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Presentació
Enguany ha estat el primer any en el qual els alumnes de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est,
EEBE, s’han graduat després de fer tots els estudis al Campus Diagonal-Besòs. Per a aquests
estudiants el Campus ha existit “des de sempre”, han conegut aquest magnífic espai dedicat a la
docència, la recerca i la transferència, i situat al territori en el que s’ubica, com un fet natural. Aquesta
sensació de normalitat, i la consolidació d’una demanda de més de 3.000 estudiants en els set graus
i quatre màsters que s’imparteixen a l’EEBE, és probablement la millor notícia per a aquest projecte.
Ara, aquesta oferta no s’atura, i la UPC hi ha afegit el nou Màster en Enginyeria Interdisciplinària
i Innovadora que només es realitza a l’EEBE, que completa un mapa que cada any millora i que
potencia el nombre d’estudiants internacionals al Campus.
La novetat més visible de la vida al Campus ha estat sens dubte l’obertura de la residència
d’estudiants Diagonal-Besòs a finals d’agost. La residència és un espai de gran qualitat, que dona
un servei d’allotjament a estudiants, professors visitants i investigadors del Campus, de la UPC
i d’arreu. Però la residència també és un servei per al conjunt de la comunitat universitària del
Campus amb una nova oferta de cafeteria i restauració oberta a tothom i amb sales de reunions i
activitats, també obertes a tots els qui estudien i treballen al Campus.
El desenvolupament del Campus ha continuat tenint una activitat intensa. Durant l’any s’ha licitat i
adjudicat el dret de superfície del que ha de ser el cinquè edifici del Campus, l’edifici E, el primer
dedicat a activitat empresarial, que ha d’acollir pimes i un espai de coworking de les àrees que es
treballen al Campus.
Un altre pas important ha estat l’acord inicial de cessió del sòl de la parcel·la del futur edifici D a
l’Incasòl per tal que aquest promogui un edifici dedicat a la recerca, amb la ubicació prevista de
dos importants centres de recerca CERCA i de projectes de la mateixa UPC.
D’altra banda, també s’ha avançat en un principi d’acord amb Barcelona Activa, la Fundació UPC
i Barcelona Energia, per elaborar el pla funcional del futur l’edifici M. Aquest és un bon inici per
poder impulsar conjuntament les parcel·les L/M, situades a l’entrada més propera al municipi de
Barcelona. Hem tingut també la bona notícia de l’inici de les obres del Parc del Campus, que
esdevindrà l’espai espai verd i de lleure, i que ha d’ajudar a vincular millor el Campus amb el
territori.
El pla de treball d’impuls econòmic i social de l’entorn s’ha consolidat amb accions més madures
com són la Festa de Benvinguda, la trobada europea d’Energy Days o la First Lego League, que
permeten un treball conjunt tant amb els centres docents com amb les organitzacions veïnals.
També s’han sumat esforços per col·laborar en campanyes de la UPC en la lluita contra el canvi
climàtic i promoure la sostenibilitat de forma transversal, la presència de la dona a les aules
tecnològiques, jornades sobre la relació entre l’educació i la cultura popular organitzades per
l’Ajuntament de Barcelona o en l’impuls a iniciatives pel foment a la innovació com son l’Innobus
liderat per l’AMB.
Dir que “el tot és més que la suma de les parts” és probablement la frase que millor explica el
concepte d’Ecosistema d’Energia Sostenible del Campus Diagonal Besòs. Aquesta idea ha estat
recollida en un vídeo de divulgació que posa en valor les relacions complementàries entre les
instal·lacions energètiques del Besòs i el Campus, evidenciant la importància del treball en xarxa
i la necessitat de potenciar la simbiosi entre elles.
Finalment, en el terreny d’impuls a l’economia, continuem col·laborant amb el Pla d’Especialització
i Competitivitat Territorial (PECT), en la seva línia de “Litoral Besòs Territori Sostenible”, i en
l’Estratègia de Recerca i Innovació per a l’Especialització Intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)
del projecte de FusionCAT per potenciar la transferència tecnològica i per a desenvolupar
competències industrials a Catalunya en l’àmbit de l’Energia de Fusió. També en l’impuls del
desenvolupament del recinte de les Tres Xemeneies i en la Comissió de Coordinació 22@ per
enfortir la relació del 22@ amb el territori.
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Consorci Campus Diagonal-Besòs (CCDB)

Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besòs

El CCDB agrupa les administracions locals propietàries del sòl del Campus
Diagonal-Besòs que gestiona amb l’objectiu de promoure a l’àrea del Besòs
activitats universitàries, acadèmiques, docents, d’investigació i de relacions entre
la universitat i l’empresa.

La Fundació b_TEC impulsa el projecte del Campus Diagonal-Besòs per
contribuir a la creació de nous equipaments universitaris que actuïn com a motor
de transformació del territori. El seu Patronat està format per la UPC, la Generalitat
de Catalunya i les Administracions locals agrupades al Consorci del Campus
Diagonal-Besòs (CCDB). La Fundació està presidida pel rector de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC).

Actualment, el CCDB està constituït per l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament
de Sant Adrià de Besòs, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consorci del
Besòs. L’òrgan de representació del Consorci és el Consell General i està integrat
per la presidència, les vicepresidències i els vocals designats per cada una de
les Administracions consorciades.
Consell General del CCIDB (composició el 31 de desembre de 2019)
Ajuntament de Barcelona
Janet Sanz. Tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. Presidenta 		
del CCDB.
David Escudé. Regidor d’Esports i regidor del Districte de Sant Martí.
Joan Subirats. Tinent d’alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat.
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Joan Callau. Alcalde de Sant Adrià de Besòs. Vicepresident del CCDB.
Antoni Vélez. Regidor de Sant Adrià de Besòs.
Pol Carrión. Regidor de Sant Adrià de Besòs.
Àrea Metropolitana de Barcelona
Antoni Poveda. Vicepresident de Transport i Mobilitat de l’AMB.
Vicepresident del CCDB.
Héctor Santcovsky. Director de Desenvolupament Social i Econòmic de l’AMB.
Antoni Novel. Director de Serveis Generals de l’AMB.
Consorci del Besòs
Carme Ribas. Gerent del Consorci del Besòs.
Eva Redó. Secretària.
Jordi Bosch. Gerent.

El Patronat és l’òrgan de govern que defineix els objectius estratègics, els
programes, les línies d’actuació i el pressupost de la Fundació. Està format per
cinc representants de la UPC, quatre representants de la Generalitat de Catalunya
i tres representants del Consorci del Campus Diagonal-Besòs.
Està previst que properament la Diputació de Barcelona s’hi incorpori amb
un representant.
Patronat de la Fundació b_TEC (composició el 31 de desembre de 2019)
Universitat Politècnica de Catalunya
Francesc Torres. Rector de la UPC. President de la Fundació b_TEC.
Luca Pelà. Vicerector de Política Científica de la UPC.
Ramon Carbonell. President del Consell Social de la UPC.
Adriana Farran. Directora de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE).
Xavier Massó. Gerent de la UPC.
Generalitat de Catalunya
Joan Gómez. Director general de Recerca de la Generalitat de Catalunya.
Victòria Girona. Directora general d’Universitats de la Generalitat de
Catalunya.
Matilde Villarroya. Directora general d’Indústria de la Generalitat de
Catalunya.
Albert Civit. Director de l’Institut Català del Sòl (INCASÒL).
Consorci Campus Diagonal-Besòs
Janet Sanz. Tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament
de Barcelona. Presidenta del CCDB.
Joan Callau. Alcalde de Sant Adrià de Besòs i vicepresident del CCDB.
David Escudé. Regidor d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona i regidor del
Districte de Sant Martí.
Oriol Sagarra. Secretari.

En funció de la Llei 1/2019, de 15 de febrer, de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (CCB),
el CCB es troba en procés de liquidació, no s’ha constituït i no ha designat representats al Consorci del
Campus Diagonal-Besòs.
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Jordi Bosch. Director.
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Destacats de l’any 2019
Primera pedra del Parc del Campus

El 26 de febrer es porta a terme l’acte de
col·locació de la primera pedra del Parc del
Campus Diagonal-Besòs. L’acte va escenificar
l’inici de les obres del que ha de ser el principal
espai de lleure del Campus, i que també ha de
connectar la Rambla de la Mina amb el Port Fòrum
i el mar.

Lego League 2019 a l’EEBE

Per segon any consecutiu l’EEBE s’ha sumat a la
iniciativa First Lego League i ha acollit el torneig
classificatori d’aquest programa de foment de
vocacions científiques i tecnològiques per als més
més joves. Els equips participants comparteixen
tot el que han après durant els mesos de treball
previ a les escoles, en una edició en la qual han
participat 100 joves, distribuïts en 14 equips.

Adjudicació de la licitació de l’Edifici E

Al mes d’abril s’ha adjudicat el concurs per a la
construcció, gestió i explotació del futur edifici.
Aquest ha estat un moment clau per a l’impuls del
primer edifici d’activitat empresarial al Campus,
situat en sòl 22ILT, d’activitat econòmica, destinat a
pimes i a un espai de coworking.

Plenari Jove per a instituts de l’entorn

El Plenari Jove és un esdeveniment divulgatiu
emmarcat en el programa Europeu Energy Days
Barcelona, en què estudiants de 4t ESO, 1r de
Batxillerat i cicles formatius dels centres educatius
del territori comparteixen una jornada dedicada
a les àrees de coneixement que s’estudien al
Campus amb l’objectiu de despertar vocacions
científiques.

Jornada de Recerca dels Energy Days

El 28 juny el Campus Diagonal-Besòs ha acollit
la I Jornada de Recerca, adreçada a tots el PDI i
estudiants de darrers cursos i màsters del Campus
que han volgut conèixer i compartir l’activitat
de la recerca que s’hi duu a terme. La jornada
essencialment ha constat de ponències a càrrec de
professors i investigadors del Campus, de l’EEBE i
de l’IBEC.
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Obertura de la nova residència
d’estudiants

Al mes d’agost obre les portes la nova residència
del Campus, donant ja acollida als primers
residents. Amb una capacitat per a 300 alumnes,
professors i investigadors, la residència ofereix uns
preus especials per a la comunitat UPC i atorga
beques per a estudiants del Campus que ho
necessitin.

Festa Benvinguda curs 2019-2020

El 27 de setembre es realitza la Festa Popular
de Benvinguda per a la comunitat universitària i
veïns i veïnes de l’entorn. Més de 800 persones
participen en la festa al llarg de la jornada, en la
qual 36 associacions d’estudiants i d’entitats veïnals
tenen estands en què donen a conèixer les seves
activitats, i durant la qual també s’han fet tallers,
xerrades i concerts i una fideuada popular per a
tots els assistents.

Arribada de la casa sostenible TO

A l’octubre arriba al Campus el prototip TO, la casa
sostenible que ha participat en el concurs universitari Solar Decathlon Europe 2019. La casa arriba
procedent d’Hongria i és construïda de nou a la
Parcel·la B del Campus per part dels estudiants
de l’EEBE i de l’ETSAV que han liderat el projecte.
A partir d’ara, serà a la vegada un equipament de
referència en l’eficiència energètica i un recurs del
Campus per fer-hi activitats activitats vinculades a
la ciència.

Presentació del projecte de
monument Bosc d’Empremtes

Al desembre es presenta el projecte Bosc
d’Empremtes, una gran escultura de 1.686 tubs
de ferro de sis metres d’altura a càrrec de l’artista
Francesc Abad, que representa cadascuna de les
víctimes de les execucions que es van produir en
aquest espai a mans del feixisme. El monument
estarà situat a l’espai més visible del Parc
del Campus.

Nova web Impactmetrics Campus
Diagonal-Besòs

A finals d’any s’ha posat en marxa el web
Impactmetrics, que recull els indicadors quantitatius
i qualitatius d’impacte del Campus Diagonal-Besòs
al territori del Besòs. L’objectiu és recollir de la
forma més completa possible l’impacte tant directe
com indirecte del Campus en l’entorn Besòs.
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Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) de la UPC
L’EEBE, escola de la UPC, és un referent en docència, recerca i innovació en l’àmbit de l’enginyeria
industrial, especialment en les tecnologies de química, materials, biomedicina i energia.

Docència

Té per objectiu consolidar-se com un centre acadèmic d’alta qualitat en l’àmbit de l’enginyeria per
a la indústria del segle XXI, capaç d’actuar com a agent de transformació en col·laboració amb el teixit
socioeconòmic del país i amb una clara vocació internacional.

3.017
estudiants

7

41

estudis
de grau
universitari

grups
de recerca

267

professors
i investigadors

4

estudis
de màster

4

estudis
de doctorat

8

programes
de mobilitat
per a estudis

Accés de l’edifici A del Campus Diagonal-Besòs

L’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)
entra en funcionament en el curs acadèmic
2016-2017 al Campus Diagonal-Besòs de la UPC.
L’oferta inclou diferents graus, màsters, programes
de doctorat i centres docents i investigadors:

Estudis de màster
•

Erasmus Mundus Master’s Degree in
Advanced Materials Science and Engineering
(AMASE)

•

Màster Universitari en Ciència i Enginyeria 		
de Materials

•

Màster Universitari en Enginyeria Química

•

Màster Universitari en Enginyeria
Interdisciplinària i Innovadora

Estudis de grau universitari

Estudiants a la biblioteca de l’edifici A del Campus

18

•

Grau en Enginyeria Biomèdica

•

Grau en Enginyeria Elèctrica

•

Grau en Enginyeria Electrònica

•

Grau en Enginyeria de l’Energia

•

Grau en Enginyeria Mecànica

•

Grau en Enginyeria Química

•

Grau en Enginyeria de Materials

Estudis de Doctorat
•

Programa de doctorat en Ciència i Enginyeria
dels Materials

•

Programa de doctorat en Enginyeria de
Processos Químics

•

Programa de doctorat en Polímers i
Biopolímers

•

Erasmus Mundus Joint European Doctoral
Programme in Advanced Materials Science
and Engineering
19
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Recerca EEBE
Els indicadors d’activitats de recerca (PAR), que
valoren la totalitat de la producció científica (articles
en revistes, actes de congressos i tesis) situen l’EEBE
com el centre docent més ben posicionat de la UPC.
El Campus compta a les seves instal·lacions amb una
forta presència de grups de recerca:
Grups de recerca SGR amb seu al Campus
Diagonal-Besòs:
•

•

•

NEMEN - Nanoenginyeria de Materials Aplicats a
l’Energia
PROCOMAME - Processos de Conformació de
Materials Metàl·lics

•

PSEP - Polímers Sintètics: Estructura i Propietats /
Química Macromolecular

•

R2EM - Recuperació de Recursos i Gestió
Ambiental SPECS - Laboratori de Sistemes Sintètics,
Perceptius, Emocionals i Cognitius

ANCORA - Anàlisi i Control del Ritme Cardíac /
Laboratori d’Anàlisi d’Imatges Biomèdiques

Grups de recerca SGR amb presència al Campus
Diagonal-Besòs:

•

BBT - Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de
Teixits

•

ACES - Control Avançat de Sistemes Energètics

•

BCN-SEER - Barcelona Science and Engineering
Education Research Group

•

AEROBIOTAS - Grup de Recerca Aerobiològica,
Transport Atmosfèric i Salut

BIOSPIN - Processament i Interpretació de
Senyals Biomèdics

•

ANiComp - Anàlisi Numèrica i Computació Científica

•

BIOART - Anàlisi de Biosenyals per a la Rehabilitació
i la Teràpia

•

CDIF - Centre de Diagnòstic Industrial i
Fluidodinàmica

•

CGA - Geometria Computacional i Aplicacions

•

DONLL - Grup de Dinàmica i Òptica No Lineal i
Làsers

•

EPIC - Processament d’Energia i Circuits Integrats

•

GEMMA - Grup d’Enginyeria i Microbiologia del Medi
Ambient

•

GEOMVAP - Geometria, Topologia, Àlgebra i
Aplicacions

•

GIIP - Grup de Recerca en Enginyeria de Projectes:
Disseny, Sostenibilitat i Comunicació

•

IEB - Instrumentació Electrònica i Biomèdica

•

InSup - Interacció de Superfícies

•

ISSET - Grup de Recerca en Sensors Intel·ligents
Integrats i Tecnologies per a la Salut

•

LaCàN - Laboratori de Càlcul Numèric

•

•

CEPIMA - Centre d’Enginyeria de Processos,
Energia i Medi Ambient Sostenibilitat, Humanisme
i Tecnologia (SHT)

•

CERTEC - Centre d’Estudis del Risc Tecnològic

•

CIEFMA - Centre d’Integritat Estructural, Fiabilitat i
Micromecànica dels Materials

•

CoDAlab - Control, Modelització, Identificació i
Aplicacions

•

e-PLASCOM - Plàstics i Compòsits Ecològics

•

GAA - Grup d’Astronomia i Astrofísica

•

GCM - Grup de Caracterització de Materials

•

GIES - Geofísica i Enginyeria Sísmica

•

GRABI - Grup de Recerca Aplicada en
Biomecànica de l’Impacte

•

IMEM-BRT - Innovació en Materials i Enginyeria
Molecular / Biomaterials per a Teràpies
Regeneratives

•
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MAPTHE - Anàlisi Matricial i Teoria Discreta del
Potencial

•

(MC)2-UPC - Mecànica de Medis Continus i
Computacional

Altres grups de recerca (no SGR) del Campus
Diagonal-Besòs:

•

QSE - Qualitat del Subministrament Elèctric

•
•

•

SARTI-MAR - Sistemes d’Adquisició Remota i
Tractament de la Informació al Medi Marí

•

TECNOFAB - Grup de Recerca en Tecnologies de
Fabricació

LAM - Laboratori d’Aplicacions Multimèdia i TIC
STH - Sostenibilitat, Tecnologia i Humanisme

Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala
de Barcelona
Centre Català del Plàstic (CCP)

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)
L’any 2018 diversos grups de recerca de l’Institut
de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), centre
CERCA de la Generalitat de Catalunya, es van
establir a l’edifici C del Campus Diagonal-Besòs,
un equip d’aproximadament 50 investigadors que
formen part del grup Biomedical Signal Processing
and Interpretation (BIOSPIN) i del grup Synthetic,
Perceptive, Emotive and Cognitive Systems (SPECS).
L’IBEC, centre de recerca que abasta gran part dels
àmbits de la bioenginyeria, des de la recerca més

Edifici C i I del Campus Diagonal-Besòs, dedicats a la recerca

bàsica fins a les aplicacions mèdiques, actua com
a referent internacional en aquest camp. Aquest
centre d’investigació té l’objectiu d’impulsar el
desenvolupament d’una recerca interdisciplinària
de qualitat en enginyeria biomèdica i esdevenir soci
tecnològic dels hospitals, dels centres de recerca
biomèdica i de les universitats del seu entorn. A l’IBEC
es compagina la recerca de frontera amb objectius
específics de transferència per a produir noves
tecnologies aplicades per a les ciències de la vida i de
la salut.

21

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019 | L’ESCOLA D’ENGINYERIA DE BARCELONA EST (EEBE) DE LA UPC

Associacions de desenvolupament tecnològic

Arribada de la casa sostenible TO
El Campus Diagonal-Besòs ha acollit la casa
sostenible TO, que va competir al Solar Decathlon
Europe 2019. El TO és un prototip d’espaihabitatge d’aproximadament 150 m2 que ha estat
dissenyat i construït per estudiants de l’Escola
Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV)
i de l’Escola d’Enginyeria Barcelona Est (EEBE).
El Solar Decathlon Europe és un concurs
universitari que repta als equips participants a
dissenyar i construir edificis altament eficients i
innovadors, alimentats amb energia renovable. Els
guanyadors són aquells equips que combinen
millor el disseny arquitectònic i l’excel·lència en
enginyeria amb innovació, potencial de mercat,
eficiència d’edificació i producció d’energia
intel·ligent. És un concurs bi-anual, que celebra
la quarta edició i que s’ha celebrat prèviament a
Madrid i París.

Equipament del laboratori del grup de Caracterització de Materials

L’EEBE compta amb diverses associacions
d’estudiants que fan activitats solidàries, d’extensió
cultural, de lleure o de defensa dels interessos
acadèmics, professionals i laborals.
Aquí destaquem les que porten a terme activitats
relacionades amb l’aplicació pràctica dels estudis
que s’imparteixen a l’EEBE:
ACEMAT

e-Tech Racing
L’objectiu principal d’aquesta associació és
desenvolupar un monoplaça elèctric d’altes
prestacions per competir en diferents proves de la
Fórmula Student, com ara la Formula Student Spain,
que se celebra al Circuit de Catalunya.
FabLab EEBE

Estudiantat de grau i màster de la UPC, enfocat
a la recerca i amb tres projectes en marxa sobre
divulgació de la ciència de materials, l’estudi i el
processament de plàstics i la fosa de metalls.

Associació d’estudiants d’enginyeria que se centra
en la recerca i el desenvolupament de la tecnologia
3D (FDM). Els seus projectes van de la recerca per
trobar millores per a les impressores i la utilització
de nous materials fins al disseny de productes.

AICHE Student Chapter

PUCRA

L’UPC AIChE Student Chapter és una associació
d’estudiants adscrita a l’American Institute of
Chemical Engineers (AIChE). Desenvolupen
projectes com el cotxe Chem-E i l’AIChEmia, un
equip cerveser, alhora que organitzen visites a
empreses, activitats divulgatives i congressos.

Associació formada per l’estudiantat de diferents
graus de l’EEBE amb la finalitat de desenvolupar
projectes en relació amb la robòtica. Com a
complement a la seva tasca, participen en les
competicions com EUROBOT (competició de
robots autònoms, creats pels equips participants).

BIONEER

UPCoders

Associació d’estudiants d’enginyeria biomèdica
nascuda amb l’objectiu d’oferir als estudiants
l’oportunitat d’obtenir eines, ampliar els seus
coneixements i submergir-se en el món biomèdic.

UPCoders és una associació d’estudiants
focalitzada en la promoció i l’aprenentatge en
l’àmbit de la programació. L’associació treballa
des de programació orientada a objectes, el
desenvolupament d’aplicacions, disseny d’entorns
web, la intel·ligència artificial, la programació
descentralitzada, etc.

ePowered Racing
Associació que des de 2015 es dedica al disseny i i
a la construcció de motocicletes de competició 100%
elèctriques per poder competir en la competició de
MotoStudent al circuit de Motorland Aragó.
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Enguany, el Solar Decathlon es va realitzar al mes
de juliol a Szentendre, prop de Budapest, Hongria,
amb la participació de 16 equips, entre els quals,
i com en totes les edicions anteriors, un equip
de la UPC. Aquesta competició proporciona una
formació i experiència pràctica als estudiants que
hi participen per accedir a formar part del sector
de la construcció sostenible i de les energies

netes, ja que durant un any estan en contacte amb
aquest sector.
Una vegada acabat el concurs, amb el suport
econòmic de l’Ajuntament de Barcelona, la casa
ha estat traslladada al Campus Diagonal-Besòs,
i durant els mesos de novembre i de desembre
el mateix equip d’estudiants l’ha reconstruït a
la parcel·la B del Campus, on s’ubica de forma
definitiva.
A partir d’ara la casa és un equipament la missió
de la qual és la de posar a l’abast dels ciutadans
i del col·lectiu científic un espai per aprendre
i investigar sobre mesures aplicables per a
incorporar hàbits sostenibles a la llar, especialment
en el consum energètic i, alhora, incrementar i
consolidar el compromís de la ciutadania amb
l’impuls de la cultura de la sostenibilitat.
Pel que fa a les activitats que s’hi portin a terme,
es planteja que es puguin organitzar activitats
programades des de l’Ajuntament de Barcelona
l’Ajuntament de Sant Adrià, l’EEBE i des de la
Fundació b_TEC, que vehicularà les demandes
d’activitats que puguin arribar d’entitats veïnals o
associacions del territori.

Procés de construcció de la casa sostenible TO en la seva arribada al Campus
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Nous projectes
per al
desenvolupament
del Campus
Diagonal-Besòs
Residència Diagonal-Besòs
Zona verda - Parc del Campus
Edifici E destinat a pimes, startups i coworking
Centres de recerca: parcel·la D
Espais d’innovació i coneixement: parcel·les L i M
Parcel·la G - Desenvolupament tecnològic i empresarial
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Nous projectes per al desenvolupament
del Campus Diagonal-Besòs

Edificis construïts UPC
Equipaments

Activitat econòmica
Espai cedit UPC

Zona verda
Residència d’estudiants, professors i investigadors

Mapa de les parcel·les del Campus Diagonal-Besòs

Residència Diagonal-Besòs
La residència Diagonal-Besòs - Xior Student
Housing va obrir les portes al mes d’agost de
2019, amb una molt bona acollida per part de la
comunitat universitària del Campus.
Les obres de la residència, que s’ubica a la
parcel·la H, es van iniciar a l’octubre del 2017 i
han acabat en el termini previst, de manera que
el Campus té un edifici que acompleix l’objectiu
de donar servei a la comunitat universitària,
allotjant estudiants, professors i investigadors.
L’edifici resultant és un edifici sostenible amb
la certificació d’eficiència energètica A que
compta, entre d’altres, amb una instal·lació
fotovoltaica i un sistema de recuperació d’aigües
grises.
L’edifici està concebut amb un gran pati interior
que integra amplis passadissos amb accés als
serveis i a les habitacions. Les plantes 0 i -1
de l’edifici estan obertes a tota la comunitat del
Campus, la -1 destinada a diversos serveis (sales
de reunions i de lleure, gimnàs, bugaderia...) i la
planta 0 a la recepció i la cafeteria-restaurant,
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gestionada per la Fundació Formació i Treball,
entitat dedicada a la inserció laboral per a
persones amb risc d’exclusió social. A la resta de
plantes, de la 1 a la 8, es troben les habitacions
per als residents, de diversos formats, juntament
amb àmplies terrasses a la planta 5 i al terrat de la
residència, a la 8a planta.
La residència disposa de 191 habitacions que
poden donar cabuda fins a un total de 300
residents. Al llarg del primer semestre de
funcionament, l’ocupació de la residència ha estat
del 50% al 60%, de les quals un 60% del total de
persones allotjades provenen de la comunitat UPC
i el 40% restant d’altres centres de docència o de
recerca.
La residència ofereix uns preus especials per a
la comunitat UPC i, a banda, atorga beques per
a estudiants del Campus en funció de la renda
de les famílies: s’han atorgat 20 beques en el
curs 2019-20, 4 de les quals específiques per a
estudiants residents que col·laboren en programes
de voluntariat de l’entorn.

Vista interior de la Residència Diagonal-Besòs
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Interior de l’edifici de la Residència Diagonal-Besòs

Zona verda - Parc del Campus
Al mes de febrer de 2019 es va col·locar la primera
pedra del futur Parc, la nova zona verda de més
de 20.000 m2 del Campus, que a banda de dotarlo d’un espai verd i de lleure, connectarà la rambla
de la Mina amb el Port Fòrum. Està previst que
s’obri al públic durant el tercer trimestre de 2020.
El Parc del Campus se situa en un espai que fins al
2018 estava ocupat per un aparcament de vehicles
pesats en superfície, i que ara passarà a ser una
nova zona verda per al gaudi tant de la comunitat
universitària com dels veïns de la zona.

L’acte de col·locació de la primera pedra del futur
parc va ser el 26 de febrer i hi van intervenir els
tinents d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona,
Gerardo Pisarello i Janet Sanz, també presidenta
del Consorci del Campus Diagonal-Besòs; l’alcalde
de Sant Adrià de Besòs, Joan Callau; el secretari
d’Universitats i Recerca de la Generalitat de
Catalunya, Francesc Xavier Grau, i el rector de
la Universitat Politècnica de Catalunya, Francesc
Torres.
Imatge superior: autoritats durant l’acte de la primera pedra del Parc del Campus / Imatge inferior: obres del nou Parc del Campus
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Edifici E destinat a pimes, startups i coworking
En aquesta parcel·la, amb una qualificació 22lt
d’activitat econòmica i amb un sostre edificable
de 7.235 m2 es projecta la construcció d’un edifici
dedicat a activitat empresarial per tal s’hi ubiquin
pimes i startups sorgides dels grups existents
o amb una vinculació amb el Campus o que
prioritàriament treballin en les mateixes àrees.
El projecte també proposa dotar-se d’un espai
de cotreball on es puguin instal·lar emprenedors
i altres treballadors per tal de compartir espais
comuns de manera que es fomenti el treball
multidisciplinari i la feina en xarxa.
Al desembre de 2018 es va publicar el concurs
per a la licitació del dret de superfície, la
construcció, la gestió i l’explotació del futur

edifici. El termini de recepció de propostes va
acabar el 5 de febrer, amb la presentació d’un
total de 4 propostes. L’adjudicació definitiva
del projecte es va fer al mes d’abril de 2019.
Els guanyadors del concurs ja han presentat
el projecte bàsic, i està previst que les obres
s’iniciïn el tercer trimestre del 2020.
El guanyador de la licitació és l’UTE d’empreses
catalanes, de Barcelona i de Girona, CPM –
Arcadi Pla S.A. Els promotors preveuen que
participin en la construcció de l’edifici un total de
800 treballadors, amb uns 120 treballadors/dia
en els moments de màxima ocupació. El projecte
compta amb una inversió aproximada de 18
milions d’euros.

Espais d’innovació i coneixement: parcel·les L i M
Aquest projecte consisteix a desenvolupar les
parcel·les L i M conjuntament.
Aquestes parcel·les compten amb un total
de 20.500 m2 de sostre edificable i estan
qualificades de zona d’activitat econòmica (la
parcel·la L, amb 12.000 m2) i d’equipament (la
parcel·la M, amb 8.500 m2).
Per a fer-ho, aquest any 2019 s’ha signat un
protocol entre el Consorci del Campus, les
Administracions locals propietàries de la parcel·la
L i la UPC per tal d’iniciar l’impuls d’aquest edifici
que preveu els usos següents:
1. Una incubadora de Barcelona Activa,
destinada a projectes i empreses emergents
d’economia verda.

2. La seu de la Fundació UPC, l’entitat que
porta a terme la formació permanent de la
UPC mitjançant màsters, postgraus, cursos
d’especialització i seminaris.
3. La seu de Barcelona Energia, la
comercialitzadora elèctrica pública de
Barcelona.
4. Activitat econòmica i empresarial, per tal
d’acollir empreses vinculades directament
al Campus o a algun dels seus àmbits
d’activitat.
Durant el 2020 es preveu acabar de definir el
model de cessió de sòl al possible promotor, i
de la construcció, la gestió i l’explotació del futur
edifici.

Render del projecte guanyador de la licitació de la parcel·la E

Centres de recerca: parcel·la D
Un dels projectes que més ha avançat durant
el 2019 és el possible desenvolupament d’un
edifici per a Centres de Recerca a la parcel·la D
del Campus. Durant aquest any, la UPC ha iniciat
converses amb l’INCASÒL, ens públic pertanyent
a la Generalitat de Catalunya, per a promoure un
edifici destinat a centres de recerca que treballen
en les àrees en què es porta a terme la docència i
la recerca del Campus, participats per la mateixa
Generalitat i per la UPC, entre altres institucions.
La idea és que la inversió la faci l’INCASÒL com
a promotor públic una vegada la UPC li cedeixi
la parcel·la de què disposa des que el 2010 el
Consorci del Campus la hi va cedir. Els centres
de recerca que s’hi ubiquin pagarien un lloguer
30

Vista aèria de les parcel·les del Campus Diagonal-Besòs

a l’INCASÒL i compartirien l’espai també amb
projectes de la UPC. Quan arribi el moment, el
Consorci del Campus, com a propietari del sòl
de la parcel·la, haurà de donar el vistiplau a
l’operació.
Al desembre del 2019 aquest projecte ha fet
un pas important quan la UPC ha aprovat
internament, al Consell de Govern i al Consell
Social, cedir el sòl a l’INCASÒL, i el consell
d’administració de l’INCASÒL, rebre’l. Es preveu
que tant la cessió del dret de superfície com el
compromís dels centres de recerca per a ubicars’hi es puguin signar durant el primer semestre
del 2020.

Parcel·la G - Desenvolupament tecnològic i empresarial
L’associació PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de
Catalunya, ha mostrat interès per instal·lar-se al
Campus amb l’objectiu de vincular-se a un entorn
de coneixement potent, amb la UPC, i situar-se
en una zona de desenvolupament tecnològic i
empresarial de futur.
Des del Consorci del Campus es va determinar
que calia valorar aquesta possibilitat i que, en
cas d’una resposta afirmativa, la parcel·la més
adequada seria la parcel·la G del Campus, amb

qualificació d’equipament, i amb una possibilitat
de desenvolupar un edifici de 4.570 m2 de
construcció sobre rasant.
Per poder analitzar aquesta possibilitat
convenientment, l’any 2019 s’ha signat un
protocol de col·laboració entre el Consorci
del Campus Diagonal-Besòs i la PIMEC per
estudiar la possibilitat que la PIMEC pugui
ubicar les seves instal·lacions a la parcel·la G
del Campus.
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Impuls Entorn Campus Diagonal-Besòs
Col·laboració amb l’Entorn Educatiu Besòs
La línia de treball Entorn Educatiu Besòs aplega el
conjunt de projectes orientats a posar en valor
la presència del Campus en el món educatiu
de l’entorn. La presència del Campus, tant de
l’EEBE com dels centres i grups de recerca, són
un potencial per a l’estudiantat del Besòs i una
font de possibilitats i de futures interrelacions per
potenciar l’interès dels més joves del territori per
la ciència i la tecnologia. Aquesta línia aplega un
conjunt d’activitats, de les quals destaquen:
1.

First Lego League 2019

És un repte internacional en el món de la robòtica
en què, durant un any, en grups reduïts, els
estudiants desenvolupen prototips als centres,
amb l’ajut d’un tutor, i que acaba en un concurs
que es fa durant tota una jornada de dissabte, en
què aquests grups posen en funcionament aquests
prototips. Per segon any aquest esdeveniment ha
arribat al Campus Diagonal-Besòs gràcies al fet
que la UPC continua apostant per fomentar les
vocacions científiques i tecnològiques entre els
infants.
A aquesta edició han participat 14 equips dels
quals 6 han estat de l’entorn (4 de Sant Adrià de
Besòs i 2 del districte de Sant Martí) i tots han
gaudit de la beca del Pla Social de la Fundació
Scentia. Un dels equips becats ha guanyat el
primer premi, l’Institut Joan d’Àustria de La
Verneda (Sant Martí), que participarà en les
semifinals estatals del concurs.

Taller amb estudiants de l’entorn programat dins de la Setmana de la Ciència
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2. Plenari Jove – Energy Days 2019
El Plenari Jove és un esdeveniment divulgatiu
emmarcat en el programa Europeu de l’Energy
Days Barcelona. Aquest 2019 se n’ha celebrat
la segona edició al Campus, amb la participació
d’estudiants de 4rt d’ESO, 1er de Batxillerat i
cicles formatius de l’entorn. L’objectiu és apropar
els joves a projectes científics, encuriosir
els estudiants en la ciència i tecnologia, que
coneguin el Campus tecnològic que hi ha al seu
territori i aconseguir un efecte mirall que els motivi
a l’hora de continuar els estudis.

4. Dones i ciència
Al llarg de l’any s’han celebrat diverses jornades
per fomentar la vocació femenina en la ciència,
tecnologia, enginyeria i matemàtiques.
Al mes de febrer, l’EEBE ha organitzat la Jornada
del Dia Internacional de la Dona i la Nena a
la Ciència, dirigida a alumnes de secundària i
batxillerat de l’entorn Campus. Amb una sèrie de
xerrades curtes a la sala d’actes i una segona part
on s’han presentat diferents projectes que duen
a terme les associacions de l’EEBE, han estat

exposats per les estudiants, cosa que ha donat
l’oportunitat a les alumnes dels instituts a establir
un diàleg directe amb les universitàries.
Al novembre s’ha organitzat la jornada La ciència
és femenina per part de l’entitat STEM Talent Girl
i el Centre Comercial Diagonal-Mar. L’EEBE n’ha
format part amb la ponència de dos dels seus
representants PDI. El projecte STEM Talent Girl
porta a terme accions itinerants amb l’objectiu
de fomentar el talent i les vocacions científiques i
tecnològiques de nenes i joves.

Aquest any ha tingut l’al·licient de comptar amb
una majoria de dones ponents al programa,
mostrant la creixent presència de les dones a la
ciència.
3. Setmana de la Ciència
al Campus Diagonal-Besòs
Durant el mes de novembre, s’han dut a terme
aquest seguit d’activitats de divulgació científica
arreu de Catalunya, coordinades per la Fundació
Catalana per a la Recerca i la Innovació:jornades
de portes obertes, exposicions, xerrades, jocs i
tallers científics dirigides a estudiants de totes les
edats. L’EEBE n’ha esdevingut un dels centres
més importants de Barcelona amb una conferència
i un programa d’activitats en el qual han participat
escoles i instituts de l’entorn. Entre d’altres,
s’hi han realitzat tallers per aprendre a fer sabó
reciclant oli i de construcció de robots LEGO.

Jornada “La ciència és femenina” amb participació de PDI de l’EEBE
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Ciutadania Besòs i Campus Diagonal-Besòs
La línia de treball Ciutadania Besòs i CDB aplega
el conjunt de projectes orientats a posar en valor la
presència del CDB per a la ciutadania de l’entorn
Besòs com a eina de divulgació científica i de
col·laboració ciutadana.
L’any 2019 aquesta línia ha tingut dues vessants,
per una banda donar suport tant a accions
organitzades per l’associacionisme i entitats
socials de l’entorn com per estudiants de l’EEBE,
sempre que siguin obertes a la ciutadania; i,
per altra banda, es desenvolupen una sèrie de
projectes que conviden a participar els veïns del
Campus, per crear així un sentiment de pertinença
que apropa la ciutadania al Campus.

Algunes de les activitats realitzades són:
1.

La Rua del Peb Mina

Per segon any consecutiu la Rua del Peb Mina
ha acabat al Campus Diagonal-Besòs amb la
participació de més de 8 entitats que treballen
directament amb famílies, nens i jovent, apropant el
Campus al barri. Aproximadament 400 participants
han fet el recorregut amb inici a la Rambla
Camarón i arribada al Campus.
2. Música al Campus
Durant el 2019 s’han continuat programant
concerts de música en viu a la cafeteria de l’EEBE,

Participació d’estudiants al Plenari Jove de l’Energy Days celebrat a la sala d’actes de l’Edifici A

5. Suport al Projecte Educatiu del barri de La
Mina (Peb Mina)
El Projecte Educatiu de la Mina (Peb Mina) aplega
més de 30 entitats i té l’objectiu de millorar l’educació
al barri. Aquest any 2019 ha estat marcat per una
procés de reflexió que ha portat a desenvolupar un
Nou Pla Estratègic del Peb Mina per a provar de
solucionar els greus problemes que té el barri en
l’àmbit educatiu.
Algunes de les activitats en les quals tant l’EEBE com
la Fundació b_TEC han col·laborat són:
•

•

La Setmana Cultural de la Mina. A finals de
maig del 2019, l’EEBE hi ha donat suport amb
l’estrena del segon documental de l’Arxiu Històric
de la Mina. La Fundació b_TEC va col·laborar
en aquesta acció amb la Mostra d’Entitats i
organitzant la Xocolatada Popular.
La Comissió Acció Comunitària del Peb Mina.
La Fundació b_TEC participa en la comissió
comunitària donant suport a les activitats
comunitàries del projecte educatiu del barri.

6. Beques solidàries Besòs
Al setembre de 2019 s’ha iniciat el projecte
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Beques Solidàries Besòs gràcies a l’acord amb
la Residència Diagonal-Besòs per tal d’oferir
quatre places d’allotjament a un preu molt reduït a
estudiants del Campus que s’impliquen en accions
comunitàries al territori del Campus (districte de
Sant Martí de Barcelona i Sant Adrià de Besòs).
Aquestes beques suposen un descompte del
65% en allotjament i impliquen que l’estudiant
col·labora 3 hores setmanals en un projecte socioeducatiu del territori durant tot el curs.
7.

Jornada d’educació i cultura popular,
ciència i territori

El 10 d’abril s’ha celebrat la jornada de debat
al voltant de l’educació, la cultura, la ciència i el
territori, organitzada per l’Associació Martinet
Solidari del barri del Besòs i el Maresme.
En aquesta jornada, portada a terme al Campus,
s’han presentat diferents projectes educatius al
territori i ha comptat amb el suport del Comissionat
d’Educació de Barcelona que, amb el seu
representant, Miquel Essomba, ha introduït el
tema de l’educació en i per a la democràcia i la
participació.

Concert de Side-B dins les jornades de Música al Campus
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climàtica. Què fem?” i l’assemblea ecologista
Eco_EEBE ha preparat diversos tallers per als
assistents.
Durant tota la festa els estudiants i veïns han
pogut visitar la fira d’entitats, que aplega tant
associacions, entitats i serveis del districte de Sant
Martí i el municipi de Sant Adrià de Besòs com
associacions i entitats universitàries.
Aquest 2019 hi han participat 36 associacions
i entitats, amb més de 10 activitats culturals
dissenyades per elles. També hi han col·laborat
bandes del territori i d’estudiants de l’EEBE oferint
música en viu.
6. Presentació del projecte de
monument Bosc d’Empremtes
El 5 de desembre s’ha presentat el projecte de
monument Bosc d’Empremtes, que ha d’esdevenir
una gran escultura de 1.686 tubs de ferro de sis

metres d’altura a càrrec de l’artista Francesc Abad
que representa cadascuna de les víctimes de les
execucions que es van produir en aquest espai a
mans del feixisme entre els anys 1939 i 1952. El
monument estarà situat a l’espai més visible del
Parc del Campus, i estarà complementat per un
mur que explicarà la història del Camp de la Bota i
de les execucions que s’hi van produir. El projecte
artístic preveu la creació d’itineraris que recorrin
els projectes memorials realitzats anteriorment a la
zona.
El Bosc d’Empremtes forma part d’un conjunt
d’elements històrics ubicats a la zona Fòrum i
que conformen el Memorial Camp de la Bota. Els
plafons Espais de Memòria, l’obra Fraternitat i el
Parapet de les executades i executats i la Placa
d’homenatge als veïns del Camp de la Bota volen
recordar i retre homenatge a les persones que van
morir executades a Barcelona.

Estudiants a la fideuada popular de la Festa de Benvinguda

un total de quatre, en els quals la comunitat
universitària i els veïns han pogut gaudir d’estils
com el funk, pop, flamenc i rock. L’objectiu
d’aquesta iniciativa és obrir el Campus a la
ciutadania i generar espais de trobada entre el
territori i la comunitat universitària.
3. UPC Coding Day
El 4 de maig s’ha portat a terme aquesta jornada
oberta al territori i organitzada per l’Associació UPC
Coders. L’objectiu és acostar els coneixements
de programació a persones que no hagin tingut
contacte, però que tinguin un nivell d’usuari
d’internet. En aquesta edició s’ha comptat amb
una xerrada de l’Associació Hacking Lliure de la
Universitat de Barcelona.
4. Presentació popular del nou cotxe elèctric
de l’Associació de l’EEBE e-Tech Racing
Al mes de juny s’ha presentat el nou model
de competició creat per l’associació del cotxe
elèctric amb un showroom de tots els models
desenvolupats en anys anteriors i la possibilitat de
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conèixer els creadors i prendre un aperitiu amb
ells.
Durant l’acte s’ha explicat el conjunt d’innovacions
que incorpora el bòlid per a aquesta temporada i
les modificacions tecnològiques que el diferencien
del seu predecessor i que estan relacionades
amb el sistema de suspensió i de transmissió,
l’aerodinàmica o l’ergonomia del vehicle.
5. Festa Popular de Benvinguda
Cada any es dona la benvinguda al nou curs
universitari amb una trobada popular on es convida
els veïns de l’entorn, autoritats i la comunitat del
Campus.
La Festa, celebrada el 27 de setembre, ha coincidit
amb les mobilitzacions per la lluita contra el
canvi climàtic i, per aquesta raó, s’han programat
diverses activitats entorn de l’emergència climàtica.
La professora Olga Alcaraz, del grup de recerca
STH - Sostenibilitat, Tecnologia i Humanisme,
Departament de Química, ha impartit a la sala
d’actes la conferència magistral “Emergència

La consellera de Justícia, Ester Capella, amb Joan Callau, Francesc Torres i Francesc Abad a la presentació del projecte de monument Bosc d’Empremtes
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Impuls al Pla Industrial i Econòmic
Aquesta línia de treball aplega un conjunt de
projectes orientats a posar en valor la presència
del Campus Diagonal-Besòs en la creació de llocs
de treball, incentivar l’economia, i que el Campus,
mitjançant el coneixement i la transferència de
tecnologia, sigui motor de desenvolupament
econòmic del Besòs.
1.

Energy Days Conference i Jornada de
Recerca

L’Energy Days és una sèrie de jornades i seminaris
de la Unió Europea per promoure energies netes
i l’eficiència energètica en la qual el Campus
Diagonal-Besòs participa en tres esdeveniments:
el Plenari Jove, dirigit als estudiants de batxillerat
de l’entorn del Besòs; la Conference, trobada
adreçada a l’entorn empresarial i d’innovació
universitària, i la Jornada de Recerca, orientada
a la recerca i la innovació científica en el camp de
l’energia.
La Conference 2019 s’ha celebrat el 6 de juny
i, un any més, els participants han pogut gaudir
de conferències i debats oberts. Al llarg de la

jornada han intervingut ponents institucionals de la
UPC i del territori, com ara la directora de l’EEBE,
Adriana Farran; Gemma Fargas, vicerectora de
Responsabilitat Social i Igualtat de la UPC; Ruth
Soto, regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs, i Stavros Chatzipanagiotou,
cap de recursos i comunicacions de Fusion for
Energy. Les ponències tècniques han anat a
càrrec de Megan Richards, directora de polítiques
energètiques de la UE, de representants de
l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals i
d’empreses i startups del sector.
Els seu públic objectiu és el de professionals
d’empreses privades que treballen en la innovació
energètica i professors de la UPC implicats en
la sostenibilitat, específicament en la transició
energètica.
La primera edició de la Jornada de Recerca,
destinada a PDI i investigadors, s’ha dut a terme el
28 de juny. Aquesta jornada s’adreça a tot el PDI
i estudiantat de darrers cursos, màster i doctorat
que vulguin conèixer de primera mà l’activitat de
recerca que es duu a terme al Campus.

2. Programa “Impuls estratègic per augmentar
el retorn industrial de les empreses i centres
de recerca de la ciutat en l’àmbit de la fusió”
L’objectiu principal d’aquest programa és ajudar a
augmentar substancialment la participació de
les empreses i centres de recerca de Barcelona i
de Catalunya en les licitacions del Projecte ITER,
que fa l’Agència de la UE Fusion for Energy (F4E),
la seu de la qual està situada a Barcelona, molt a
prop del Campus Diagonal-Besòs.
ITER és fruit d’un acord a escala mundial sense
precedents. Actualment en construcció a França,
serà la instal·lació experimental més gran del món
dedicada a la fusió, i ha estat dissenyada per
demostrar la viabilitat científica i tecnològica de
l’energia de fusió. En el programa es busca que
empreses i entitats catalanes augmentin la seva
competitivitat i potenciïn la creació d’ocupació.
Des de l’inici del programa fins avui la facturació
d’empreses, centres de recerca i centres
tecnològics catalans ha superat els 75 milions
d’euros i s’han creat més de 140 llocs de treball
fixos altament qualificats amb els contractes
guanyats i en curs.
3. Participació en el projecte de les Tres
Xemeneies de Sant Adrià de Besòs
Al llarg del 2019, l’equip de la Fundació b_TEC
ha participat de manera activa en les sessions de
treball realitzades a Ca l’Alier, amb el títol de Comitè
per a l’impuls del desenvolupament del recinte de
les Tres Xemeneies (Comitè 3X), organitzades pel
Consorci del Besòs i per la Fundació Bit Habitat,
amb la voluntat de definir les bases per a un
compromís de treball sobre el futur del recinte
de les Tres Xemeneies. Aquest Comitè té com
a objectiu definir els usos principals que cal
desenvolupar al recinte, identificant actors i
sinergies, i proposant tipus de models de gestió
i finançament per poder consolidar el pol de
transició energètica, a més de definir l’encaix
d’aquests usos en el Pla Director Urbanístic en

Vistes aèries del Campus Diagonal-Besòs, la zona del Fòrum, Sant Adrià
de Besòs i les Tres Xemeneies

redacció, tant en el seu vessant funcional com
urbanístic i econòmic. El dia 8 d’abril es van iniciar
les sessions que han contribuït a produir propostes
de gran valor. Les conclusions principals dels
debats duts a terme s’han resumit en un Decàleg.
4. Participació a la Comissió de Coordinació 22@
Al llarg dels darrers anys la Fundació b_TEC ha
participat en la Comissió de Coordinació 22@ que
té com a objectiu enfortir la relació del 22@ amb
el territori i incrementar-ne la participació veïnal
per reactivar la transformació urbana d’aquest
àmbit i per consolidar Barcelona com a capital de
la innovació i l’emprenedoria.
El treball de la comissió s’ha traduït en la signatura,
aquest novembre, del pacte “Cap a un Poblenou
amb un 22@ més inclusiu i sostenible” i que ha
estat subscrit per l’Ajuntament de Barcelona i una
desena d’entitats i institucions del món veïnal,
econòmic, universitari i social.

Desenvolupament d’Impactmetrics Campus Diagonal-Besòs

Megan Richards durant la seva ponència en la Conference d’Energy Days 2019
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Impactmetrics Campus Diagonal-Besòs és el recull
d’indicadors quantitatius i qualitatius d’impacte del
Campus Diagonal-Besòs al territori del Besòs. El
seu objectiu és recollir de la forma més completa
possible l’impacte tant directe com indirecte del
Campus a l’entorn Besòs. Els agents implicats són
tots els agents públics que compilen dades sobre
l’activitat socioeconòmica del Besòs i la seva evolució.

Aquest any s’ha presentat la nova web a la
taula tècnica institucional, en la qual participen
les principals institucions vinculades al
desenvolupament del Campus Diagonal-Besòs, i
s’hi han definit els indicadors. El lloc web es troba
en la fase final i i se’n preveu el llançament oficial a
principis de l’any 2020.
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Consorci Campus Diagonal-Besòs

Resum de Comptes 2019
Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besòs
BALANÇ
ACTIU 31/12/2019

BALANÇ
ACTIU 31/12/2019
A) ACTIU NO CORRENT
II. Immobilitzat material
IV. Patrimoni públic del sòl
B) ACTIU CORRENT
II. Existències
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)
PATRIMONI NET I PASSIU 31/12/2019
A) PATRIMONI NET
II. Patrimoni generat
B) PASSIU NO CORRENT
V. Ajustos per periodificacions a llarg termini
C) PASSIU CORRENT
IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini
V. Ajustos per periodificació a curt termini
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)
COMPTE DE RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL 2019
2. Transferències i subvencions rebudes
6. Altres ingressos de gestió ordinària
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)
9. Transferències i subvencions concedides
11. Altres despeses de gestió ordinària
12. Amortització de l’immobilitzat
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)
II. Resultat de les operacions no financeres
16. Despeses financeres
III. Resultat de les operacions financeres (16)
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l’exercici (II + III)
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58.596.376,29
394,77
58.595.981,52
8.877.498,33
5.963.574,39
184.092,00
2.729.831,94
67.473.874,62
58.523.963,82
58.523.963,82
2.938.585,37
2.938.585,37
6.011.325,43
4.715,11
6.006.610,32
67.473.874,62

181.501,00
90.145,54
271.646,54
-108.000,00
-61.062,00
-197,38
-169.259,38
102.387,16
103.570,29
-47.778,99
-47.778,99
55.791,30

A) ACTIU NO CORRENT
II. Immobilitzat material
VI. Inversions financeres a llarg termini
B) ACTIU CORRENT
II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)
PATRIMONI NET I PASSIU 31/12/2019
A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis
I. Fons dotacionals o fons socials
III. Excedents d’exercicis anteriors
IV. Excedent de l’exercici
B) PASSIU NO CORRENT
II. Deutes a llarg termini
C) PASSIU CORRENT
III. Deutes a curt termini
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)
COMPTE DE RESULTATS SIMPLIFICAT 31/12/2019
5. Altres ingressos d’explotació
7. Despeses de personal
8. Altres despeses d'explotació
9. Amortització de l’immobilitzat
13. Altres resultats
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
15. Despeses financeres
B) RESULTAT FINANCER
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
D) RESULTAT DE L’EXERCICI

33.292,93
6.223,30
27.069,63
280.883,20
144.581,49
136.301,71
314.176,13
72.873,97
72.873,97
120.000,00
-58.859,30
11.733,27
29.930,78
29.930,78
211.371,38
121.082,89
90.288,49
314.176,13

598.000,00
-346.371,52
-200.896,50
-19.188,72
-12.149,05
19.394,21
-7.660,94
-7.660,94
11.733,27
11.733,27
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