
 

 

Nota de premsa 

 

 

Seleccionats 12 projectes de recerca 
capdavantera i col·laborativa del programa 

MIT-Spain ”la Caixa”  
 

 Seleccionats 12 projectes de la tercera convocatòria MIT-Spain ”la Caixa” 

Foundation Seed Fund, una iniciativa conjunta amb el MIT que té com a 

objectiu promoure el coneixement i la recerca capdavantera per afrontar 

els grans reptes del segle XXI. 

 

 Amb aquest programa, totes dues entitats presten el seu suport a projectes 

desenvolupats entre universitats i centres d’investigació espanyols i grups 

de recerca del Massachusetts Institute of Technology (MIT), amb l’objectiu 

de fomentar la col·laboració i la transversalitat en la generació de 

coneixement. 

 

 A aquesta tercera convocatòria del programa, que es va obrir l’any 2019, 

s’hi van presentar 25 projectes de 23 centres estatals. Una vegada valorats 

pel comitè d’experts, n’han estat seleccionats 12, quatre en el camp de la 

salut, quatre en el de l’economia global i quatre en el de l’energia.  

 

 Els centres de recerca on es duen a terme les iniciatives escollides 

pertanyen a diverses comunitats de l’Estat: Aragó, Catalunya, Madrid, 

Múrcia, País Basc i València.  
 

 Les iniciatives són tan variades com, entre d’altres, investigar la variabilitat 

de les cèl·lules mare del càncer per obrir noves vies de tractament, 

quantificar la resposta de la vegetació davant el canvi climàtic amb models 

estadístics, o investigar sobre electricitat atmosfèrica a través de la 

utilització de petits vehicles aeris no tripulats. 

 

Barcelona, 20 d’abril de 2020. Ja s’han seleccionat els 12 projectes de la 

tercera convocatòria del programa MIT-Spain ”la Caixa” Foundation Seed Fund. 

Aquest programa, únic a Espanya, va néixer amb l’objectiu principal d’impulsar 

la interrelació entre els grups de recerca d’excel·lència espanyols i els del MIT. 

La iniciativa també pretén incrementar la visibilitat de la recerca espanyola entre 

els professors, investigadors i estudiants del MIT, i viceversa; així com contribuir 



a la creació de vincles entre investigadors espanyols i del MIT que originin 

col·laboracions de llarga durada. En aquest sentit, la convocatòria està dotada amb 

més de 300.000 euros en total, que aniran destinats, íntegrament, a subvencionar els 

viatges i les estades dels investigadors a Espanya i Boston que permetin posar en marxa 

els seus projectes de recerca.  

 

La col·laboració amb el MIT aporta un gran valor a la recerca espanyola de 

frontera, ja que es tracta d’una de les millors institucions de recerca a escala 

internacional. Entre els professors del seu claustre, es troben uns 80 premis 

Nobel, i els seus alumnes han impulsat més de 30.000 empreses. 

 

Aquest programa s’adreça a projectes de recerca de tres àrees diferents: 

 

- Salut: càncer, sida-VIH, malalties cardiovasculars, malalties neurodegeneratives 

i salut global i planetària. 

- Energia: noves fonts d’energia i energies renovables. 

- Economia global: economia, ciència i tecnologia com a eines per combatre la 

desigualtat social. 

 

Des que es va posar en marxa l’any 2017, ja s’han desenvolupat 36 projectes gràcies 

a aquesta iniciativa. 

 

Com es trien els millors projectes 

 

El comitè d’avaluació del programa MIT-Spain ”la Caixa” Foundation Seed Fund 

està format per professors del MIT que analitzen les propostes dels seus camps de 

recerca. Més de cent membres del cos docent del MIT participen en aquest procés 

de revisió cada any.  

 

Concretament, es busquen projectes que reuneixin aquestes característiques: 

 

- Recerques que suposin una contribució important al seu camp d’estudi. 

- Iniciatives que demostrin complementarietat entre l’equip del MIT i el del centre 

espanyol.  

- Recerques amb un alt grau de participació d’estudiants universitaris o de 

postgrau.  

- Recerques que puguin ser sostenibles més enllà del període de finançament. 

 

Els 12 projectes pioners transoceànics 

 

En aquesta tercera edició, s’han seleccionat 12 iniciatives d’entre les 25 presentades 

per diversos centres de recerca i universitats en els tres àmbits de la convocatòria. 



Concretament, s’han concedit ajudes a quatre projectes del camp de la salut, quatre del 

de l’economia global i quatre del de l’energia.  

 

Els projectes seleccionats pertanyen a diverses comunitats de l’Estat: Aragó (1), 

Catalunya (5), Comunitat de Madrid (4), Múrcia (2), País Basc (1) i Comunitat Valenciana 

(1). * Dos dels projectes són en col·laboració entre centres de dues comunitats diferents.  

Les propostes s’emmarquen a parts iguals dins de les tres categories: 33 % en la de 

salut, 33 % en la d’energia, i 33 % en la d’economia global. 

 

 

 

MIT, centre de referència 

 

El MIT és una de les entitats més prestigioses internacionalment en el camp de la 

recerca. La seva missió és avançar en el coneixement i educar els estudiants en la 

ciència, la tecnologia i altres àrees de recerca que serveixin per ajudar de la millor 

manera possible la humanitat al segle XXI. Un estudi recent calcula que els exalumnes 

del MIT han impulsat més de 30.000 empreses, de manera que han creat 4,6 milions de 

llocs de treball i han generat aproximadament 1,9 bilions de dòlars en ingressos anuals. 

En conjunt, aquesta «nació del MIT» seria equivalent a la desena economia més gran 

del món. Entre els gairebé 1.000 membres del seu claustre, es troben uns 80 premis 

Nobel, 52 National Medal of Science, 45 Rhodes Scholars i 38 MacArthur Fellows. 

 

A l’annex que s’adjunta a la nota de premsa es detallen els títols dels 12 projectes 

seleccionats, els investigadors que els lideren i els centres on es duen a terme, 

així com un breu resum dels seus objectius.  

 

Àrea de Comunicació de la Fundació ”la Caixa” 

Irene Roch: 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.org 
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Projectes seleccionats en la convocatòria del 2019 del programa MIT-Spain 

”la Caixa” Foundation Seed Fund 

 

Iniciatives seleccionades en l’àmbit de la salut 

Estudiar la variabilitat de les cèl·lules mare del càncer per obrir noves vies de 

tractament. Miguel Beato i Roni Wright (Centre de Regulació Genòmica, CRG), i William 

Thilly (MIT). 

 

El càncer és propagat per un petit grup de cèl·lules dins del tumor, les cèl·lules mare 

cancerígenes (CMC). Aquestes CMC creixen i es divideixen ràpidament, són resistents 

a teràpia, i els seus nivells elevats s’associen a un pronòstic pitjor per als pacients. Les 

CMC requereixen grans quantitats d’energia per créixer i fer metàstasis. L’objectiu del 

projecte és comprendre el mecanisme pel qual les CMC generen l’energia necessària a 

través de la molècula adenosinatrifosfat (ATP), que permet emmagatzemar i intercanviar 

energia per a diverses funcions dins de la cèl·lula, cosa que pot proporcionar noves i 

prometedores teràpies contra el càncer. 

Concretament, el grup del MIT ha identificat les cèl·lules metacariotes, que són 

potencials impulsors de les CMC, mentre que el grup del CRG també ha identificat una 

nova maquinària de síntesi d’ATP dins del nucli de les cèl·lules cancerígenes. En aquest 

sentit, el projecte té com a objectiu explotar l’expert coneixement dels dos grups per 

determinar si les cèl·lules metacariotes utilitzen la via de síntesi nuclear d’ATP per a la 

supervivència. Això podria portar, fins i tot, al disseny d’un fàrmac que ajudés els 

pacients de càncer metastàtic.  

Preparant les nostres dades per ajudar més pacients: compartir és millorar en 

cures intensives. Antonio Núñez Reiz, Miguel Sánchez García i Ángel Luis del Rei 

Mejías (Hospital Universitari Clínic San Carlos de Madrid), i Leo Anthony Celi (MIT). 

Els pacients ingressats a les unitats de cures intensives es beneficien avui en dia de l’ús 
de la història clínica electrònica, que permet desar i utilitzar d’una manera molt eficient 
una gran quantitat d’informació que recull contínuament tant el personal mèdic, 
d’infermeria o tècnic, com el conjunt d’aparells utilitzats en el tractament del pacient 
(monitors, bombes d’infusió, respiradors, laboratori, etc.). Les tècniques d’intel·ligència 
artificial i de maneig de big data han evolucionat extraordinàriament en els últims anys, 
i permeten utilitzar tota aquesta informació per extreure coneixement que ajudi a millorar 
la nostra actuació amb els pacients. 

L’objectiu del projecte és «traduir» a un format comú les dades de la nostra història 
clínica electrònica a l’Hospital Universitari Clínic San Carlos, perquè, d’una manera 
segura i respectant la privacitat dels pacients, pugui ser utilitzada, juntament amb dades 
d’altres hospitals, per obtenir conclusions que puguin beneficiar tots els pacients. Per 



fer-ho, treballarem amb experts del MIT en la realització del procés d’anonimització i 
«traducció» al format MIMIC (l’estàndard avui en dia en cures intensives).  

Administració local de fàrmacs per evitar infeccions i millorar la regeneració de 

l’os després d’una intervenció quirúrgica. Salvador Borrós (Institut Químic de Sarrià) 

i Natalie Artzi (MIT). 

 

L’osteomielitis posttraumàtica és una de les complicacions més greus observades en 

traumatologia. La incidència d’osteomielitis només als Estats Units és 

d’aproximadament 112.000 casos anualment. El 10-15 % d’aquestes infeccions es 

produeixen de manera posttraumàtica. En aquest sentit, el tractament de defectes ossis 

infectats continua sent un problema no resolt en el camp de l’ortopèdia, ja que, per curar 

el defecte, el tractament és molt complicat: s’ha de tractar el teixit danyat circumdant i 

assegurar l’eliminació de poden inhibir la curació òssia.  

Per solucionar aquest problema, el projecte pretén desenvolupar un pegat autoadhesiu, 

que es pugui col·locar directament en el moment de la intervenció quirúrgica, amb dos 

tipus de nanopartícules: les primeres, dissenyades per administrar localment compostos 

que milloren el seu potencial de regeneració; les segones, dissenyades específicament 

per administrar un antibiòtic només a les cèl·lules bacterianes presents al lloc del 

defecte, millorant la seva eficàcia i evitant així els efectes secundaris d’administrar 

antibiòtics de manera sistèmica.  

Fusió de vesícules artificials: des dels fonaments fins a les aplicacions. Laura 

Rodríguez Arriaga (Universitat Autònoma de Madrid, UAM) i Alfredo Alexander-Katz 

(MIT). 

 

La fusió de vesícules és un fenomen clau en molts processos biològics, incloent-hi la 

comunicació neuronal en cervell i músculs. A cada sinapsi, petites vesícules 

anomenades endosomes alliberen neurotransmissors capaços d’estimular la neurona 

següent, i propagar així l’impuls nerviós. Moltes malalties estan relacionades amb la 

pèrdua d’aquesta funció sinàptica.  

Un dels factors causants d’aquesta pèrdua és el mal funcionament del complex proteic 

anomenat SNARE. Aquest complex facilita la fusió ràpida i robusta d’aquests 

endosomes amb la membrana de les neurones en presència de calci. Inspirats per 

aquest complex, proposem una combinació sinèrgica de computació (MIT) i experiments 

(UAM) per dissenyar un complex artificial, basat en nanotecnologia, que pugui induir 

fusió de vesícules d’una manera ràpida i controlada. El treball proposat té el potencial 

d’elucidar principis bàsics del funcionament de la comunicació intercel·lular i del 

funcionament cerebral que permetin, en un futur, el desenvolupament d’estratègies que 

combatin la pèrdua de la seva funció en humans. 

Iniciatives seleccionades en l’àmbit de l’economia  

Usant analítica d’aprenentatge en jocs per a l’aprenentatge per a l’avaluació de 

competències clau per al segle XXI. José Antonio Ruipérez Valiente (Universitat de 

Múrcia) i Baltasar Fernández Manjón (Universitat Complutense de Madrid), i Yoon Jeon 

Kim (MIT Playful Journey Lab) i Eric Klopfer (MIT). 

 



Els sistemes educacionals actuals continuen centrats bàsicament en continguts, amb 

mètodes que generen un estrès innecessari als estudiants. Aquests infants i joves d’avui 

dia interactuen fàcilment amb entorns digitals i videojocs, els quals, al seu torn, poden 

capturar una gran quantitat de dades sobre els seus usuaris. Aquestes dades es poden 

utilitzar amb finalitats avaluatives per dur a terme avaluacions de competències a través 

de jocs, cosa que pot permetre no només mesurar el coneixement sobre continguts, sinó 

també comportaments clau o habilitats cognitives relacionades amb l’èxit a llarg termini 

en aquesta societat.  

En aquesta col·laboració, es combinarà l’experiència, implementant analítiques 

d’aprenentatge i d’intel·ligència artificial dels investigadors de les universitats 

espanyoles, amb alguns dels jocs educatius desenvolupats pels investigadors del MIT, 

per generar algoritmes que permetin mesurar algunes d’aquestes competències clau, 

com ara la creativitat, la persistència o la capacitat de raonament especial, a través 

d’aquests jocs interactius. En una societat de la informació en la qual els continguts són 

fàcilment accessibles a un clic, els sistemes educatius s’han de centrar a desenvolupar 

i mesurar aquest tipus de competències clau que garantiran l’èxit dels individus a la 

societat del futur. 

Analítica d’aprenentatge sobre MOOC en entorns globals i regionals analitzant la 

variabilitat entre plataformes i nacionalitats. José Antonio Ruipérez Valiente 

(Universitat de Múrcia) i Justin Reich (MIT Teaching Systems Lab). 

  

Els cursos en línia massius i oberts (MOOC, de l’anglès massive open online courses) 

van rebre una gran atenció l’any de la seva aparició, en què The New York Times fins i 

tot va arribar a declarar que el 2012 havia estat «the Year of the MOOC». No obstant 

això, la major part de l’atenció de la premsa i la recerca s’ha centrat només en 

plataformes globals com edX, Coursera o FutureLearn, i s’han omès un seguit de 

plataformes regionals que ofereixen aquests cursos a poblacions locals, com ara Edraak 

per al mon àrab o XuetangX per a la població xinesa.  

Aquest treball, a través d’una xarxa d’institucions i investigadors amb accés a dades de 

MOOC, permetrà definir un format comú de dades i aplicar exactament la mateixa anàlisi 

de manera paral·lela a totes les plataformes que formen part d’aquesta xarxa. L’objectiu 

és explorar la variabilitat i les diferències clau de les característiques demogràfiques i 

els comportaments dels estudiants en aquestes diverses plataformes de MOOC en 

funció del seu context educacional. Aquesta informació permetrà diferenciar els patrons 

globals i els de context per aplicar-los a les polítiques educacionals.  

 

Quantificar la resposta de la vegetació davant el canvi climàtic mitjançant models 

estadístics. David Chaparro (Universitat Politècnica de Catalunya, UPC), Mercedes 

Vall-llossera (UPC) i Maria Piles (Universitat de València), i Dara Entekhabi (MIT). 

Els episodis com la borrasca Glòria, les sequeres prolongades o l’augment global de la 

temperatura són exemples de fenòmens relacionats amb el canvi climàtic que tenen un 

gran impacte sobre la vegetació i els ecosistemes terrestres. Aquests extrems climàtics, 

que en els últims anys han afectat la zona mediterrània, redueixen el rendiment dels 

cultius i alteren l’emmagatzematge de carboni dels boscos, la qual cosa, al seu torn, 

disminueix la seva capacitat per mitigar el canvi climàtic. Entendre el paper de la 



vegetació en aquests intercanvis Terra-atmosfera és essencial per determinar els 

impactes de l’emergència climàtica actual.  

El nostre projecte desenvoluparà models estadístics per investigar la resposta de la 

vegetació davant fenòmens climàtics extrems. Concretament, aplicarem alta tecnologia 

de satèl·lits d’observació de la Terra amb sensors de microones, òptics i làser per 

mesurar el contingut d’aigua al sòl i a la vegetació, i l’activitat fotosintètica de les plantes 

i la seva biomassa, per poder caracteritzar la coberta vegetal i el seu creixement. Amb 

aquesta informació, analitzarem a escala global i regional els intercanvis d’aigua entre 

el sòl, la vegetació i l’atmosfera, i quantificarem la resposta de la vegetació a canvis 

extrems en aquests processos, induïts per fenòmens climàtics com ara onades de calor, 

sequeres i inundacions. La vegetació absorbeix més del 25 % del CO2 emès per les 

activitats humanes, cosa que ajuda a mitigar el canvi climàtic. Saber quin és el seu estat 

de salut mitjançant aquests models estadístics contribuirà a millorar les prediccions 

sobre el canvi climàtic i els seus impactes. 

L’espai també es congestiona: donant un accés lliure i equitatiu a aquest recurs a 

futures generacions. Martín Avendaño i David Arnas (Universitat de Saragossa), i 

Richard Linares i Miles Lifson (MIT). 

 
L’espai al voltant de la Terra s’utilitza actualment en moltes aplicacions: comunicació, 

sistemes de posicionament global, meteorologia i vigilància terrestre, entre d’altres. En 

general, aquestes aplicacions requereixen múltiples satèl·lits, cadascun dels quals es 

mou al llarg d’una trajectòria determinada, per poder funcionar adequadament. Si bé 

l’espai que ens envolta és potencialment infinit, la tecnologia de què disposem ens limita 

a posicions properes a la Terra. Sorgeix així un nou recurs natural al qual molts actors 

estan interessats a accedir. Malauradament, a causa de la manca d’una política global 

per administrar aquest recurs, les posicions en aquest espai són reclamades per la 

primera missió que decideixi i pugui utilitzar-les, sense tenir en compte les possibles 

obstruccions a futures missions que això pugui suposar.  

L’objectiu d’aquest projecte és definir, dins d’aquest espai, un conjunt gran de posicions 

admissibles que no s’interfereixin entre si i que es puguin repartir entre els actors quan 

calgui, de manera que es garanteixi que no es crearan problemes a futures missions. 

Això representa només un primer pas en el desenvolupament d’un protocol global per a 

l’explotació eficient d’aquest recurs natural.  

Iniciatives seleccionades en l’àmbit de l’energia 
 

Disseny de dispositius electrònics integrables per a computadors quàntics. Sergio 

Valenzuela (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, ICN2) i William Oliver 

(MIT). 

 

L’ús creixent d’Internet a través de computadors i dispositius intel·ligents, així com el 

processament de quantitats enormes de la informació digital que això comporta, 

impliquen un elevat consum d’energia, que ja ha arribat al 10 % de la producció mundial 

d’electricitat. Les noves tecnologies quàntiques, que s’espera que augmentin 

dràsticament la capacitat de processar dades i la velocitat dels futurs ordinadors, 

prometen utilitzar significativament menys energia. Queden encara molts problemes 

tecnològics per resoldre perquè els ordinadors quàntics es converteixin en realitat, entre 

els quals es troba l’escalabilitat. Alguns components electrònics necessaris per al 



funcionament d’un computador quàntic —com ara els dispositius anomenats circuladors 

passius de microones— no són aptes per ser integrats a gran escala, ja que són massa 

grans i requereixen l’aplicació de forts camps magnètics. 

Aquest projecte té com a objectiu dissenyar i crear prototips d’un tipus diferent de 

circulador, basat en uns materials dotats de característiques molt interessants: els 

aïlladors topològics. Es provaran diverses combinacions d’aquests materials per 

descobrir quina estructura compleix millor els requisits per ser aplicada en processadors 

quàntics. La sinergia entre el grup del professor Valenzuela, de l’ICN2, i el grup del 

professor Oliver, del MIT, permetrà combinar la sòlida experiència del primer en 

creixement i disseny d’aïlladors topològics amb la del segon en tècniques de microones 

i computació quàntica. 

Petits vehicles aeris no tripulats per a la recerca sobre electricitat atmosfèrica. 

Joan Montanyà (UPC) i Carmen Guerra-Garcia (MIT).  

 

Els petits vehicles aeris no tripulats (UAV, de l’anglès unmanned aerial vehicle) 

presenten una plataforma única per estudiar els efectes elèctrics de l’atmosfera en 

vehicles aeris i estructures elevades. D’una banda, els UAV es poden utilitzar com un 

model relativament econòmic d’aeronaus d’escala més gran, cosa que permet la 

realització extensa de proves amb temps de resposta curts en un entorn universitari. 

D’altra banda, els drons de vol vertical proporcionen una plataforma precisa per mesurar 

i observar les propietats elèctriques de l’atmosfera. Així, permeten simular l’impacte en 

estructures elevades i, en particular, en el cas de turbines eòliques, que en un futur 

proper es calcula que puguin arribar a altures d’uns 300 metres. En el cas d’avions i 

aerogeneradors, els camps elèctrics ambientals s’amplifiquen per factors de 10 o més a 

la superfície de l’estructura. Aquesta amplificació de camp, combinada amb els efectes 

del moviment ràpid, condueix a l’aparició de descàrregues elèctriques de corona en 

extremitats afilades, com ara les puntes de les pales dels aerogeneradors i els extrems 

de les ales i de l’estabilitzador en els avions. A més, tant els avions com les turbines 

eòliques adquireixen càrrega elèctrica de l’atmosfera i d’altres fonts, alguns dels 

mecanismes de les quals encara són poc coneguts. Estudiar aquests fenòmens és 

rellevant, ja que són precursors de descàrregues de rajos nocius durant les tempestes, 

i contribueixen a la degradació a llarg termini dels materials compostos.  

En aquest projecte, els col·laboradors del Departament d’Aeronàutica i Astronàutica de 

l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) i el Grup de Recerca de Rajos de la UPC 

proposen fer servir UAV per estudiar les descàrregues elèctriques de corona i la càrrega 

elèctrica en un avió petit i en pales d’aerogeneradors. 

Catalitzadors heterogenis per a una producció sostenible de precursors de 

plàstics. Iker Agirrezabal-Telleria (Universitat del País Basc) i Mircea Dincă (MIT). 

 

Un disseny correcte de catalitzadors és essencial en l’enginyeria de la reacció en la 

indústria química. En aquest sentit, la conversió selectiva de molècules petites, com 

l’etilè, en precursors de polímers (propilè) pot conduir a processos més sostenibles i 

energèticament eficaços. Una de les possibles solucions ve donada per catalitzadors 

heterogenis, que permeten la separació immediata de productes gasosos o líquids.  

Tenint en compte la complexitat d’aquest tipus de reaccions, aquest projecte pretén 

buscar sinergies entre els dos equips de recerca en el disseny de catalitzadors metall-



orgànic estructurats (MOF, de l’anglès metal-organic framework). La variació de la part 

orgànica, així com de la metàl·lica, en combinació amb fenòmens de reacció innovadors, 

pretén acoblar reaccions de dimerització i metàtesi en un sol pas, cosa que permetria 

reduir etapes de reacció i costos de producció. Aquesta col·laboració amb el MIT pot 

obrir noves vies de recerca en el camp de la catàlisi heterogènia, i d’aquesta manera 

permetre una transició eficaç a processos químics mediambientalment més sostenibles.  

Millora de la qualitat de la biomassa com a combustible. Antonio Soria Verdugo 

(Universitat Carlos III de Madrid) i Ahmed F. Ghoniem (MIT). 

 

La biomassa engloba, de manera general, residus agrícoles, forestals, ramaders i 

industrials amb un cert potencial energètic, així com la matèria orgànica que forma part 

dels fangs de la depuradora i els residus sòlids urbans. Aquesta font d’energia s’utilitza 

àmpliament avui dia gràcies a la seva gran disponibilitat arreu del món. No obstant això, 

en alguns casos, la conversió de biomassa no és gaire eficient bàsicament a causa de 

l’heterogeneïtat del combustible i la seva baixa qualitat, sobretot quan té un contingut 

elevat en humitat motivat per les condicions ambientals en què es va recollir. En aquest 

context, la torrefacció de la biomassa, que consisteix a sotmetre el biocombustible a una 

temperatura moderada, per sota de 300 C, en absència d’oxigen, permet 

homogeneïtzar el combustible i reduir-ne la humitat, la qual cosa n’augmenta la capacitat 

energètica i la qualitat. Típicament, la torrefacció se sol dur a terme en absència total 

d’oxigen, fent servir nitrogen per garantir una atmosfera inerta, i cal una aportació 

energètica per arribar a la temperatura desitjada per a la reacció. Això fa que el procés 

de torrefacció sigui relativament costós, a causa del cost de generació de nitrogen i del 

cost de l’aportació energètica.  

Amb aquestes consideracions, en aquest projecte es proposa dur a terme el procés de 

torrefacció de biomassa en un ambient amb poc contingut en oxigen, fent servir aire en 

lloc de nitrogen, reduint-ne el cost i cremant parcialment els gasos alliberats durant la 

torrefacció, per aconseguir tant l’aportació energètica necessària per arribar a la 

temperatura desitjada com una reducció significativa del contingut en oxigen de l’aire. 

L’objectiu fonamental és permetre l’ús a escala local d’aquesta tecnologia, cosa que 

possibilitaria dur a terme la torrefacció de biomassa en zones properes a on es produeix, 

amb l’estalvi consegüent en transport. Així mateix, apropar el processament de 

combustible a la generació de biomassa permetria a agricultors i ramaders transformar 

els seus residus en combustibles de qualitat, de manera que es contribuiria a impulsar 

l’economia d’aquests sectors.  
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