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MOBILITAT I LOGÍSTICA
DE LA CIÈNCIA AL MERCAT

Vehicle autònom a prova

Joaquim Elcacho
Fer més àgil i eficient la distribu-
ció de productes s’ha convertit en
un dels grans reptes en entorns
urbans. Una de les alternatives
ambmés futurés l’automatització
o robotització dels lliuraments en
distàncies curtes.
Un equip de laUniversitat Poli-

tècnica de Catalunya (UPC), el
centre d’investigació sobremobi-
litat Carnet i els seus socis indus-
trials, coordinats per l’Institut de
Robòtica i Informàtica Industrial
(IRI), hapresentat i podràposar a
prova aquest mateix any un pro-
totipderobotautònomqueaspira
a revolucionar la logística d’últi-
ma milla, com es coneix aquesta
menade serveis dedistribució.
El prototip de vehicle autònom

(Autonomous Delivery Device,
ADD) desenvolupat per aquest
equip és una plataforma coberta
amb unes mesures externes d’1,7
metres de llarg per 1,1 d’alt i 1me-
tre d’ample. El vehicle té tracció
elèctrica, tres eixos (sis rodes) i es
desplaça a unmàximde 20 quilò-
metres per hora. Els sistemes de
navegació estan automatitzats i
l’interior de la plataforma inclou
un conjunt de cintes que perme-
ten organitzar els paquets que
s’hande lliurar.
Laconceptualització, el disseny

i la fabricació del prototip tenen
l’origen en Carnet, que, a més, ha
liderat la recerca de finançament
per fer-ho realitat, explica Laia
Pagès, directora executiva i d’in-
vestigació d’aquest centre que fa
recerca sobre la mobilitat del fu-
tur.
El juny d’aquest any es faran les

primeresprovesdefuncionament
d’aquest prototip en un espai pú-
blic, concretament en un mercat
públic aEspluguesdeLlobregat.
Poc després es provarà el fun-

UPC

El prototip de plataforma robotitzada de repartiment creada per la UPC,
el centre Carnet i l’IRI afronta els primers assajos en espais públics

J. Elcacho
El programa europeu d’investiga-
ció, innovació i desenvolupament
Horizon 2020 ha arribat al final i
la Universitat de Barcelona (UB)
ha fet balanç de la seva participa-
ció.Entotalhaobtingutajutspera
190 projectes i ha captat gairebé
80 milions d’euros, una xifra que
suposa un augment d’un 45% res-
pecte a l’anterior programa euro-
peuenaquestesmatèries.
ElprogramaHorizon2020s’es-

tructurava en pilars, entre els
qualsdestacava,peraentitatscom
laUB,elpilar 1,desuporta lacièn-
ciad’excel·lència;elpilar2,perfo-
mentar el lideratge industrial eu-
ropeu, ielpilar3,dereptessocials.
Pel que fa als projectes del pilar 1

com a coordinadora, cosa que
consolida el seu lideratge en
aquest àmbit. Finalment cal es-
mentar els 20 projectes obtinguts
en la tipologia Future and Emer-
ging Technologies (FET), quatre
dels quals liderats per la UB, que
impliquen una investigació cien-
tífica i tècnicad’alt risc lligada a la
creació de noves tecnologies rup-
turistes.
En el pilar 2, que inclou els àm-

bits de la nanotecnologia, els ma-
terials avançats i la biotecnologia,
així com les tecnologies de la in-
formació i la comunicació i les de
l’espai, la Universitat de Barcelo-
naparticipaenvuitprojectes,amb
un import finançat d’1,8 milions
d’euros. c

que atorga el programa, la univer-
sitat n’ha obtingut 23 (21 de lide-
rats pel mateix centre), cosa que
suposa un 12,11% del total i un
41,34%del finançament obtingut.
A més, aquest any la UB ha acon-
seguit la seva primera Synergy
Grant, un tipus de projecte que,
sota el criteri únic de l’excel·lèn-
cia, es concedeix a un consorci
formatperunmàximdequatrein-
vestigadors del més alt nivell. En
elmarcd’aquestamenadeprojec-
tes, l’objectiudel consorci esmen-
tat és aportar la seva experiència
per afrontar problemes d’investi-
gació especialment ambiciosos.
D’altrabanda, laUBesmantécom
un important pol d’atracció de ta-
lent, cosa que s’evidencia amb les

La UB capta
gairebé
80 milions
de la UE

La Universitat de
Barcelona ha rebut
ajuts per a 190
projectes en el marc
de l’Horizon 2020

38 accions individuals Marie
Sklodowska-Curie, per les quals
els investigadors beneficiats han
triat aquesta universitat com a
institució on fer la seva investiga-
ció i complementar la formació.
Seguint amb les accions Marie

Sklodowska-Curie, però en el seu
vessant de formació de joves in-
vestigadors, la UB participa en
24 xarxes, en dues de les quals

Amés de les primeres proves sobre el
terreny, els promotors d’aquest vehicle
autònompreparen la creació, aquest
mateix 2022, d’un spin off, és a dir,
una empresa que aprofiti la feina feta
fins ara per completar el
desenvolupament i l’arribada al
mercat del producte, avança Laia
Pagès, directora executiva i
d’investigació de Carnet, el centre
d’investigació sobre lamobilitat del
futur, fundat el 2014per laUPC, VW
GroupResearch i Seat, coordinat
actualment pel Centre d’Innovació i
Tecnològia (CIT-UPC). De fet, l’actual

prototip es va començar a dissenyar el
2018, ambuna col·laboració entre
experts de Carnet i Rücker Lypsa, ara
EDAG, una empresa industrial
associada. Entre les fases de preparació
destaca que el 2019, en la cinquena
edició del programaCreative Lab
de l’Escola Superior d’Enginyeries
Industrial, Aeroespacial i Audiovisual
de Terrassa, es va definir el sistema
de comunicació entre el vehicle
autònom, perquè els usuaris i la
ciutadania pugui interactuar amb
aquesta plataformamòbil en espais
públics.

PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT

Un ‘spin off’ per
arribar al mercat

com els que hi ha habitualment al
centredequalsevolciutat, explica
LaiaPagès.
L’Institut de Robòtica i Infor-

màtica Industrial, centre mixt
format per laUPC i el Consell Su-
perior d’Investigacions Científi-
ques (CSIC), treballa en els sen-
sors del robot, sota la coordinació
del professor i investigador Al-
bertoSanfeliu.Elsexpertsdel’IRI
aporten el seu coneixement en
navegació, localització i interac-
cióambl’usuari.Aquestsaspectes
són importants en un vehicle de
lliurament a curta distància de
paquetsdecomerçelectrònic, bo-
tigues o farmàcies, per exemple.
Entre els temes que cal solucio-

nar en el funcionament d’aquests
equips autònoms hi ha, recorda
també Alberto Sanfeliu, el de la
“navegació no només en carrers,
sinó també en zones per als via-
nants, amb persones caminant al
costat i objectes diversos”. Amés,
peraaquestesplataformess’hade
trobar lamaneraòptimade lliurar
els paquets al client final, diu
aquest expert en robòtica. c

anys de feina
L’actual prototip es va començar a
dissenyar el 2018 per experts de Carnet
i una empresa industrial associada
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cionament a Hamburg (Alema-
nya) i Debrecen (Hongria).
Aquestes activitats es faran en el
marc del projecte Logismile, que
comença aquest mes de gener, fi-
nançat per l’EIT UrbanMobility,
una iniciativa de l’Institut Euro-
peu d’Innovació i Tecnologia
(EIT) per impulsar espais urbans
més sostenibles i habitables.
Un dels reptes més importants

en aquesta mena de proves és el
bon funcionament del vehicle en
espaispúblicsenquèespot trobar
amb persones en moviment, mo-
biliaripúblicoanimalsdomèstics,
perposar-ne alguns exemples.
Respecte a altres prototips o

models en funcionament en paï-
soscomelsEstatsUnitsoPolònia,
l’ADDde laUPC iCarnet en téun
de més gran, cosa que aconsegui-
riamillorar la tasca de la distribu-
ciódepaquets, i, amés, téunsiste-
madetreseixosquefacilitapujar i
baixar petits esglaons o vorades,
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