
A més, ha coordinat les tasques d’interoperabilitat que asseguren la col·laboració 
de la flota heterogènia de vehicles no tripulats i l’operació comuna des d’una in-
terfície de control (C4I) que informa a l’equip encarregat de la missió dels perills, 
incrementant així les probabilitats de resoldre la situació i salvar vides. Eurecat ha 
desenvolupat també solucions de control i de navegació autònoma robusta que 
permeten volar en condicions climàtiques adverses.
 “Actualment, quan es produeix una emergència el mapejat es fa amb satèl·lit i 
tarda temps. En canvi, amb el dron és immediat”, explica Pepa Sedó, directora de 
la Unitat de Robòtica i Automatització d’Eurecat.

Segons assenyala Pepa Sedó, “en els drones, convergeixen moltes disciplines, com 
l’aeronàutica, la robòtica, temes de navegació i de computació per ordinador, de 
forma que la integració de tot és fonamental”. A partir d’aquí, subratlla, el repte 
és validar-ho en un entorn real i plantejar després la seva implantació, tenint en 
compte la normativa i els protocols que tenen els equips de rescat. 

De les emergències a la inspecció d’edificis

A més de les emergències, els drones tenen multitud d’aplicacions. En agricultura 
de precisió s’usen molt i és una màquina més respectuosa amb el medi ambient 
que una avioneta. Aquests robots també són molt útils per a cartografia, rodatges 
o treballs meteorològics. Els drones tenen també molt de futur en la construcció, 
amb aplicacions en inspeccions i actuacions en façanes, on amb el modelat 3D en 
poden veure fugues tèrmiques i dur a terme operacions d’eficiència energètica. 

Robòtica industrial avançada al servei de la indústria i els cossos de rescat

Unmanned Systems Industrial Robotic Platform (USIRP) és la plataforma de ro-
bòtica industrial d’Eurecat. Basada en sistemes no tripulats, està conformada per 
maquinària i per infraestructures punteres al servei de la indústria i de les organit-
zacions civils. 

Drons al rescat
Element clau en situacions d’emergència o de rescat

Els drones poden ser un element clau en situacions d’emergència o de rescat en un 
futur molt proper. Així ho ha demostrat el projecte europeu ICARUS (Integrated 
Components for Assisted Rescure and Unmanned Search operations), en el qual 
ha participat Eurecat i que ha acreditat la capacitat tecnològica del centre a l’hora 
de desenvolupar tecnologies de robòtica mòbil integrades per assistir als equips de 
cerca i rescat en la complicada tasca de detectar, localitzar i rescatar supervivents. 

Els robots ICARUS són vehicles aeris, terrestres i marítims que realitzen tasques 
de mapeig ràpid, faciliten imatges en temps real de la zona i detecten víctimes a 
partir de termografies. Dins el projecte, el grup de robòtica d’Eurecat ha estat l’en-
carregat de desenvolupar una plataforma aèria multirotor destinada a obtenir un 
mapejat ràpid de l’escenari, detectar víctimes i entregar un kit de primers auxilis. 
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