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Mecatrònica aplicada a 
les energies renovables

“Energy transmission is used not only to deliver energy from the 
convenient sites of generation to the dominant sites of energy 
use, but also to deal with mismatch between the time distri-
bution of renewable energy generation and time variations in 
demand.”  Bent Sørensen. Renewable energy

Els objectius del Pla Estratègic Europeu de Tecno-
logia Energètica (SET-Plan), que prioritza iniciati-
ves industrials en energia solar, bioenergia, energia 
eòlica, captura i emmagatzematge de carboni, 
xarxes intel·ligents i ciutats intel·ligents, posen de 
manifest que les energies renovables tindran un 
paper clau en el nou model energètic del futur. La 
posició tecnològica de l’Estat espanyol en el sector 
de les energies renovables és bona en energia eòli-
ca i és líder tecnològic mundial en energia solar
tèrmica de concentració.

La Mecatrònica té múltiples aplicacions en la 
generació, la transformació, la transmissió i l’em-
magatzematge d’energia a partir de recursos 
renovables. En particular: els aerogeneradors i els 
parcs eòlics; els sistemes de turbines, bombes i 
generadors elèctrics en instal·lacions d’hidroener-
gia; les xarxes elèctriques intel·ligents per gestio-
nar la producció, el consum i l’emmagatzematge; 
els sistemes d’orientació i control de dispositius, 
i de control d’instal·lacions; els vehicles elèctrics 
i híbrids; i els sistemes hidràulics de generació 
d’energia elèctrica.
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Dia: 26 de març de 2015
Hora: de 9.00 a 19.30 h. 
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Matí, de 9.00 h. a 12.45 h, a Ripoll
Sala Actes Edifici E. Escola de Treball del 
Ripollès
Fundació Eduard Soler
Avda. Eduard Soler, 1, 17500 Ripoll

Tarda, de 15.30 h. a 19.30 h, a Vic
Aula Magna, Campus Torre dels Frares
Universitat de Vic - Universitat Central de 
Catalunya 
Carrer de la Laura, 13, 08500 Vic

Per a més informació:
 
Universitat de Vic - Universitat Central de 
Catalunya
Escola Politècnica Superior
Tel. 93 881 55 19
montserrat.corbera@uvic.cat
www.uvic.cat 

Organitzat per:

Grup de recerca Mecatrònica 
i Modelització Aplicada a 
la Tecnologia de Materials         
(MECAMAT) de la Uvic-UCC

Amb la col·laboració de:

Objectius

La Jornada, adreçada a estudiants, professors i 
empreses interessats en l’àrea de la Mecatrònica 
i les energies renovables, vol donar a conèixer 
diversos camps d’aplicació d’aquesta disciplina i 
els estudis que s’hi relacionen.



Programa matí – FES (Ripoll)

9:00 h -09:15 h. Presentació i benvinguda

Presentació a càrrec de Jordi Villà, vicerector de Recerca i 
Professorat de la UVic-UCC, i de Jordi Munell, alcalde de Ripo-
ll i patró de la Fundació Eduard Soler i de la Fundació Univer-
sitària Balmes.

9:15 h -10:15 h. Transició energètica: Perspectives tec-
nològiques en renovables

A càrrec de Carles Riba, doctor enginyer industrial, professor 
de la UPC i director del Centre de Disseny d’Equips Industrials 
CDEI.

S'introdueix la necessitat de realitzar, en les properes dècades, una 
transició energètica vers el 100% d'energies de fonts renovables 
(breument denominada TE21). Després es fa una exposició dels canvis 
que aquesta transició comportarà en relació als vectors energètics: 
d'elecricitat generada fonamentalment amb combustibles fòssils i 
urani, a electricitat de fonts renovables; i dels combustibles fòssils 
(fonamentalment derivats del petroli i gas natural), a l'hidrogen generat 
a partir de fonts renovables. La part final està dedicada a la gestió de 
l'energia, les formes d'emmagatzematge i la intercanviabilitat dels 
vectors electricitat i hidrogen.

10:45 h – 11:45 h. Disseny i control de sistemes de 
captació d’energia solar de concentració adaptats 
als edificis

A càrrec de Joan Carles Almécija, enginyer tècnic
industrial. Director tècnic i soci d’Energea.

Concentració solar amb canals parabòlics, concentració solar dish 
Stirling. Tipologia i característiques dels sistemes. Preparació de 
l’edifici i impacte. Muntatge dels equips. Sistema de control bàsic. 
Posada en marxa. M&O. Resultats actuals. 

15:30 h – 15:45 h. Presentació

A càrrec de Moisès Serra, sotsdirector de l’Escola Politècnica 
Superior de la UVic-UCC; de Miquel Caballeria, coordinador 
del Màster en Energies Renovables; i de Juli Ordeix, coordina-
dor del Màster en Robòtica.

11:45 h – 12:45 h. Previsió de l’evolució de la Mecatrò-
nica en el Sector de les Energies Renovables

A càrrec de Patrick Renau, enginyer industrial, president de 
l’associació catalana promotora del vehicle elèctric Volt-
Tour, col·laborador extern del Centre Tecnològic Ascamm 
(Laboratori de Bateries i VE) i enginyer de projectes d’ener-
gies renovables a l’ajuntament de Caldes d’Estrac. 
 
Després d’identificar les diferents tecnologies de les energies 
renovables actualment vigents (solar, biomassa, eòlica, geotèrmica, 
hidràulica, etc) es fa una descripció de l’evolució de la mecatrònica en 
cadascuna d’aquestes tecnologies. Finalment, la irrupció del vehicle 
elèctric posa de manifest l’estreta relació entre la mobilitat elèctrica 
i les energies renovables, i la rellevància de la mecatrònica en aques-
tes dues disciplines.

15:45 h – 16:45 h. Sistemes de control i supervisió de 
plantes d’energies renovables

A càrrec de Jordi Cusidó, doctor enginyer industrial, premi 
VALORTEC per l'empresa iTesTiT. Actualment és el CEO de 
l'empresa SMARTIVE i professor associat de la UVic-UCC.

Les cadenes mecatròniques estan molt presents en les energies reno-
vables, ja sigui en els seguidors solars emprats en les plantes d'energia 
fotovoltaica i solar de concentració, com a les turbines eòliques. El con-
trol i la supervisió d'aquests sistemes és clau per assolir una producció 
energètica eficient. En la presentació s'introdueixen les bases dels 
sistemes de control i supervisió de plantes energètiques, fent un repàs 
de la situació actual i donant una visió de futur: els sistemes SCADA 
utilitzats en les turbines, les tècniques de control i diagnosi de plantes, 
i la visió a mitjà termini de l'evolució de les plantes de renovables amb 
les microxarxes i el seu control i desenvolupament.

16:45 h – 17:45 h. Microxarxes intel·ligents

A càrrec d’Àngel Borrell, doctor en Enginyeria Electrònica, 
professor de l’Escola Universitària Salesina de Sarrià.

Estat actual de la generació distribuïda i legislació vigent, concep-
te de microxarxa, electrònica de potència per la interfície entre el 
generador i la xarxa elèctrica i, finalment, estratègies de control de la 
microxarxa i control jeràrquic.

17:45 h -18:15 h. Pausa-cafè

18:15 h – 19:15 h. Sistemes de gestió de bateries

A càrrec de Baltasar López, enginyer industrial, responsable 
de Bateries i Vehicle Elèctric del Centre Tecnològic Fundació 
Privada ASCAMM. 

La introducció de les bateries de liti a l’automoció aporta importants 
millores en termes de densitat energètica per als vehicles elèctrics. 
Per altra banda aquesta tecnologia comporta reptes a nivell de fun-
cionament i seguretat que s’han de controlar mitjançant un BMS 
(Battery Management System). En aquesta presentació s’expliquen 
les principals característiques i el funcionament d’aquests disposi-
tius.

19:15 h – 19:30 h. Cloenda de la Jornada

A càrrec d’Antoni Suriñach, coordinador dels graus d’Engi- 
nyeries de la UVic-UCC.

Programa tarda – UVIC-UCC (Vic)

10:15 h -10:45 h. Pausa-cafè


