
 

 
 

Nota de premsa 

Aquest robot bípede permetrà el desenvolupament de noves aplicacions 

que ajudaran a millorar la vida de les persones 

El robot humanoide REEM – C, nova 
plataforma d'investigació, a CosmoCaixa 

 
 

• De la mida i pes d'una persona adulta 1.65 metres d'altura i 80 

quilos, el REEM - C és capaç d’aixecar i transportar fins a 10 quilos, 

cosa que el converteix en el robot més robust de la seva categoria. 
 

• Reconèixer l'entorn en què es troba, les persones que l'envolten i 

els objectes al seu abast són algunes de les característiques que 

posseeix. Pot estar operatiu durant sis hores i en complet 

moviment durant tres hores gràcies al seu sistema de bateries. 

 
• El seu programari està completament basat en ROS (Robot 

Operating System), el framework que ha revolucionat el món de la 

robòtica simplificant la programació dels robots i la col·laboració 

entre els investigadors. Les seves característiques tècniques 

(capacitat de manipular objectes, reconeixement  de veu, i 

interacció amb els humans) i el seu sofisticat i atractiu disseny, li 

permeten realitzar més activitats educacional i d'entreteniment. 

 

• Per conèixer de primera mà aquest robot humanoide i com ha anat 

evolucionant el món de la robòtica, REEM -C coincidirà a 

CosmoCaixa amb alumnes de Batxillerat i els mostrarà les seves 

capacitats tant de moviment com d'interacció.  

 

• Els alumnes podran experimentar en primera persona com és un 

dels robots més avançats del món i resoldre els seus dubtes 

parlant amb els seus creador. 

 

 

Barcelona, 6 de febrer de 2014.- La directora general adjunta de la Fundació 
“la Caixa”, Elisa Durán; el professor i expert en robòtica de la Universitat 
Ramon Llull, Jordi Albó; i el CEO de PAL Robòtics, Francesco Ferro, han 



presentat i explicat les característiques i les novetats de la nova plataforma 
d’investigació REEM –C. Al llarg de la presentació també han aprofitat per 
donar a conèixer en quin moment ens trobem pel que fa a robòtica i quines són 
les aplicacions tant en recerca com a nivell comercial i empresarial d’aquest 
robot.   
 
La robòtica té múltiples aplicacions en molts camps diferents però hi ha una 
màxima que ho uneix tot, els robots serveixen a les persones. Fer-nos la vida 
més còmoda, permetre'ns arribar on els humans no podem o facilitar-nos les 
tasques més àrdues són només algunes de les possibilitats en què treballen 
enginyers robòtics de tot el món.  
 
Aquesta investigació requereix d'eines i coneixements que permetin anar 
avançant. És aquí on PAL Robotics contribueix a aquest procés amb el REEM - 
C, una plataforma d'investigació que ens permetrà posar en pràctica d'una 
manera molt més ajustada a la realitat tots els avenços i innovacions 
associades a la robòtica. La finalitat és la de crear robots que ens facilitin la 
vida. 
 
Cap de setmana 8 i 9 de febrer: La Laia ens parla de robots 

 
Com és habitual, CosmoCaixa s'uneix a les festes de Santa Eulàlia amb una 
programació especial i que aquest any es dedica a la robòtica. A més, l'entrada 
i les activitats especials seran gratuïtes.  
 
Paraula de robot i Nosaltres i els robots són dues de les activitats especials. En 
la primera d'elles, el públic podrà descobrir com els robots poden sentir, veure, 
pensar... En la conferència demostrativa el públic podrà descobrir com 
interaccionen els robots en la vida quotidiana de les persones o com pot 
millorar la intervenció amb pacients.  
 
 

Conferència: Robots humanoides en el món real 
Dia: dijous 6 febrer 
Hora: 19 h 
Lloc: Auditori de CosmoCaixa Barcelona 
C / d' Isaac Newton, 26. Barcelona 
Entrada lliure 
 

Programació especial: La Laia ens parla de 
robots 

Una jornada per tal que les famílies puguin apropar-se al món de la robòtica. 



Cap de setmana 8 i 9 de febrer de 2014 
Entrada i activitats especials del museu gratuïtes, amb motiu de les festes de 
Santa Eulàlia 

 
 
Més informació:  
 
Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa”  

Irene Roch: 93 404 60 27 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 

 


