


ESTANDS
1. Grup de Recerca de Fotònica Mèdica de l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) 

El paper clau de la llum en les tècniques i pràctiques mèdiques més recents: tecnologies biofotòniques 
desenvolupades a l’ICFO per ser utilitzades a l’hospital en diversos estadis crítics de la COVID-19

2. Nanoenginyeria de materials aplicats a l’Energia (NEMEN) de l’Institut de Tècniques Energètiques           
(INTE) 

Elaboració d’una màscara reutilitzable mitjançant impressió 3D, feta amb materials reciclats 

3. Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (BIOCOM-SC)
Només la ciència i la tecnologia podran treure’ns de la situació pandèmica que estem vivint 

4. CIM UPC
La tecnologia del CIM UPC i els Ateneus de Fabricació innova contra la COVID: Disseny i fabricació, una 
aliança que ha fet salut! 

5. Arquitectura, Ciutat i Cultura (ACC) 
A l’espai públic, qui té el poder?

https://www.exploratori.org/fira

https://www.exploratori.org/fira
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Ariadna Martinez

Presentació
Ariadna Martinez

El paper clau de la llum en les tècniques i pràctiques mèdiques més 
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Nanoenginyeria de materials aplicats a l’Energia (NEMEN) de 
l’Institut de Tècniques Energètiques (INTE)
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Presentació
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Mascaretes reciclades 3D 
amb filtre de carbó activat
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Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (BIOCOM-SC)

Només la ciència i la tecnologia podran treure’ns de la situació 
pandèmica que estem vivint

Responsable del Grup
Blas Echebarría

Presentació
Martí Català i Clara Prats



Ciència en temps de 
pandèmia 

Martí Català, MSc

Clara Prats, PhD

Grup de recerca de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (BIOCOM-SC) – UPC 

Centre de Medicina Comparativa i Bioimatge de Catalunya (CMCiB) – IGTP 
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Epidèmia → Pandèmia

Necessitat respiradors

Hospitals de campanyaManca d’EPIs

Excés mortalitat

Residències i gent gran

→ Ciència i tecnologia al servei 
de la pandèmia 

Fa 1 any...
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Avui...

✔ Més coneixement científic: 
millors mesures, millors 
tractaments, vacunes



CIM UPC

Responsable del Grup
Roger Uceda

Presentació
Roger Uceda

La tecnologia del CIM UPC i els Ateneus de Fabricació innova contra la 
COVID: Disseny i fabricació, una aliança que ha fet salut!











Arquitectura, Ciutat i Cultura (ACC)

Responsable del Grup
Marta Llorente

Presentació
Marta Serra Permanyer 

A l’espai públic, qui té el poder?



A l’espai públic, qui té el poder?
Imatge: In hand – Out of hand. Autor: Jakob Kolding, 2011. Cortesia de Galerie Martin Janda

Marta Serra, grup de recerca Arquitectura Ciutat i Cultura (Dir. Marta Llorente)



Imatge: 
Diario El País, 9 octubre 2019



Imatge: 
Ajuntament de Barcelona. 
Font: arxiu publicspace.org



?
Imatge: 
El Periódico – 27 gener 2021
https://www.elperiodico.cat/



Organització:

Exploratori dels Recursos de la Natura
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