Tecnologia Dron
Curs introductori de 3 dies
[BCN Drone Center i la Càtedra de Geografia i
Pensament Territorial analitzaran l'encaix de la
Tecnologia Dron en les necessitats dels diferents
Departaments de la Generalitat de Catalunya.]
15-17 de Desembre de 2015

courses@bcndronecenter.com
93 103 60 34
689784748

L'EMPRESA
CATUAV S.L. és una de les empreses pioneres al món en tecnologia Dron, amb 15 anys
d'activitat en el sector. L'empresa ofereix serveis d'observació aèria i de teledetecció
basats en l'ús de Drons en sectors com l'agricultura, el medi ambient, l'obra civil, les
emergències, la gestió del patrimoni natural i cultural... Els 15 anys d'experiència ens han
permès desenvolupar tecnologia pròpia i oferir serveis innovadors a administracions
públiques, centres de recerca, universitats i empreses privades.

FITES ASSOLIDES
CATUAV ha treballat en projectes de l' Agència Espacial Europea a Bòsnia per a la
detecció de mines antipersona. Ha treballat per administracions de Catalunya,
Andalusia, Madrid i Extremadura. Va sobrevolar la ciutat de Lorca després del
terratrèmol per a avaluar els desperfectes. A més a més, ha guanyat els següents premis
internacionals: Primer premi en el concurs Drone Social Innovation Award com a millor
missió humanitària de l'any | Finalistes en el concurs Drones for Good celebrat a Dubai
davant del Primer Ministre dels Emirats Àrabs Units | Guanyadors de la millor aplicació
EGNOS del concurs organitzat per l'Agència Europea de Navegació per Satèl·lit (GSA)
celebrat a Munich | Guanyadors del Premi Serveis Robòtics 2015 (Col·legi d'Enginyers)

BCN DRONE CENTER
CATUAV és una empresa singular perquè gestiona un dels deu únics espais aeris
segregats del món per a proves de Drons. Aquest espai està a la disposició de qualsevol
centre de recerca, empresa o universitat per a dur-hi a terme vols experimentals. Dins
d'aquest espai aeri s'hi troba la seu del BCN Drone Center: un edifici bioclimàtic i
energèticament autosuficient. En el darrer any, científics i enginyers de 46 països del
món han visitat el centre per rebre formació i per fer ús d'aquesta infraestructura.
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SESSIONS I PONENTS
Teledetecció: Es presentaran les últimes tècniques per a detectar i classificar
objectes terrestres i marins mitjançant sensors embarcats en Drons.
Dr. Agustín Lobo: PhD en Ciències Biològiques. Període post-doctoral a les
universitats de Cornell i Princeton, USA. Pioner en teledetecció des dels 90
amb vehicles aeris no tripulats. Actual investigador del CSIC.
Fotogrametria: En aquesta sessió aprendreu a obtenir de manera fiable
propietats geomètriques dels objectes de la terra a través de sensors.
Dr. Ismael Colomina: PhD en Matemàtiques. Expert en fotogrametria i
posicionament cinemàtic. Ex-director de l'Institut de Geomàtica. Actual
director de Geonumerics. Coordinador del projecte europeu mapKITE orientat a
fotogrametria Dron d'alta precisió.
Drons en aplicacions de rescat: En aquesta sessió s'explicarà com dur a terme
missions de rescat amb Drons: escombrat de la zona del desastre, mapejat i
modelització de l'objectiu, i entrega de kit de rescat
Dr. Daniel Serrano: PhD en Enginyeria Informàtica. Actual cap del departament
de sistemes no tripulats d'ASCAMM. Altament involucrat en el projecte de
recerca ICARUS sobre rescat en el marc de l'H2020.
Tecnologia Dron: Aquesta sessió oferirà una visió general de la tecnologia Dron.
Per què existeixen els Drons? Per què hi ha un 'boom' actualment d'aquesta
tecnologia? És una tecnologia madura? Per què pot ser beneficiosa per la
societat?
Marc Beltran: Enginyer Aeronàutic. Alumni de UPC Terrassa, University of
Victoria, Technische Universität Braunschweig, Universidade de Lisboa.
Experiència aeronàutica al Center for Aerospace Research (Vancouver,
Canada), Agència Aerospacial Alemana (DLR). Actual cap de formació de
CATUAV.

Agricultura de precisió: En aquesta sessió s'explicaran les nocions bàsiques de
teledetecció en agricultura de precisió i es mostraran les principals aplicacions
d'aquesta tecnologia com a sistema de suport a la presa de decisions.
Dr. Fran Garcia: Enginyer Agrònom amb PhD en teledetecció en agricultura
per l'Universitat de Copenhaguen. Alumni de l'Universitat de Florida,
Universitat de California, i experiència laboral en cellers de Xile. Fundador i
actual director d'Agromapping.
Planificació i operació de vol: En aquesta sessió es detallaran els protocols
d'operació d'aeronaus no tripulades.
Jordi Salvador: Enginyer Aeronàutic per la UPC Terrassa. Màster en Visió per
Computador per la UAB. Actualment cursant Doctorat sobre Ciències
Computacionals. Alumni de University of Linköping, on va dissenyar i construir
un Dron solar. Actual coordinador de R+D de CATUAV.
Jordi Santacana: Pilot, instructor de vol i expert en disseny i operació
d'aeronaus no tripulades. Emprenedor en el sector aeronàutic amb més de 25
anys d'experiència empresarial. Fundador i actual director de CATUAV i BCN
Drone Center.
Marc normatiu: Quin és l'actual marc normatiu a Espanya i a d'altres països?
Quins són els permisos, certificacions i llicències necessaris? Quines són les
competències estatals i supra-estatals de l'espai aeri? Com podem
compatibilitzar l'ús d'un mateix espai aeri per part d'aeronaus tripulades i no
tripulades?
Enric Sanmartí: Ex-director general d'Aviació Civil. Ex-membre de Joint
Aviation Authorities Board of Directors. Representant Espanya en dues
Assemblees generals de l'Organització d'Aviació Civil Internacional. Instructor
de l'Agència d'Aviació Civil Nord-Americana i Europea.

Gestió del patrimoni natural i cultural: En aquesta sessió es presentaran
exemples pràctics del potencial dels Drons en l'arqueologia.
Francesc C.Conesa: Doctorand de la universitat Pompeu Fabra i el CSIC.
Actualment involucrat en un projecte arqueològic al Gujarat, India
Gestió del litoral: En aquesta sessió descobrireu quines són les possibilitats
que ofereixen els vehicles aeris no tripulats en el seguiment d'espècies,
sediments, abocaments il·legals als rius o gestió del litoral.
Dr. Jaume Piera: Enginyer electrònic i PhD en Biologia. Ex-director del
Marine Technology Unit del CSIC. Expert en vehicles submarins no
tripulats i aeris no tripulats per a missions marines.
Gestió de conques fluvials: S'explorarà com monitoritzar i estudiar rius,
llacs i/o inundacions.
Dr. Belén Martí-Cardona: Enginyera de Ponts i Camins amb un PhD en
Teledetecció en recursos hídrics. Investigadora en l'ús d'imatges de satèl·lit
i Drons pel monitoreig i extracció de dades espacials del medi ambient.
Actual professora i investigadora de la UPC-Flumen.
Sistemes Dron i sensors. Anàlisi de mercat: Es presentaran les plataformes
disponibles al mercat i s'analitzaran els punts forts i dèbils de cada una
d'elles. També s'analitzaran els sensors òptims per a cada missió.
Jordi Santacana
Pilot, instructor de vol i expert en disseny i operació d'aeronaus no
tripulades. Emprenedor en el sector aeronàutic amb més de 25 anys
d'experiència empresarial. Fundador i actual director de CATUAV i BCN
Drone Center

Post-processat d'imatges: Els assistents realitzaran pas a pas el postprocessat de les imatges preses anteriorment amb el Dron per tal d'obtenir
ortofotomapes d'alta resolució, models digitals del terreny, núvols de
punts...
Jordi Salvador
Aplicacions audiovisuals i industrials: En aquesta sessió es mostrarà com
obtenir perspectives obliqües i vídeos d'alta resolució. També es parlarà de
la inspecció d'infraestructures (línies d'alta tensió, gasoductes, línies
ferroviàries...)
Àlex Gomar: Enginyer industrial per la UPC de Terrassa. Fundador i codirector d'Hemav.
GIS: En aquesta sessió es mostrarà com els sistemes d'informació
geogràfica permeten obtenir tot el potencial de la informació obtinguda
amb Dron.
Dra. Carolina Martí: Geògrafa per l'Universitat de Girona. Experta en
transformació del paisatge. Actual professora i investigadora a la
Universitat de Girona.
Visió per computador: Es detallarà el potencial de la visió per computador
en els Drons.
Dr. Daniel Ponsa: Enginyer informàtic per la UAB. Investigador del
Centre de Visió per Computador de la UAB i professor.
Gestió del litoral: S'explicarà un projecte dut a terme per a la gestió del
mobiliari urbà en el litoral del Barcelonès.
Montserrat Monteagudo: Cap de secció de Cartografia de la Direcció de
serveis d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Gestió d'abocadors: S'explicarà com les variacions de temperatura són
claus per als abocadors, i quin paper tenen els Drons en aquest tipus
d'aplicacions
Òscar Miralles: Geòleg i màster en SIG i teledetecció. Fundador i actual
director de SITEM Cartografia.
Control d'ajuts agraris: Es resumirà com els Drons poden intervenir en el
procés d'adjudicació i control d'ajuts agraris.
Núria Ferré: Enginyeria Agrícola. Tècnica del Servei de Control Integrat i
Pagaments del Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya.
Futur Agrari (LIFE+): Es detallaran les noves metodologies en
teledetecció per a una gestió més eficient de l'agricultura
Carlos Ortiz: Director tècnic del Departament d'Agricultura de la
Generalitat de Catalunya.

