de l’eina TurnItOn el consum anual 
dels 700 ordinadors és d’uns 99.000 KWh. Per tant, 
el consum es redueix pràcticament a la meitat.

Aquesta reducció en el consum de KWh comporta 
també una disminució de les emissions de CO# de 
gairebé a la meitat. Suposant que 1kWh equival 
a 0,43 Kgr de CO#, tal com consta al Web del 
Ministeri de Transició Energètica i Repte Demogràfic, 
les emissions de CO# sense TurnItOn són de 83.850 
Kgr de CO#, i amb la nova plataforma 42.570 Kgr 
de CO#.

TurnItOn ha estat elegit finalista en la categoria 
Solutions and Services dels enerTIC Awards 2020, 
premis a la innovació i tecnologia per a l’eficiència 
energètica en l’era digital que atorga la plataforma 
enerTIC. Els guanyadors s’anunciaran el 2 i 3 de 
desembre a Smart Energy Congress (Madrid).
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El kit de monitoratge consisteix en un dispositiu 
encastat de baix cost que permet obtenir informació 
de l’energia produïda, el consum de la residència o 
l’estat de les bateries de la instal·lació fotovoltaica.

La informació recollida és emmagatzemada 
localment al mateix kit i enviada a un servidor 
remot que permet fer-ne un seguiment a distància 
mitjançant gràfiques. Gràcies a aquesta informació 
es pot conèixer l’estat en temps real de la instal·lació, 
realitzar-ne un control predictiu i detectar possibles 
fallades.

El sistema està basat en un microprocessador AVR 
d’ús comú en plaques Arduino, capaç de realitzar 
simultàniament diverses mesures, calcular mitjanes 
i detectar paràmetres crítics per generar alarmes. 
Aquest prototip es centra en la mesura de la tensió 
proporcionada per plaques fotovoltaiques, la d’un 
convertidor DC-DC a 24 V i la del consum de corrent 
proporcionat per un convertidor DC-AC a 230V. A 
partir de les mesures es calculen valors eficaços, 
valors de potència i de rendiment. 

Sobre la base d’una placa base Raspberry Pi s’ha 
implementat tot el sistema de comunicacions per 
enviar i emmagatzemar les dades recollides a un 
servidor local i remot en el núvol. La visualització de 
les dades es realitza mitjançant Grafana (un software 

de codi obert per a anàlisi i supervisió de sèries de 
dades temporals). Disposa de sistemes d’avisos local 
(display, LED i brunzidor) i remot (mitjançant un bot 
de Telegram). El sistema de comunicació incorpora 
connexió Wi-Fi i GSM oferint un servei de xarxa 
privada virtual VPN.

També s’ha desenvolupat una segona versió 
millorada d’aquest prototip amb aplicació directa 
al monitoratge del consum de màquines elèctriques 
dins l’entorn industrial, incorporant entrades 
estàndard per a sensors industrials: digitals (0 - 
24V) i analògiques (de tensió: 0 - 10V, de corrent: 
4-20mA), i d’un port de comunicació 485. Aquesta 
segona versió s’està aplicant al monitoratge del 
consum elèctric i de les vibracions en una fresadora 
industrial.

Aquest projecte es va iniciar l’1/1/2019 i va finalitzar 
el 31/3/2021. S’emmarca en la iniciativa Smart 
Factory del projecte Looming Factory,  cofinançat 
pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de 
la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu 
FEDER de Catalunya 2014-2020 amb un ajut de 
2.000.000,00 !.
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El Data Management Group (DAMA UPC) ha estat 
partner tecnològic en el desenvolupament de l’app 
Go Zero Waste, creada per facilitar una compra 
local sense residus. La idea va néixer de l’experiència 
personal de Martí Morató i Magda Cebrián, dos 
barcelonins que es van proposar fer una compra 
amb menys ús de plàstic i molt més centrada en el 
petit comerç de barri.

L’aplicació compta amb un mapa interactiu que 
permet geolocalitzar les botigues de la zona que 
no utilitzen plàstics i disposen d’alternatives als 
productes convencionals. Les cerques es poden fer 
per producte, localització o nom de la botiga. A 
més, l’aplicació compta amb una sèrie de reptes que 
animen a l’usuari a emprendre petites accions per 
canviar progressivament els hàbits de consum i fer-
los més sostenibles.

La versió actual de l’app ha estat desenvolupada 
gràcies a la col·laboració entre Go Zero Waste 
i Sparsity Technologies, spin-off del grup Data 
Management (DAMA UPC) i comercialitzadora de 
tecnologia desenvolupada pel grup. L’app publicada 
el passat mes de maig, està present a Espanya i 8 
països més (Xile, Argentina, UK, Països Baixos, 
França, Bèlgica, Andorra, Alemanya i Italia), amb 
més de 15.000 descàrregues. Actualment estan 
treballant en noves funcionalitats i en l’expansió a 
més països, com ara permetre als botiguers gestionar 
la informació de la seva botiga, oferir descomptes, 
etc..., així com recomanacions i aspectes relacionats 
amb la mobilitat.

El grup de recerca Circuits i Sistemes de Comunicació 
(CIRCUIT) ha desenvolupat un sistema que permet 
monitorar remotament sistemes de generació 
d’energia elèctrica fotovoltaica. 

CIRCUIT ha aplicat aquest sistema (un kit de 
monitoratge) en un projecte del Centre de 
Cooperació per al Desenvolupament (CCD) de la 
UPC al Senegal en col·laboració amb la Fundació 

PUSE (Por una sonrisa en África). El projecte ha 
atès diferents necessitats que requerien solucions 
en l’àmbit de les TIC a la residència que Fundació 
PUSE té a Mbour, Senegal, i també en un refugi 
d’alta muntanya (Refugi de Góriz). El grup CIRCUIT 
va instal·lar in situ un sistema de control per facilitar 
el seguiment remot de l’estació fotovoltaica de la 
residència PUSE.
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