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PRESENTACIÓ

Les activitats de la nova Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) van
començar al Campus el curs acadèmic 2016-2017 amb l’arribada de més de
3.000 estudiants de grau, màster i doctorat, i 400 docents i investigadors. Un
fet que significà l’inici d’una nova etapa per a les enginyeries de la UPC amb
el desenvolupament d’un espai universitari i d’innovació que pretén esdevenir
una peça estratègica per a Barcelona i Catalunya. El projecte té com a voluntat
generar un impacte positiu en l’entorn i ser un element de transformació
econòmica i social del Besòs, essencialment per als barris de La Mina de Sant
Adrià de Besòs i El Besòs i Maresme de Barcelona.
L’any 2017 ha estat de nou un any important per al Campus DiagonalBesòs. Durant aquest any, el Campus ha seguit avançant decisivament
en el desenvolupament de la resta d’edificis previstos, principalment amb
l’adjudicació i l’inici de les obres de la residència d’estudiants, professors i
investigadors que donarà un servei important a la comunitat universitària; en el
disseny d’un nou edifici destinat a les pimes dels sectors corresponents a les
àrees de coneixement que es treballen al Campus, i també en el disseny de la
nova zona verda, les obres del qual començaran a finals de 2018.
Els projectes d’impuls de les relacions amb l’entorn han avançat també de
manera molt rellevant durant aquest any. D’una banda, l’inici de les activitats
de l’EEBE ha impulsat amb força la feina amb els agents socials, educatius,
associatius i empresarials del territori, i han fet possible l’arrencada de
projectes conjunts com ara: el programa Impuls Entorn Campus DiagonalBesòs, que forma part de les iniciatives del Pla d’Acció de l’Agenda
Besòs, la trobada anual del fòrum d’empreses de l’EEBE i el Projecte
d’Especialització i Competitivitat (PECT), emmarcat en la RIS3CAT que
promou el desenvolupament socioeconòmic dels territoris i dona suport a
projectes innovadors de la zona Litoral Besòs. D’altra banda, s’ha estimulat la
regeneració del teixit urbà amb l’acollida d’esdeveniments veïnals, obrint el
Campus al barri.
Aquest document agrupa els projectes, l’activitat i les iniciatives impulsades
enguany per la Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besòs i pel Consorci del
Campus Diagonal-Besòs. I ho fa amb l’objectiu de presentar la feina i els
resultats d’aquests dos ens, que són els que agrupen les institucions que
impulsen el Campus. En aquesta memòria es recullen les fites que han marcat
aquest any 2017 i s’explica la feina que s’ha portat a terme per a continuar el
desenvolupament de la resta d’edificis del Campus i la seva connexió amb el
territori; també la feina feta per atreure-hi projectes que ajudin a fer que aquest
esdevingui un referent internacional de l’enginyeria, la recerca, la innovació i
la transferència.
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Organització institucional
Consorci del Campus Diagonal-Besòs (CCDB)		
Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besòs
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Consorci del Campus Diagonal-Besòs (CCDB)

Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besòs

El CCDB agrupa les Administracions locals propietàries del sòl del Campus
Diagonal-Besòs i el 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 conformat 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, el Consell Comarcal
del Barcelonès 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 2017)
Ajuntament de Barcelona
Janet Sanz. Tinenta d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. Presidenta del CCDB.
Josep Maria Montaner. Regidor d’Habitatge i regidor del Districte de
Sant Martí.
Lluís Gómez. Comissionat de Promoció Econòmica, Empresa i Innovació.
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Joan Callau. Alcalde de Sant Adrià de Besòs. Vicepresident del CCDB.
Pedro Sánchez. Regidor de Sant Adrià.
Antoni Vélez. Regidor de Sant Adrià
Consell Comarcal del Barcelonès
Francesc Josep Belver. President del Consell Comarcal. Vicepresident 		
del CCDB.
Jordi Coronas. Conseller del Consell Comarcal.
Xavier Soley. Conseller del Consell Comarcal.
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.
Antoni Novel. Director de Serveis Generals.
Consorci del Besòs

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 2017)
Universitat Politècnica de Catalunya
Francesc Torres. Rector de la UPC. President de la Fundació b_TEC.
Gabriel Bugeda. Vicerector de Política Científica.
Ramon Carbonell. President del Consell Social.
Xavier Massó. Gerent de la UPC.
Lluís Llanes. Director de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE).
Generalitat de Catalunya
Francesc Subirada. Director general de Recerca de la Generalitat de
Catalunya.
Josep Pallarès. Director general d’Universitats de la Generalitat de Catalunya.
Àngels Chacón. Directora general d’Indústria de la Generalitat de Catalunya.
Damià Calvet. Director de l’Institut Català del Sòl (INCASÒL).
Consorci del Campus Diagonal-Besòs
Janet Sanz. Tinenta d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. Presidenta del CCDB.
Joan Callau. Alcalde de Sant Adrià de Besòs i vicepresident del CCDB.
Lluís Gómez. Comissionat de Promoció Econòmica, Empresa i Innovació.

Carme Ribas. Gerent del Consorci del Besòs.
Oriol Sagarra. Secretari.
Natàlia Amorós. Secretària.

Jordi Bosch. Director.

Jordi Bosch. Gerent.
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Fites de l’any 2017
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Fites de l’any 2017
Instal·lació de nous grups de recerca a l’edifici C
S’instal·len nous grups i centres de recerca al Campus
Diagonal-Besòs: GEMMA - Grup d’Enginyeria i Microbiologia del
Medi Ambient, INTE - Instituts de Tècniques Energètiques, NEMEN
- Nanoenginyeria de Materials Aplicats a l’Energia, GCM - Grup de
Caracterització de Materials, GAA Grup d’Astronomia i Astrofísica,
Microtó, NMR - Ressonànci Magnètica Nuclera, POLYCOM - Grup
de Tecnologia de Polímers i Compòsits, i el Centre de Recerca en
Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona.

Presentació del Pla d’Acció de l’Agenda Besòs
El 19 de juliol l’alcaldessa de Barcelona, l’alcalde de Sant Adrià
de Besòs, l’alcaldessa de Badalona, l’alcaldessa de Santa Coloma
de Gramenet, i l’alcaldessa de Moncada i Reixac presenten
l’Agenda Besòs en el Campus que reuneix 130 actuacions
conjuntes per a la transformació de la zona.

Pas de vianants al Parc del Fòrum
Durant el mes de març acaba l’obertura del Campus al Parc del
Fòrum mitjançant un pas de vianants que connecta els dos espais.
Aquest nou accés s’ha construït amb la voluntat de garantir la
seguretat i minimitzar el temps de recorregut de desplaçament
entre les dues zones.

Aparcament de bicicletes al Campus
S’instal·la la iniciativa Bici Amiga al Campus amb l’obertura d’un
espai per a l’aparcament de 360 bicicletes. Està gestionat per la
Fundació Formació i Treball, entitat sense ànim de lucre dedicada
essencialment a la formació de persones en risc d’exclusió social.

Signatura del contracte de la residència
d’estudiants, professors i investigadors 		
del Campus
El dia 10 de març la tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i
Mobilitat, l’alcalde de Sant Adrià de Besòs i els guanyadors del
concurs signen el contracte per a la construcció i l’explotació de
la residència d’estudiants, professors i investigadors del Campus.

Acte de col·locació de la primera pedra de la
residència d’estudiants, professors i investigadors
El dia 25 d’octubre se celebra l’acte de col·locació de la primera
pedra de la residència d’estudiants, professors i investigadors
del Campus Diagonal-Besòs, que dona pas a l’inici de les obres.
Aquest nou edifici comptarà amb 300 places distribuïdes en
habitacions de diferents tipus: individuals, dobles i apartaments.

Fòrum d’empreses de l’EEBE
El 4 de maig se celebra la primera edició del Fòrum d’Empreses de
l’EEBE. Una activitat adreçada als estudiants perquè coneguin amb
detall l’activitat de les empreses que participen en aquesta trobada.
Aquesta edició acull més de 50 empreses, 46 presentacions,
13 dinàmiques de grup i 25 expositors.

Signatura del Conveni PECT Litoral Besòs
Territori Sostenible
El dia 22 de setembre els ajuntaments de Sant Adrià de Besòs
i Badalona, el Consorci del Besòs, la Universitat Politècnica de
Catalunya i la Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besòs firmen
el conveni PECT Litoral Besòs Territori Sostenible, un projecte
d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) emmarcat en
la RIS3CAT, que promou el desenvolupament socioeconòmic
dels territoris i dona suport a projectes innovadors a la zona
Litoral Besòs.

Visites per a l’impuls del Campus
La Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besòs i l’EEBE
organitzen visites per a empreses i institucions que vulguin
col·laborar amb estudiants o en projectes de l’Escola,
ubicar-s’hi, o que puguin ajudar en la recerca d’usuaris,
operadors o finançament per al Campus.

14

Divulgació internacional del projecte a la Fira
Internacional Expo Real- Munic
Un any més, representants de la Fundació b_TEC participen en la
Fira Expo Real, a Munic, convidats per la Generalitat de Catalunya
i l’Ajuntament de Barcelona. Expliquen el Campus i cerquen
inversors potencialment interessats a col·laborar en el
seu desenvolupament.
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L’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est
(EEBE) de la UPC		
Docència
Recerca
Associacions de desenvolupament tecnològic
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L’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) de la UPC
L’EEBE, la nova Escola de la UPC, centra les seves activitats en la docència, la recerca i la innovació en
l’àmbit de l’enginyeria industrial, especialment en les tecnologies: química, de materials, biomèdica
i d’energia.

151

+3.000

estudiants de
mobilitat

estudiants

7

estudis de grau
universitari

Edifici A.

18

400

28

professors i
investigadors

3

estudis de
Màster

grups de recerca

4

estudis de
Doctorat

Porta d’accés a l’EEBE. Edifici A.
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Docència
L’oferta acadèmica consisteix en set graus, tres
màsters i quatre programes de doctorat.
Estudis de grau universitari
•

Grau en Enginyeria Biomèdica

•

Grau en Enginyeria de l’Energia

•

Grau en Enginyeria de Materials

•

Grau en Enginyeria Elèctrica

•

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial		
i Automàtica

•

Grau en Enginyeria Mecànica

•

Grau en Enginyeria Química

Recerca
Estudis de Màster
•

Màster universitari en Ciència i Enginyeria 		
de Materials

•

Erasmus Mundus master’s degree in Advanced
Materials Science and Engineering (AMASE)

•

Màster universitari en Enginyeria Química

L’altre gran eix del Campus Diagonal-Besòs
el constitueixen la recerca, la innovació i la
transferència de coneixement. En total, hi ha
instal·lats 28 grups de recerca: disset dels quals
formen part del programa d’ajudes de Suport a
Grups de Recerca (SGR) de la Direcció General de
Recerca de la Generalitat de Catalunya, i dos estan
integrats en el Centre d’Innovació i Tecnologia de la
UPC (CIT UPC) i són membres de la xarxa TECNIO
de la Generalitat de Catalunya.

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

Grups de biomèdica, electricitat, electrònica
i automàtica industrial, energia, materials,
mecànica i química:

Grups de recerca en energia, materials i
nanotecnologia:
•

Astronomia i Astrofísica (GAA)

•

Caracterització de Materials (GCM)

•

una secció d’Enginyeria i Microbiologia del
Medi Ambient (GEMMA)

•

Nanoenginyeria de Materials Aplicats a
l’Energia (NEMEN), de l’Institut de Tècniques
Energètiques (INTE)

•

Laboratori d’Acceleradors de Partícules (LAP),
pertanyent al grup de recerca de Dosimetria
i Radiofísica Mèdica (DRM) de l’Institut de
Tècniques Energètiques (INTE)

•

una secció de Tecnologia de Polímers i
Compòsits (POLYCOM)

•

Biomecànica de l’Impacte (GRABI)

•

Control, Dinàmica i Aplicacions (CoDAlab)

•

Desenvolupament en Fabricació i Materials
(DEFAM)

•

Energia Elèctrica, Electrònica de Potència,
Automatització i Control de Sistemes (E3PACS)

Grups de recerca en l’àmbit de l’enginyeria de
materials i l’enginyeria química:

•

Interacció de Superfícies (INSUP)

•

•

Sostenibilitat, Humanisme i Tecnologia (SHT)

Centre d’Enginyeria de Processos i Medi
Ambient (CEPIMA)

•

Sostenibilitat en la Generació Distribuïda i les
Energies Renovables (SGDER)

•

Centre d’Estudis del Risc Tecnològic (CERTEC)

•

•

Telegestió de Sistemes (GReTS)

Centre d’Integritat Estructural i Fiabilitat dels
Materials (CIEFMA), que és centre TECNIO

•

Laboratori d’Aplicacions Multimèdia (LAM)

•

Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de
Teixits (BBT)

•

Laboratori de Càlcul Numèric (LaCàN)

•

•

Combinatòria i Teoria del Potencial pel Control
de Paràmetres en Xarxes (COMPTHE)

Innovació, Modelització i Enginyeria en (Bio)
Materials (IMEM)

•

Polímers Sintètics: Estructura i Propietats (PSEP)

•

Anàlisi de Senyals i Sistemes Interdisciplinaris
en Enginyeria (LASSIE) que pertany al
Centre de Recerca Biomèdica (CREB) que és
centre TECNIO

•

Processos de Conformació de Materials
Metàl·lics (PROCOMAME)

•

Processos de Separació i Tractament de
Residus Industrials (SETRI)

•

Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria
Multiescala de Barcelona

•

Centre de Desenvolupament Tecnològic de
Sistemes d’Adquisició Remota i Tractament de
la Informació (SARTI)

Biblioteca de l’EEBE. Edifici A.
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Associacions de desenvolupament tecnològic
L’EEBE compta amb diverses associacions
d’activitats solidàries, d’extensió cultural, de
lleure o per defensar els interessos acadèmics,
professionals o laborals. Aquí destaquem les
que porten a terme activitats relacionades amb
l’aplicació pràctica dels estudis que s’imparteixen
a l’EEBE:
AICHE Student Chapter
L’UPC AIChE Student Chapter és una associació
d’estudiants adscrita a l’American Institute of
Chemical Engineers (AIChE). L’objectiu és ajudar
a proporcionar una educació millor en l’àmbit de
l’enginyeria química a tots els futurs enginyers
i enginyeres mitjançant el desenvolupament
de projectes, visites a empreses, activitats
divulgatives, congressos, etc. Els seus projectes
actuals són: Chem-E-Car, la construcció d’un
petit vehicle que funciona mitjançant reaccions
químiques i que competeix en esdeveniments
internacionals; AIChEmia, la producció de cervesa
que disposa de la seva planta pilot de producció
(capacitat: 50 l); i Taca d’oli, la construcció d’una
planta de reutilització d’oli per produir sabó, en
col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona i la
cooperativa La Fabric@.

ePowered Racing
L’EEBE compta amb una associació formada
per estudiants de totes les enginyeries que es
dedica al disseny i la construcció d’un prototip
de motocicleta de competició 100% elèctrica per
poder competir amb altres universitats de tot el
món a la competició de MotoStudent al circuit de
Motorland Aragó. L’equip es va crear per aplicar
els coneixements teòrics d’enginyeria que els
alumnes aprenen a la universitat; una temàtica del
sector emergent, competitiu i sostenible.
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.

Laboratori FabLab. Edifici A.

FabLab EEBE

UPCoders

FabLab és l’associació d’estudiants d’enginyeria
que centra la seva activitat en la recerca i el
desenvolupament en la tecnologia 3D (FDM). Els
seus projectes són molt variats, des de la recerca
per trobar millores per a les impressores, recerca
en la utilització de nous materials fins al disseny
de productes de tota mena.

UPCoders és una associació d’estudiants
focalitzada en la promoció i l’aprenentatge en
l’àmbit de la programació. L’associació acull
diferents disciplines, des de programació
orientada a objectes fins al desenvolupament
d’aplicacions passant per moltes altres com el
disseny d’entorns web, la intel·ligència artificial,
programació descentralitzada, etc. Tots aquests
àmbits es posen en comú per al desenvolupament
d’un projecte principal.

PUCRA
Associació formada per l’estudiantat de diferents
graus de l’EEBE amb la finalitat de desenvolupar
projectes en relació amb la robòtica. Com
complement a la seva tasca participen en les
competicions més importants del món. Actualment
ocupen el 25 lloc del món en EUROBOT i els 1r
d’Espanya (competició de robots autònoms, creats
per els equips participants).

L’associació promou la participació dels membres
en esdeveniments de desenvolupament de codi,
com poden ser les competicions de programació
“hackatons” i els cursos formatius. També treballa
per promoure la programació en l’estudiantat i
col·labora en projectes de caràcter social.

Estand d’e-Tech Racing a la Fira de la Festa de Benvinguda 2017.
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Nous projectes per al desenvolupament del Campus Diagonal-Besòs

Mapa de les parcel·les del Campus Diagonal-Besòs.

Edificis construïts UPC

Activitat Econòmica

Zona Verda

Equipaments

Espai cedit UPC

Residència d’Estudiants, Professors i Investigadors

La posada en marxa dels tres primers edificis de
l’EEBE consolida l’oportunitat de situar projectes
de recerca, d’economia productiva i de serveis
en la comunitat universitària, un del principals
objectius del Consorci del Campus DiagonalBesòs i de la Fundació b_TEC.
Durant l’any 2017 s’ha continuat treballant per
seguir desenvolupant el Campus, especialment
pel que fa a un quart edifici: la residència per a
estudiants, professors i investigadors; per impulsar
un nou edifici destinat a acollir iniciatives de les
àrees dels grups de recerca del Campus, per
condicionar la nova zona verda, i per adequar de
forma provisional les parcel·les J i K que acolliran
un nou espai per a la comunitat universitària.
Residència d’estudiants, professors i
investigadors
El 10 de març de 2017 es va formalitzar el
contracte de la concessió demanial amb
l’adjudicatari Life. El concessionari, d’origen
belga i amb una àmplia experiència en el sector
de les residències d’estudiants, va presentar una
proposta molt oberta, tant constructiva com de
gestió, d’acord amb la filosofia del Campus.

compta amb unes 300 places distribuïdes en
habitacions de diferents tipus: individuals, dobles,
compartides i apartaments per a investigadors.
Una de les característiques més destacades de
l’edifici és el pati interior, que integra els amplis
passadissos que donen accés a les habitacions.
Es tracta d’un espai banyat per la llum natural
que facilita l’intercanvi social entre els residents.
A més, disposa de diverses terrasses i zones
verdes enjardinades, piscina, sales polivalents i
aparcament de bicicletes, entre altres.
El 25 d’octubre es va celebrar l’acte de col·locació
de la primera pedra de la residència, amb una
presentació als mitjans de comunicació. Aquell
dia van començar les obres, que avancen a molt
bon ritme i que està previst que acabin al març
de 2019. Al maig les instal·lacions es posaran
en marxa per poder donar servei a l’EEBE i al
Campus tan aviat com sigui possible i acollir els
primers estudiants per començar el curs acadèmic
al setembre de 2019.

La residència, amb una inversió de 14 milions
d’euros i un període d’explotació de 50 anys,
Imatge virtual de la futura residència d’estudiants, professors i investigadors. Façana Est.
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Edifici destinat a empreses pimes, start-ups i
espai de coworking
L’impuls de la parcel·la E respon a la necessitat
de construir un edifici destinat a activitat
econòmica. La finca està qualificada en el
planejament urbanístic de 22LT (zona d’activitat
econòmica) amb un sostre edificable de 7.325
m2. Es preveu que la parcel·la E sigui cedida
per tots els propietaris públics que conformen
el Consorci del Campus al mateix Consorci,
que farà un concurs públic per cedir el sòl a un
promotor, que el podrà desenvolupar i gestionar
durant 75 anys. Es preveu que tingui un cost
aproximat de 14.000.000 €.
La idea és que en aquest edifici s’ubiquin pimes i
start-ups sorgides dels grups presents al Campus
o que, prioritàriament, treballin en les mateixes
àrees de recerca. El projecte preveu un format de

coworking on es puguin instal·lar emprenedors i
altres treballadors, compartint els espais comuns
per fomentar el treball multidisciplinari i la feina
en xarxa.
Durant els mesos de maig, juny i juliol es
va treballar per presentar els criteris bàsics
respecte del concurs de l’edifici: el contingut
econòmic, l’avantprojecte de construcció, el
pla d’explotació, l’aportació de la demanda, la
viabilitat econòmica i financera, la reducció del
temps, el foment de l’ocupació i l’impuls a la
contractació pública responsable socialment i
ambientalment. Aquests criteris han servit per
presentar una proposta de plecs administratius i
tècnics a tots els propietaris del sòl perquè facin
arribar les esmenes que considerin oportunes. Es
preveu que els plecs s’aprovin al Consell General
del Consorci del Campus Diagonal-Besòs de
principis de l’any 2018.

Projecte urbanístic de la futura zona verda del Campus Diagonal-Besòs.

Nova zona verda del Campus

Adaptació provisional de les parcel·les J i K

El desenvolupament de la zona verda P1 i el
pas de vianants obrirà el Campus a la Rambla
de la Mina i al mar. És una oportunitat perquè
esdevingui un espai de trobada amb els veïns
i veïnes de la zona del Besòs, com també per
integrar els espais de lleure de la zona Fòrum i
les seves platges, el Parc de la Pau i la Platja de
Sant Adrià.

Dels fons obtinguts del cànon inicial de la
residència del Campus, el Consorci del Campus
Diagonal-Besòs ha impulsat i finançat un
projecte per a l’adequació de les parcel·les J i
K, titularitat de la UPC. L’objectiu és acollir un
espai públic de manera provisional, en espera
que es desenvolupin els edificis previstos. La
licitació s’ha adjudicat a finals d’aquest any i la
construcció es durà a terme durant el 2018.

L’any 2017 el Consorci del Campus DiagonalBesòs, a través d’una comissió conformada per
Barcelona, Sant Adrià de Besòs, el Consorci del
Campus i la UPC, ha dut a terme la licitació i
l’adjudicació de la primera fase del projecte: la
redacció del projecte bàsic. En aquest document
es defineixen els dos elements principals que
destacaran en la primera fase del projecte: el
gran espai verd de 10.000 m2, ubicat al final de
la Rambla de la Mina, i la millora del pas actual
sota la Ronda Litoral que connectarà el Campus
amb el Parc de la Pau.
Imatge de l’interior d’un edifici destinat a empreses PIMES, Start-Ups i espai de coworking.
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Impuls Entorn Campus Diagonal Besòs
Durant el 2017 s’ha determinat que es considera
que l’entorn del Campus Diagonal-Besòs està
principalment format per les àrees del districte de
Sant Martí de Barcelona i del Municipi de Sant
Adrià de Besòs.
Aquest territori acull una població de més
de 250.000 persones amb algunes zones
socioeconòmicament molt complexes. És per
aquest motiu que el projecte Impuls Entorn
Campus Diagonal-Besòs esdevé un projecte
estratègic per al desenvolupament del Besòs.
Aquest programa preveu un conjunt d’accions
coordinades amb els serveis municipals de Sant
Adrià de Besòs i Barcelona (Districte de Sant
Martí), i del conjunt d’associacions ciutadanes,
comercials i empresarials. L’objectiu és poder oferir
noves oportunitats, tant econòmiques com socials,
a les persones i a les organitzacions del territori.

El 19 de juliol de 2017 l’alcaldessa de Barcelona,
Ada Colau; l’alcalde de Sant Adrià de Besòs, Joan
Callau; l’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater;
l’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria
Parlon, i l’alcaldessa de Moncada i Reixac, Laura
Campos van presentar el contingut de la nova
Agenda Besòs en el decurs d’una jornada que es
va celebrar al Campus Diagonal Besòs de la UPC.
Es tracta d’un full de ruta per als propers anys que
té l’objectiu de dibuixar, cercar el finançament i fer
realitat els projectes que necessita l’àmbit territorial
del Besòs. El programa Impuls Entorn Campus
Diagonal-Besòs forma part de la llista de projectes,
d’accions i d’activitats que inclou el Pla d’Acció de
l’Agenda Besòs que preveu treballar en tres àmbits:
l’educació, la ciutadania i el pla industrial.

Presentació de l’Agenda Besòs al Campus Diagonal-Besòs.

Entorn educatiu
Eix educatiu
Aquest projecte aplega un conjunt d’iniciatives
orientades a posar en valor la presència del Campus
en el món educatiu en tots els seus cicles. L’escola
de l’EEBE i els centres i grups de recerca són un
potencial per als estudiants del Besòs i una font de
possibles futures interrelacions.
La col·laboració aplega iniciatives a l’entorn de
l’aula docent i suport acadèmic com l’impuls de la
tecnologia per als més joves. N’és un exemple la
preparació de la trobada internacional del robot, de
Lego, en què s’està treballant perquè l’any que ve hi
hagi més presència d’equips dels centres del Besòs
en la dita celebració del LegoLeague 2018. També
en el terreny de la participació amb els centres s’està
preparant el Plenari Jove: ètica i tecnologia en el
context d’Energy Days 2018.

Cartell de la Festa de Benvinguda al Campus Diagonal-Besòs.
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Ciutadania Besòs

Pla Industrial
El Pla Industrial Campus Diagonal-Besòs aplega
el conjunt de programes orientats a posar en
valor la presència del Campus Diagonal-Besòs
per a la creació de llocs de treball, per incentivar
l’economia i perquè el Campus sigui motor
mitjançant el coneixement i la transferència
de tecnologia.
Probablement la trobada més important és el
Fòrum d’empreses de l’EEBE que és una reunió
anual d’empreses a l’escola per tal de connectar
estudiants amb empreses que vulguin oferir
pràctiques o contractacions.
Un valor important del Campus és la possibilitat
de generar relacions amb l’entorn d’activitat
industrial. Així, s’ha creat un espai de relacions
amb les empreses que actualment ja treballen
en els polígons del Sot i Montsolís de Sant Adrià

Jardí de Can Llima durant la Festa de Benvinguda 2017.

Les relacions del Campus Diagonal-Besòs i els veïns
i veïnes són una prioritat pel Campus DiagonalBesòs. L’objectiu és posar en valor la presència del
Campus per a la ciutadania de l’entorn Besòs com
a eina de divulgació científica i de col·laboració
ciutadana. És important generar relacions i sinergies
amb la societat civil organitzada a través de les
associacions i els diversos col·lectius per tal
d’aconseguir un coneixement mutu i obrir noves
possibilitats als uns i als altres.
34

En aquest conjunt d’activitats, la Festa de
Benvinguda és una moment singular en què la
comunitat universitària i les persones del barri viuen,
als Jardins de Can Llima del Campus DiagonalBesòs, una trobada per donar la benvinguda als
nous estudiants i informar sobre el barri.
Igualment interessants són les activitats a l’entorn de
l’esport, la música, les possibilitats de voluntariat amb
projectes socials i la cerca d’espais per viure al barri
per als estudiants de cursos superiors.

de Besòs, a una distància molt reduïda dels
centres de recerca de la UPC al Campus. Aquest
impuls s’adreça també a atraure noves empreses
tecnològiques que, per la seva situació com
a empreses innovadores, considerin un valor
afegit tenir els centres de producció prop de la
generació d’innovació tecnològica industrial més
important de Barcelona.
Per tal de posar els agents en un entorn conjunt
s’està preparant per a l’any vinent la trobada
científica i tècnica a l’entorn de l’energia
“EnergyDays” que vol aplegar, entre altres
activitats, una conferència i un debat sobre els
reptes de la transició energètica i un plenari jove
per posar a debat entre alumnes de batxillerat
l’òptica ètica d’innovació tecnològica i el seu
efecte en la societat actual.

Acte d’inauguració de l’activitat Fòrum d’empreses EEBE 2017.

Impact Metrics
Com que som conscients que el que no s’avalua
no es pot millorar, s’ha posat en marxa l’Impact
Metrics o conjunt d’indicadors rellevants, per
poder quantificar el resultat d’aquesta feina al
territori, tant en aspectes més qualitatius com són
els paràmetres econòmics de desenvolupament

de la zona com en factors més de qualitat de
les relacions entre el Campus i els barris del
Districte de Sant Martí de Barcelona i de
Sant Adrià de Besòs.
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Accions per a la millora i la divulgació del Campus Diagonal-Besòs
Una de les activitats més rellevants perquè el
Campus segueixi el seu desenvolupament és
la divulgació del projecte amb l’objectiu que
esdevingui un pol d’atracció d’inversió, alhora que
es porten a terme millores per facilitar tots tipus de
serveis a la comunitat universitària.

institucions que impulsen el projecte, en les
quals s’explica: el projecte del Campus, la
seva interacció amb l’ecosistema de generació
d’energia del territori i com el Campus actua de
motor de transformació social i econòmica de
la zona.

Divulgació internacional del projecte

Accions per a la millora de la Mobilitat

Com en altres ocasions representants del Campus
Diagonal-Besòs han participat en les fires del
MIPIM a Cannes i de l’Expo Real a Munic a
l’estand de Barcelona Catalonia, una aposta de
la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de
Barcelona per promoure el desenvolupament de
nous projectes estratègics a l’àrea metropolitana.
Aquestes dues fires internacionals estan
destinades al sector immobiliari i reuneixen els
representants més influents de la propietat. Dos
esdeveniments que, sens dubte, són un gran
recurs per poder trobar inversors i divulgar el
projecte en l’àmbit internacional.

Pel que fa a la mobilitat del Campus, en
coordinació amb l’EBBE, els ajuntaments de
Barcelona i de Sant Adrià, i el Consorci del Besòs,
s’ha treballat per fer més accessible i sostenible
el transport de les persones que s’hi han de
desplaçar diàriament.

A més, la Fundació b_TEC Campus DiagonalBesòs amb la col·laboració de l’Escola, també
atén visites internacionals proposades per les

Entre les accions més destacades cal fer
referència al desplegament de diverses
línies d’autobús que arriben fins al Campus,
essencialment l’H16; el desenvolupament de
nous carrils bici que han donat continuïtat des de
la Diagonal; la construcció d’un pas de vianants
del Campus al Parc del Fòrum, i la construcció
d’un pàrquing de bicicletes vigilat, la iniciativa
BiciAmiga impulsada per la Fundació
Formació i Treball.

Terrassa de l’Edifici C. Vista dels equipaments d’Economia Circular de l’Entorn del Campus.

Suport a l’Economia Sostenible: Clúster
de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC),
Programa de Fusió i Projectes d’especialització
i competitivitat territorial (PECT)
La Fundació b_TEC continua treballant amb
diverses iniciatives per intensificar la cooperació
amb associacions sectorials i clústers territorials,
com ara la participació en la junta directiva del
Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya
(CEEC) o amb activitats relacionades amb el
programa de fusió i del RIS3CAT.
Des de l’any 2012, amb el suport de la Generalitat
de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, la
fundació treballa amb l’objectiu de promoure que
empreses, centres i grups de recerca catalans
relacionats en l’àmbit de la fusió participin en les
licitacions del Projecte ITER, que porta a terme
l’agència europea Fusion for Energy (F4E) a
Barcelona i que va celebrar el seu desè aniversari
el 30 de novembre de 2017.
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Un projecte internacional que lidera la
construcció de la instal·lació més gran del món
dedicada a la fusió. Aquest programa s’ha
traduït fins al 2017 en 21 contractes adjudicats a
empreses i centres catalans per un valor de 70
milions d’euros, i la generació d’uns 120 llocs de
treball a Catalunya.
L’any 2017 ha sigut important pel que fa al
Projecte d’Especialització i competitivitat territorial
(PECT) emmarcat en el programa del RIS3CAT
i en el programa operatiu FEDER Catalunya
2014-2020. Es tracta d’un conjunt d’actuacions
mitjançant la contribució a l’especialització
intel·ligent, la millora de la competitivitat i la
creació d’ocupació. Enguany, s’ha atorgat la
subvenció al projecte d’estratègia compartida per
al desenvolupament del territori del Besòs que es
va presentar conjuntament amb els Ajuntaments
de de Sant Adrià de Besòs i Badalona, el
Consorci del Besòs, la Universitat Politècnica de
Catalunya i la Fundació b_TEC.
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Resum de Comptes 2017
Consorci Campus Diagonal‐Besòs

Resum de Comptes 2017
Fundació b_TEC Campus Diagonal‐Besòs
BALANÇ
ACTIU 31/12/2017

BALANÇ
ACTIU 31/12/2017
A) ACTIU NO CORRENT
II. Immobilitzat material
5. Altre immobilitzat material
IV. Patrimoni públic del Sòl
B) ACTIU CORRENT
II. Existències
1. Actius construïts o adquirits per altres entitats
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini
1. Deutors per operacions de gestió
2. Altres comptes a cobrar
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
2. Tresoreria
TOTAL ACTIU (A+B)
PATRIMONI NET I PASSIU 31/12/2017
A) PATRIMONI NET
II. Patrimoni generat
1. Resultats d’exercicis anteriors
2. Resultat de l'exercici
B) PASSIU NO CORRENT
II. Deutes a llarg termini
V. Ajustos per periodificacions a llarg termini
C) PASSIU CORRENT
II. Deutes a curt termini
2. Deutes amb entitats de crèdit
IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini
1.Creditors per operacions de gestió
3. Administracions públiques
V. Ajustos per periodificació a curt termini
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)
COMPTE DE RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL 2017
2. Transferències i subvencions rebudes
a) Del exercici
a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici
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
a) Subministrament i serveis exteriors
b) Tributs
12. Amortització del 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. Gastos financieros
b) Altres
III. Resultat de les operacions financeres (16)
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net del exercici (II + III)
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58.596.771,05
789,53
789,53
58.595.981,52
8.915.186,44
5.963.574,39
5.963.574,39
122.728,00
122.728,00
0,00
2.828.884,05
2.828.884,05
67.511.957,49
58.414.386,13
58.414.386,13
58.674.554,09
-260.167,96
3.023.987,84
0,00
3.023.987,84
6.073.583,52
0,00
0,00
68.301,59
67.288,52
1.013,07
6.005.281,93
67.511.957,49

181.501,00
181.501,00
181.501,00
75.121,28
256.622,28
-443.000,00
-32.459,80
-30.296,33
-2.163,47
-513,77
-475.973,57
-219.351,29
-219.351,29
-40.816,67
-40.816,67
-40.816,67
-260.167,96

A) ACTIU NO CORRENT
II. Immobilitzat material
VI. Inversions financeres a llarg termini
B) ACTIU CORRENT
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar
1. Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis
6. Actius per impost corrent i altres crèdits amb les Admin. Públiques
V. Periodificacions a curt termini
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)
PATRIMONI NET I PASSIU 31/12/2017
A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis
I. Fons dotacionals o fons socials
1. Fons dotacionals o fons socials
2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar
III. Excedents d’exercicis anteriors
IV. Excedent de l’exercici
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments
B) PASSIU NO CORRENT
II. Deutes a llarg termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
C) PASSIU CORRENT
II. Deutes a curt termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar
2. Creditors varis
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Admin. Públiques
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)
COMPTE DE RESULTATS SIMPLIFICAT 31/12/2017
1. Ingressos per les activitats
a) Vendes i prestacions de serveis
d) Subvencions, donacions i altres ingressos
6. Altres ingressos de les activitats
b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent
7. Despeses de personal
8. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
a2) Arrendaments i cànons
a3) Reparacions i conservació
a4) Serveis professionals independents
a6) Primes d'assegurances
a7) Serveis bancaris
a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques
a9) Subministraments
a10) Altres serveis
b) Tributs
9. Amortització de l’immobilitzat
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat
13. Altres resultats
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
15. Despeses financeres
II) RESULTAT FINANCER
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
19. Impost sobre beneficis
IV) RESULTAT DE L’EXERCICI

53.024,24
47.104,81
5.919,43
259.494,93
236.106,15
1.135,31
234.970,84
2.611,31
20.777,47
312.519,17
32.572,63
-17.427,37
120.000,00
120.000,00
0,00
-176.291,85
38.864,48
50.000,00
68.985,29
68.985,29
68.985,29
210.961,25
156.153,82
156.153,82
54.807,43
26.588,61
28.218,82
312.519,17

193.400,60
3.400,60
190.000,00
0,00
0,00
-347.672,96
-219.425,49
-218.824,49
-48.421,33
-57.947,87
-63.400,19
-1.544,10
-612,20
-12.112,73
0,00
-34.786,07
-601,00
-24.712,94
455.677,52
-654,30
56.612,43
-16.897,80
-16.897,80
39.714,63
-850,15
38.864,48
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