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Estudiants, professorat, autoritats i amics. 

Avui tenim el plaer d’homenatjar el Sr. Josep Amat. Alguns us preguntareu per 

què no l’he rebut amb el tracte de doctor, i és que de doctors n’hi ha molts, però 

de senyors molt pocs, i en Josep és, pel cim de tot, un senyor amb majúscules. 

Fa trenta anys que ens coneixem. Hem compartit projectes i experiències vitals, i 

us haig de dir que mai l’he vist enfadat, ni deixant anar una sola paraula fora de 

to. També és cert que el seu parlar tranquil pot ser molt més incisiu i alliçonador 

que el d’aquells que saltem a la primera. 

En la meva condició de padrí tinc la responsabilitat de presentar-vos els mèrits 

d’en Josep que el fan mereixedor d’aquest reconeixement, per la qual cosa parlaré 

en primer lloc de la seva vessant científica. 

En Josep és un geni en sentit estricte. El seu cervell genera les idees més 

inversemblants i, al cap d’uns anys, t’adones de com n’estava d’encertat. Sempre 

s’ha avançat en el temps, encara ara, i el seu lloc hauria d’haver estat Califòrnia. 

Però un compromís amb el país l’ha retingut, per sort nostra, a Catalunya. 

No faré una relació detallada dels centenars de contribucions seves en tecnologies 

relacionades amb la indústria, la robòtica, la visió per computador o en àmbits de 

tecnologia assistencial. No tinc cap interès a avorrir l’auditori. Però sí que us en 

presentaré un petit resum, que començarà amb una anècdota. 

Sembla que de petit ja ho havia de desmuntar tot. Aquí on el veieu, se’n va anar a 

fer la mili de voluntari a Marina, i en Gabriel Ferraté, el seu director de tesi, 

bromista genètic, li va dir que agafés l’oscil·loscopi, un aparell de 5 o 6 quilos, que 

allà tindria molt de temps lliure, i podria treballar amb la tesi, etc. I així ho va fer. 

Com a enginyer, va ser assignat a telecomunicacions, i resulta que el radar del 

vaixell on estava destinat no havia funcionat mai correctament. Va demanar 

permís per remenar-lo i amb el seu oscil·loscopi va aconseguir ajustar les 

freqüències. Els alts comandaments es van fixar en ell i li van encarregar posar en 

ordre els diferents radars de la Marina. 

Es va habilitar el vaixell de càrrega Castillo de la Mota, al qual es va incorporar la 

tecnologia necessària per tirar endavant el projecte. L’equip d’en Josep va 

desenvolupar un discriminador dels senyals de radar i desenvolupà alhora un 

sistema de navegació automàtica per ordinador, que va ser provat en un primer 

viatge des del golf de Mèxic fins al port d’Odessa, al mar Negre el març de 1973, 

passant per l’estret de Gibraltar i el Bòsfor, considerats com els punts de més 

congestió de trànsit marítim. 

 
Al capità del vaixell i als integrants de l’equip investigador l’Estat els va concedir 

la Medalla del Mérito Naval, excepte a en Josep, perquè no va acceptar que el seu 
nom fos traduït a José quan es publiqués la distinció al BOE. 

Ja més endavant, en la seva carrera acadèmica, el Dr. Josep Amat va 

desenvolupar el primer sistema de guiatge amb la mirada, així com una aplicació 
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de seguiment per visió per computador, que va guanyar en velocitat de resposta 

la superpotent Connection Machine del MIT per un factor de 5 vegades a 1. 

També cal remarcar la seva aportació al laboratori d’intel·ligència artificial del 

MIT (EUA), on va desenvolupar, entre el 1995 i el 1999, una interfície de control 

gestual basat en la modelització 3D del cos humà, considerada en aquells anys 
com el més avançat. 

Remarcable també és la seva activitat en el sector de la transferència industrial, 

mitjançant la creació de spin-offs a la UPC, de les quals cal ressaltar: 

– MAPS, Automatismes Electrònics, SA, per la qual va rebre del president de la 

Generalitat el Premi a les millors iniciatives empresarials del 1986, i que avui 

continua activa. 

– Erovi, SL. Va ser cofundador de l’empresa, dedicada al disseny i fabricació de 

sistemes d’inspecció basats en la visió per ordinador. Aquesta iniciativa va 

guanyar el concurs per a la inspecció del paper moneda de la Fábrica Nacional de 

Moneda y Timbre de Madrid; es va considerar que el sistema tenia interès 

estratègic i es va decidir que l’empresa estatal Enosa adquirís l’empresa el 1991. 

 
Més remarcable és encara la seva activitat estrella en recerca, orientada a 

l’assistència en cirurgia i que s’inicià amb col·laboracions amb el Dr. Enric 

Laporte per a assistència robòtica en cirurgia laparoscòpica, aconseguint fer la 

primera intervenció real el 1996. Posteriorment ha anat treballant en la 

robotització en altres especialitats com ara la cranioencefàlica, l’ortopèdia i fins a 

la més recent, la cirurgia prenatal. 

Darrerament, seguint aquesta línia de recerca, és cofundador i director tècnic de 

l’empresa Rob Surgical Systems, spin-off de la UPC i de l’IBEC, que té per objectiu 

desenvolupar i comercialitzar robots quirúrgics. Actualment el robot Bitrack, 

desenvolupat per a cirurgia laparoscòpica robotitzada, està en procés d’obtenir la 

certificació europea CE i l’americana FDA. 

Aquesta tasca científica està avalada també pel seu lideratge acadèmic i per un 

total de 15 patents, algunes d’elles encara en explotació. 

Voldria centrar-me ara en la seva vessant humana i social envers el nostre país. 

Potser el millor és fer-vos partícips d’algunes anècdotes del nostre dia a dia. Us 

puc dir que viatjar amb ell pot resultar una experiència que podríem qualificar 

com a remarcable. Us en posaré alguns exemples per il·lustrar el seu tarannà, 

però vull deixar clar que són exemples i que en cap cas ho puc atribuir a frases 

reals sortides de la seva boca. 

Imagineu-vos que aneu amb cotxe i heu de travessar un pont penjat d’un riu. 

«Aquests tensors no estan ben dissenyats, perquè quan bufi tramuntana els del 

final aguanten més pressió que els del principi i es pot provocar un desequilibri 

que acabarà desgastant més unes ròtules que unes altres.»  

Bé, seguim el viatge; passa una estona curta... 
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«Aquestes torres elèctriques no caldria que fossin tan altes, perquè per aquesta 

zona la tensió de transport no superarà mai els 100.000 volts, i el seu 

manteniment seria més fàcil...» 

No segueixo. Us sona aquell viatge de 700 quilòmetres amb els nens i que abans 

d’entrar a l’autopista la petita us pregunta «Quan arribarem?» Doncs això, dins 
teu et vas preguntant: quan arribarem? 

 Ja enteneu que faig broma, i us seré franc, aprens més amb ell compartint un 

viatge d’una hora que en un mes a la facultat. 

Si ens centrem en les seves aportacions socials envers la llengua i la cultura del 

nostre país, en Josep ha mantingut el seu compromís de manera inalterable, 

malgrat les anades i vingudes polítiques, que podrien desmoralitzar a qualsevol. 

Vull posar alguns exemples de la seva implicació social. 

Amb motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona, va ser el director tècnic adjunt que 

va promoure la recuperació del sistema de llum i so de la Font Màgica de 

Montjuïc, mantenint la instal·lació original al màxim. Un gran patrimoni històric.  

Ha estat també: 

- Membre de la comissió executiva de Control de la Qualitat Urbanística de 

l’Ajuntament de Barcelona.  

- Membre del consell consultiu d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

- Membre del Patronat Barcelona Smart City. 

- Col·legiat d’Honor del Col·legi d’Enginyers Informàtics de Catalunya 

(2015). 

- Membre del Consell Executiu i vicepresident del Consell d’Iniciatives 

Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona, promogut per la 

Diputació (2002-2007). 

 

Pel que fa referència a premis i distincions, voldria ressaltar els més importants: 

- 1r
 
Premi d’Aplicació de la Tecnologia al Procés o Producte Industrial. 

Generalitat de Catalunya (1984).  

- Medalla Narcís Monturiol al Mèrit Científic i Tecnològic, atorgat per la 

Generalitat de Catalunya (juliol 1989). 

- Premi Internacional Barcelona’92 de l’Olimpíada Cultural a la innovació 

tecnològica. Projecte: «TOU, braç assistencial». 

- Premi a la Creativitat 1995, concedit pel Col·legi d’Enginyers Industrials 

de Catalunya, pel desenvolupament d’un sistema d’inspecció mitjançant la 

visió per ordinador. 

- Premi de la Fundació Catalana per a la Recerca (actualment Premis 

Nacionals de Recerca). Reconeixement de la trajectòria científica a 

Catalunya (novembre 1995). 
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- Premi Ciutat de Barcelona 1996 a la Investigació Tecnològica, pel disseny 

d’un robot aplicat a la cirurgia laparoscòpica. 

- Premi d’Honor Jaume I 1998 per l’acció de caràcter científic, cultural, 

social o artístic als Països Catalans atorgat per la Fundació Lluís Carulla.  

- Premi Xifra i Boada a la transmissió del coneixement cientificotècnic, 

atorgat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona (2014). 

- Premi a la trajectòria acadèmica a la 1a Nit de la Robòtica, Col·legi 

d’Enginyers Industrials de Catalunya (2015).  

Finalment, el reconeixement definitiu va ser quan se li atorgà la Creu de Sant 

Jordi el passat 2020. 

Per acabar, cal parlar dels mèrits que justifiquen amb escreix la proposta 
d’honoris causa, i que fan referència al seu suport a la Universitat de Girona. 

En Joan Martí, en Xevi Cufí i jo mateix vam entrar a la Politècnica quan encara 

era una escola de grau mitjà, l’any 92. Nosaltres no érem encara doctors, i fou 

mercès a un concurs per una plaça de professor associat que vam entrar en 

contacte amb persones com ara Antonio Benito Martínez, o l’Alícia Casals, la mà 

dreta d’en Josep, i va començar la relació amb unes persones extraordinàries, 

amables i humils, que sempre ens van tractar d’igual a igual. 

La primera trobada amb en Josep, l’any 93, a la Politècnica de Catalunya, va ser 

en certa manera esperpèntica per a nosaltres. Unes presentacions breus, 

salutacions, benvinguda al departament de la secció de Girona i... «Us agradaria 

fer recerca?» Estàvem intentant entendre la frase quan el nostre silenci 

s’interpretà com un sí, i ens cau la segona pregunta: «Us faria il·lusió fer un robot 
submarí?» 

Cal entendre el context: en Joan Martí, en Xevi Cufí i jo mateix acabàvem de 

deixar les nostres activitats empresarials per integrar-nos a temps complet a la 

universitat. I, en resposta a la proposta d’en Josep Amat només se’ns va acudir 

una pregunta per intentar entendre quin seria el nivell de la tragèdia... «Haurà de 

ser molt llarg, aquest submarí?» En Josep agafà paper i llapis i ens dibuixà com 

havia de ser la primera andròmina que caldria construir de zero i que hauria de 
bellugar-se sota l’aigua, mirar el fons marí, recollir objectes, i què sé jo! 

La realitat i el pas del temps li han donat la raó, ja que hem acabat construint un 

centre de robòtica submarina reconegut a escala internacional, i aquest fet no 

hauria estat possible sense aquesta primera conversa ni la participació al llarg 

dels primers anys en els projectes de recerca del Dr. Amat. Sense ell, el centre 

CIRS no existiria, i vull manifestar públicament ara, en aquest noble entorn, el 

nostre agraïment en nom de tot el grup de recerca del VICOROB. 

Però, anècdotes a part, el Dr. Amat ens ha donat tant de suport al llarg dels anys, 

tanta seguretat en les nostres oposicions, tanta ajuda en la nostra activitat de 

recerca, que només podem tenir per ell un reconeixement etern. Sempre va venir 

de president per a les nostres places, i abans de les proves ens obligava a fer-li la 

presentació, que ens aixafava sense pietat, esmicolant-la des de la primera frase, 

una i altra vegada, fins que tenien el nivell que requeria; i tots l’hi agraíem 
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profundament. Sovint el jovent té la virtut de parlar basant-se en la seva 

ignorància; nosaltres també ho devíem fer, i en Josep no tenia cap consideració 

per fer-nos posar els peus a terra. Gràcies, de tot cor, per tractar-nos com es tracta 
un fill. 

Per tots aquests motius, Excel·lentíssim Rector, proposo que sigui atorgada al Dr. 
Josep Amat la condició de doctor honoris causa.  

Moltes gràcies. 

 

Joan Batlle Grabulosa 

 

Girona, 15 de desembre de 2022 

 

 


