
#AiguaBCN
#BarcelonaCiencia

El primer mapa de BCN sobre la qualitat de l’aigua de l’aixeta

L’exposició prolongada a contaminants 
de l’aigua de baixes concentracions es 
relaciona amb malalties cròniques 
i envelliment.

La Directiva Europea d’Aigües 
de Consum fixa els criteris de la 
qualitat de l’aigua destinada al 
consum humà a Europa.

Per poder ser consumida, l’aigua ha hagut de superar els controls establerts per la 
Directiva Europea d’Aigües de Consum. Malgrat això, pot contenir contaminants 
emergents que no s’analitzen rutinàriament. El motiu és que alguns compostos que per 
si sols i en baixes concentracions no tenen efectes nocius, sí que en poden tenir en 
combinació amb d’altres.

El projecte Aigua BCN construirà un mapa sobre la qualitat de l’aigua de consum 
de Barcelona basat en les concentracions de contaminants emergents. Alhora, 
estudiarà la neurotoxicitat que la combinació de les substàncies analitzades podria 
provocar.

En total, s’analitzaran mostres d’aigua de l’aixeta de 42 llars (una per codi postal), 10 
mostres d’aigua embotellada i 10 mostres d’aigua filtrada. Els resultats es compararan 
amb les mostres d’orina de 42 voluntaris residents als habitatges monitorats. La infor-
mació obtinguda serà clau per construir polítiques i accions dirigides a garantir la 
qualitat de l’aigua de la ciutat.

Projectes de recerca i innovació 2019

Investigadora líder del projecte: 
Cristina Villanueva, ISGlobal

Un projecte de: 

Ajut a l’envelliment i 
la qualitat de vida

Els compostos 
continguts en l’aigua poden 
ser nocius en combinació 
amb d’altres. 



#HyBCN
#BarcelonaCiencia

Energies renovables sota demanda: on i quan vulguis

El 30% de les energies 
utilitzades a la UE provenen 
de fonts renovables.

Només s’utilitza el 20% 
de les energies renovables.

L’ús d’energies renovables s’ha doblat en els últims 10 anys i, actualment, a 
Catalunya supera el 20 % del consum. Tot i això, una part important d’aquesta 
energia es malgasta, ja que la producció generalment es concentra en períodes de 
poc consum. Per aquest motiu, es vol crear una tecnologia capaç d’emmagatze-
mar l’energia renovable quan es produeix, per després poder utilitzar-la quan es 
necessiti.

HyBCN pretén desenvolupar un sistema que integri en un mateix aparell la conver-
sió de l’aigua en hidrogen verd pel procés d’electròlisi, el seu emmagatzematge i 
la posterior producció d’energia a partir d’aquest gas.

Aquesta solució servirà per produir electricitat neta i una gran varietat de com-
bustibles que aportaran a la ciutat l’energia que necessita, i quan la necessita. Els 
resultats obtinguts amb HyBCN permetran, per tant, una millor eficiència i gestió 
de les energies renovables de Barcelona.

Projectes de recerca i innovació 2019

Investigador líder del projecte: 
Marc Torrell Faro, IREC

Un projecte de: 

Amb la col·laboració de:

> 80% d’eficiència de la 
tecnologia d’emmagatzematge 
SOEC (Solid oxide electrolyser cell), 
en la producció d’hidrogen verd.

Ajut a la mobilitat i el 
respecte i protecció 
del medi ambient 





#MicroBioMap
#BarcelonaCiencia

Coneixent el microbioma urbà per millorar la qualitat de vida

Els humans transportem uns 
200 grams de microorganismes 
de mitjana.

Globalment, l’atmosfera conté 
un total de 10.000 bilions 
de bacteris en suspensió.

La comunitat microbiana 
aporta la càrrega més important de 
biodiversitat genètica a les ciutats.

A les ciutats hi viu un gran ventall de microbis, responsables no tan sols de la composi-
ció del sòl, l’aigua i l’atmosfera, sinó també de la salut dels seus habitants. 

Microbiomap vol entendre el complex ecosistema que formen aquests microorganismes, 
així com el seu impacte en la nostra salut. Per aconseguir-ho, el projecte desenvolu-
parà un mapa obert del microbioma de Barcelona mitjançant l’anàlisi genètica de 500 
mostres repartides entre tots els districtes de la ciutat. La recollida de mostres es farà en 
dues estacions de l’any i inclourà parades de metro, parcs, escoles i casals d’avis, entre 
d’altres. La localització del mostreig es coordinarà per tal de poder relacionar les dades 
amb la contaminació ambiental, el desenvolupament de l’embaràs i dels infants o 
l’envelliment saludable. L’objectiu final és aconseguir models ecològics que permetin 
millorar la salut global a partir d’intervencions innovadores, tals com la incorporació o la 
recuperació de microorganismes beneficiosos.

Projectes de recerca i innovació 2019

Investigador líder del projecte: 
Ricard Solé, UPF

Un projecte de: 

Ajut a l’envelliment i 
la qualitat de vida



#MosquitoAlertBCN
#BarcelonaCiencia

Control intel·ligent i participatiu de mosquits transmissors de malalties

725.000 persones/any 
de tot el món moren d’una 
malaltia transmesa per la 
picada de mosquit. 

8 brots epidèmics ocorreguts 
a la UE van tenir al mosquit 
tigre i al de la febre groga 
com a vector transmissor.

Barcelona és la ciutat de 
l’Estat espanyol amb la 
població més gran de 
mosquit tigre.

373 casos de dengue, 
zika i chikungunya es van 
diagnosticar a Barcelona 
entre el 2014 i el 2018.

La globalització i el canvi climàtic provoquen que espècies invasores de mosquits 
s’estenguin per Europa. Algunes d’elles, com el mosquit tigre, poden transmetre el 
dengue, el zika i el chikungunya, entre d’altres malalties perilloses. La detecció 
primerenca d’aquests insectes és un pilar fonamental para prevenir brots epidèmics.

MosquitoAlertBCN és un nou complement de Mosquito Alert, una plataforma ciuta-
dana que recull informació sobre mosquits invasors i transmissors de malalties 
mitjançant smartphones per al seguiment, control i elaboració de mapes de risc. 
Aquest projecte aporta noves eines tecnològiques, intel·ligents i en xarxa, que perme-
tran caçar mosquits, quantificar-ne les poblacions i localitzar-les, amb uns nivells 
de resolució i precisió sense precedents a la ciutat. L’estudi permetrà identificar 
“punts calents de risc”, anticipar possibles brots epidèmics i crear un model de 
gestió de mosquits urbans transferible a altres ciutats europees.

Projectes de recerca i innovació 2019

Investigador líder del projecte: 
Frederic Bartumeus Ferré, CREAF

Un projecte de: 

Ajut a l’envelliment i 
la qualitat de vida



#NewMob
#BarcelonaCiencia

Cap a una nova mobilitat urbana sostenible i saludable

El 21% 
d’emissions a la UE 
prové del transport

4 vegades més de 
mortalitat per inactivitat 
que per accidents de 
cotxe, a nivell global.

> 200 km 
de carril bici 
a Barcelona

En els darrers anys, els patinets, les bicicletes i les motos elèctriques, tant per-
sonals com compartides, han transformat l’escenari urbà.

NEWMOB analitza l’impacte de la mobilitat actual a Barcelona mitjançant un 
enfocament multimetodològic que inclou una enquesta personalitzada a més de 
900 usuaris així com el seguiment durant 5 dies a 150 persones que utilitzen 
aquests vehicles de forma cotidiana. 

L’objectiu és estudiar l’ús que se’n fa, entendre el perfil dels usuaris, així 
com concretar l’impacte mediambiental, social i en la salut que aquests 
nous models de mobilitat tenen sobre la ciutat de Barcelona. 

Els resultats d’aquesta recerca de ben segur contribuiran a millorar la regulació i 
també a optimitzar la gestió de la mobilitat a la nostra ciutat.

CO2

Projectes de recerca i innovació 2019

Investigadora líder del projecte: 
Carme Miralles-Guasch, UAB

Un projecte de: 

Amb la col·laboració de:

Ajut a la mobilitat i el 
respecte i protecció 
del medi ambient 



#PatíCientífic
#BarcelonaCiencia

Una flota ciutadana per a preservar la salut de les aigües

El 37% de la població 
mundial viu en comunitats 
costaneres.

La Mar Catalana té un gran valor ecosistèmic per als barcelonins i forma part d’aquest 
sistema viu que és el planeta Oceà. Malgrat això, tenim poca informació de les seves 
aigües. L'Agència Catalana de l'Aigua i l'Agència de Salut Pública de Barcelona 
recullen mostres de 10 platges de Barcelona durant l'estiu, i l'Institut de Ciències del 
Mar fa campanyes oceanogràfiques mensuals davant del Somorrostro.

El projecte Patí Científic obrirà una nova finestra perquè la societat participi en el 
mostreig de les aigües costaneres. Es dissenyarà un prototip de patí a vela amb 
instrumentació oceanogràfica per tal d'acabar creant una petita flota de patinaires que 
mesurin l’entorn marí de forma rutinària i enviïn les dades a una pàgina web 
oberta, tot gaudint d'aquesta activitat d'esbarjo. Els resultats milloraran el coneixement 
de la salut de l'ecosistema marí i contribuiran a crear una consciència ciutadana sobre 
el valor dels oceans i la necessitat de preservar-los.

Projectes de recerca i innovació 2019

Investigador líder del projecte: 
Josep Lluís Pelegrí, ICM (CSIC)

Un projecte de: 

8 milions de turistes visiten 
cada any Barcelona atrets, 
molts d’ells, pel seu mar.

01/06 - 15/09. 
Període de l’any en què les 
administracions analitzen l’aigua 
de la línia de la costa de Barcelona. 

Ajut a la mobilitat i el 
respecte i protecció 
del medi ambient 
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