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QQUUÉÉ  HHAAYY  DDEETTRRÁÁSS  DDEE  TTOODDOO  EESSTTOO..  NNuueessttrroo  oobbjjeettiivvoo  

nnoo  eess  qquueeddaarrnnooss  ccoonn  eell  ddiinneerroo  ddeell  pprreemmiioo  ssiinnoo  

eemmpplleeaarrlloo  ccoonn  ffiinneess  bbeennééffiiccooss  eenn  ttooddoo  eell  mmuunnddoo..    

CCrreeeemmooss  qquuee  llaa  ggaannaanncciiaa  eessttáá  

eenn  llaa  tteeccnnoollooggííaa  qquuee  eessttaammooss  

yyaa  ddeessaarrrroollllaannddoo,,  mmeeddiiaannttee  llaa  

ccuuaall  llaass  eemmpprreessaass  llooccaalleess  ssoonn  

llaass  qquuee  oobbttiieenneenn  uunn  bbeenneeffiicciioo  yy  

pprroodduucceenn  uunnaa  vveerrddaaddeerraa  

rriiqquueezzaa  mmááss  aalllláá  ddeell  pprreemmiioo  eenn  

ssíí..  

PPoorr  eessee  mmoottiivvoo  ttrraabbaajjaammooss  eenn  pprroodduuccttooss,,  

ppaatteenntteess  yy  ttrraannssffeerreenncciiaa  ddee  tteeccnnoollooggííaa,,  qquuee  

ppoorr  uunn  llaaddoo  nnooss  ppeerrmmiittaa  ggaannaarr  eell  ccoonnccuurrssoo,,  

ppeerroo  qquuee  aa  llaa  vveezz  nnooss  ppeerrmmiittaa  ggaannaarr  eell  rreettoo  

qquuee  nnooss  ppoonnee  llaa  vviiddaa,,  uussaannddoo  eessaa  mmiissmmaa  

tteeccnnoollooggííaa  eenn  eell  ddííaa  aa  ddííaa..  

QQUUIIÉÉNNEESS  SSOOMMOOSS..  SSoommooss  uunn  ggrruuppoo  ddee  iinnggeenniieerraass  ee  

iinnggeenniieerrooss,,  pprrooffeessoorraaddoo,,  aalluummnnaaddoo  yy  eennttuussiiaassttaass  ddee  

ttooddoo  lloo  rreellaacciioonnaaddoo  ccoonn  eell  eessppaacciioo..  TTeeaamm  FFRREEDDNNEETT  

eessttáá  ccoommppuueessttoo  ppoorr  ggeennttee  ddee  6644  ppaaíísseess  ddiiffeerreenntteess  ddee  

ttooddoo  eell  mmuunnddoo  hhttttpp::////ffoorruumm..tteeaammffrreeddnneett..oorrgg//  qquuee  aappoorrttaa  

iiddeeaass  eenn  nnuueessttrroo  ffoorroo..  AAllgguunnooss  ddee  eellllooss  ffoorrmmaann  

ggrruuppooss  llooccaalleess  ppaarraa  ddeessaarrrroollllaarr  aa  ttrraavvééss  ddee  nnuueessttrraa  

wwiikkii  hhttttpp::////wwiikkii..tteeaammffrreeddnneett..oorrgg//    aallgguunnaa  ppaarrttee  oo  

ccoommppoonneennttee  ddeell  pprrooyyeeccttoo..  ÉÉssttee  eess  eell  ccaassoo  ddeell  ggrruuppoo  

llooccaall  PPiiccoo  RRoovveerr  eenn  BBaarrcceelloonnaa..  

EEll  ggrruuppoo  PPiiccoo  RRoovveerr  ccoonn  sseeddee  

eenn  CCaasstteellllddeeffeellss  ((EEssppaaññaa))  

eessttáá  ppaattrroocciinnaaddoo  ppoorr  llaa  

EEssccoollaa  PPoolliittèèccnniiccaa  SSuuppeerriioorr  

ddee  CCaasstteellllddeeffeellss  ddee  llaa  UUPPCC..  

EEssttáá  ffoorrmmaaddoo  ppoorr  55  

pprrooffeessoorreess  yy  pprrooffeessoorraass  ddee  

ddiiffeerreenntteess  ddeeppaarrttaammeennttooss,,  

aassíí  ccoommoo  ppoorr  ddiieezz  

eessttuuddiiaanntteess  ddee  vvaarriiaass  

ttiittuullaacciioonneess  yy    vvaarriiaass  

uunniivveerrssiiddaaddeess..  

  

  

  

  

  

QQUUÉÉ  PPRREETTEENNDDEEMMOOSS..  HHaacceerr  aacccceessiibbllee  llaa  eexxpplloorraacciióónn  

lluunnaarr  yy  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  qquuee  ooffrreeccee  eell  eessppaacciioo  aa  

eemmpprreessaass  yy  ppeerrssoonnaass  iinntteerreessaaddaass  qquuee  ccrreeeenn  ccoommoo  

nnoossoottrrooss  qquuee  eell  eessppaacciioo  ppuueeddee  aappoorrttaarr  nnoo  ssóólloo  

rreeccuurrssooss,,  ssiinnoo  qquuee  nnooss  eennsseeññaarráá  aa  ggeessttiioonnaarr  yy  

rreessppeettaarr  mmeejjoorr  nnuueessttrroo  ppllaanneettaa  aa  ttrraavvééss  ddee  

tteeccnnoollooggííaass  qquuee  hhaacceenn  llaa  vviiddaa  mmááss  ffáácciill  yy  mmááss  jjuussttaa  

ppaarraa  ttooddooss..  
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NNUUEESSTTRROO  OOBBJJEETTIIVVOO..  LLlleevvaarr  uunn  rroobboott  aa  llaa  lluunnaa  ccoonn  

ffoonnddooss  pprriivvaaddooss  yy  ggaannaarr  eell  ccoonnccuurrssoo  GGooooggllee  LLuunnaarr  XX--

PPrriizzee  aa  ttrraavvééss  ddee  nnuueessttrroo  eeqquuiippoo  TTeeaamm  FFRREEDDNNEETT..  

hhttttpp::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm//wwaattcchh??vv==OObbjjPPAANNoo3300MMII    

  

El robot hecho por 

estudiantes que irá a la luna 

Pico Rover 



 

                  Universitat Politècnica de Catalunya               Esteve Terradas, 7 - 08860 Castelldefels - Telf. 934134007                tristancho@gmail.com   

QQUUIIÉÉNN  EESSTTÁÁ  HHAACCIIEENNDDOO  PPOOSSIIBBLLEE  EESSTTEE  SSUUEEÑÑOO  DDEE  

LLLLEEGGAARR  AA  LLAA  LLUUNNAA..  GGeennttee  aa  llaa  qquuee  aappaassiioonnaa  eell  

eessppaacciioo  yy  qquuee  vvee  eenn  ééll  uunn  ggrraann  ppootteenncciiaall  ppaarraa  tteenneerr  

uunnaa  vviiddaa  mmeejjoorr  eenn  nnuueessttrroo  pprrooppiioo  ppllaanneettaa..  TTeeaamm  

FFRREEDDNNEETT    eessttáá  ccoommppuueessttoo    ppoorr  mmuucchhaass  ppeerrssoonnaass  qquuee    

ddeeddiiccaammooss  uunnaa  ppaarrttee  ddee  nnuueessttrroo    ttiieemmppoo  lliibbrree  aa  aallggoo  

qquuee  lleess  aappaassiioonnaa..  SSoommooss  uunn  ggrruuppoo  aabbiieerrttoo,,  

ccoommppaarrttiimmooss  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn,,  uussaammooss  IInntteerrnneett  ccoommoo  

mmeeddiioo  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn..  NNooss  aayyuuddaammooss  aa  ccoonnsseegguuiirr  

ppeeqquueeññooss  oobbjjeettiivvooss  qquuee  nnooss  lllleevvaann  aa  ccoonnsseegguuiirr  uunn  

oobbjjeettiivvoo  mmááss  gglloobbaall  yy  aassíí  hhaassttaa  ggaannaarr  eell  ccoonnccuurrssoo..  

NNoo  hhaayy  nnaaddiiee  qquuee  ddiiccttee  óóddeenneess..  TTooddoo  ssee  hhaabbllaa  yy  ssee  

ddeecciiddee  eennttrree  ttooddooss  hhaassttaa  lllleeggaarr  aa  ssoolluucciioonneess  

ccoonnsseennssuuaaddaass  ((EEnnrriicc  FFeerrnnáánnddeezz))  

AAll  sseerr  uunnaa  ccoommuunniiddaadd  aabbiieerrttaa  tteenneemmooss  llaa  vveennttaajjaa  ddee  

ccoonnssiiddeerraarr  vvaarriiaass  aalltteerrnnaattiivvaass  oo  ddee  tteenneerr  mmááss  ddee  uunnaa  

ffoorrmmaa  ddee  ccoonnsseegguuiirr  uunn  mmiissmmoo  oobbjjeettiivvoo..  PPoorr  eejjeemmpplloo,,  

ppaarraa  lllleeggaarr  aa  llaa  lluunnaa,,  oo  bbiieenn  ccoonnsseegguuiimmooss  ddiinneerroo  ppaarraa  

ppaaggaarr  uunnaa  llaannzzaaddeerraa  ccoommeerrcciiaall  oo  bbiieenn  ddeessaarrrroollllaammooss  

uunnaa  aa  mmeeddiiddaa,,  mmuucchhoo  mmááss  bbaarraattaa,,  qquuee  nnooss  ppeerrmmiittaa  

ccoonnsseegguuiirr  eell  mmiissmmoo  oobbjjeettiivvoo..  TTeeaamm  FFRREEDDNNEETT  ttiieennee  

aammbbaass..  

  --  LLaa  pprriimmeerraa  ooppcciióónn  eess  uunn  rreettoo  eeccoonnóómmiiccoo  uussaannddoo  

llooss  mmeeddiiooss  tteeccnnoollóóggiiccooss  aacccceessiibblleess  hhooyy  eenn  ddííaa..  

  --  LLaa  sseegguunnddaa  ooppcciióónn  eess  uunn  rreettoo  tteeccnnoollóóggiiccoo  uussaannddoo  

mmeeddiiooss  eeccoonnóómmiiccooss  aacccceessiibblleess  hhooyy  eenn  ddííaa..  ÉÉssttee  eess  eell  

ggrruuppoo  WWiikkiiSSaatt  qquuee  ppaarrttiicciippaa  eenn  eell  ccoonnccuurrssoo  NN--PPrriizzee  

hhttttpp::////wwwwww..nn--pprriizzee..ccoomm//..  

QQUUÉÉ  GGAANNAANN  LLOOSS  DDEEMMÁÁSS  SSII  GGAANNAA  TTeeaamm  FFRREEDDNNEETT..  EEll  

mmeerrccaaddoo  aauunn  nnoo  eessttáá  pprreeppaarraaddoo  ppaarraa  aaffrroonnttaarr  eell  rreettoo  

ddee  llaa  eexxpplloorraacciióónn  lluunnaarr  yy  ddee  oobbtteenneerr  llooss  rreeccuurrssooss  qquuee  

ooffrreeccee  eell  eessppaacciioo..  PPoorr  eelllloo  ddeebbeemmooss  aavvaannzzaarr  eenn  eell  

ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  tteeccnnoollooggííaa  ppaarraa  aabbaarraattaarr  eell  ccoossttee  ddee  

iirr  aall  eessppaacciioo  ddee  uunnaa  ffoorrmmaa  ddrráássttiiccaa..  

EEnn  TTeeaamm  FFRREEDDNNEETT  ssaabbeemmooss  qquuee  eessttoo  eess  ppoossiibbllee..  PPoorr  

eessoo  iinnvveerrttiimmooss  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  nnuueessttrrooss  rreeccuurrssooss  eenn  

iinnvvoolluuccrraarr  eenn  eell  sseeccttoorr  ddeell  eessppaacciioo  aa  llaass  yy  llooss  

eessttuuddiiaanntteess  yy  aaffiicciioonnaaddooss,,  qquuee  sseerráánn  llooss  ttééccnniiccooss  ddeell  

ffuuttuurroo..  EEllllooss  mmiissmmooss  sseerráánn  llooss  qquuee  ddeessaarrrroollllaarráánn  

nnuueevvaass  tteeccnnoollooggííaass  yy  nnuueevvooss  pprroodduuccttooss  ppaarraa  llaa  

ssoocciieeddaadd;;  uunnooss  pprroodduuccttooss  qquuee  lluueeggoo  lllleevvaarráánn  eellllooss  

mmiissmmooss  aa  llaass  eemmpprreessaass  ccuuaannddoo  tteerrmmiinneenn  ssuu  

ffoorrmmaacciióónn..  DDee  eessttaa  mmaanneerraa  llaa  ssoocciieeddaadd  ggaannaa..  

CCOOMMPPOONNEENNTTEESS  DDEELL  GGRRUUPPOO  PPiiccoo  RRoovveerr::  

JJoosshhuuaa  TTrriissttaanncchhoo  GGrroouupp  lleeaaddeerr..  VViillaannoovvaa  ii  llaa  GG..  

EEnnrriicc  FFeerrnnaannddeezz    HHaarrddwwaarree  mmaattrriixx..  EEll  PPrraatt  

RRaaúúll  CCuuaaddrraaddoo    SSooffttwwaarree  mmaattrriixx..  EEll  PPrraatt  

AAnnddrrééss  PPeettiilloo    QQuuaalliittyy  MMaannaaggeerr..  BBaarrcceelloonnaa  

JJuuaann  MMaarrttíínneezz    MMoooonn22..00  ssiimmuullaattoorr..  MMaalllloorrccaa  

VViiccttoorr  KKrraavvcchheennkkoo    PPrrooppuullssiioonn..  RRuussiiaa  

RRaaqquueell  GGoonnzzáálleezz    SSyysstteemm  mmaattrriixx..  CCaasstteellllddeeffeellss  

MMaarrttaa  JJuurraaddoo    QQuuaalliittyy  CCoonnttrrooll..  CCaasstteellllddeeffeellss    

RRooggeerr  JJoovvee    PPrrooppuullssiioonn..  VViillaaffrraannccaa  

RRaaúúll  TToorrrreess    PPrrooppuullssiioonn..  EEllcchhee  

CCaarrllooss  VVeerraa    PPrrooppuullssiioonn..  SSeevviillllaa  

AAllbbeerrtt  MMooggaa    PPrrooppuullssiioonn..  BBaarrcceelloonnaa  

CCoollaabboorraaddoorreess::    DDaanniieell  CC..,,  SSoonniiaa  PP..  yy  JJoorrddii  GG..  

CCÓÓMMOO  IINNVVOOLLUUCCRRAARRSSEE..  HHaayy  vvaarriiaass  mmaanneerraass::  

PPAATTRROOCCIINNAARR..  SSoonn  aaqquueellllooss  oorrggaanniissmmooss  oo  

iinnssttiittuucciioonneess  qquuee  aappoorrttaann  llaa  mmaayyoorr  ccaannttiiddaadd  ddee  

ccaappiittaall  yyaa  sseeaa  eeccoonnóómmiiccaammeennttee  oo  eenn  eessppeecciieess..  

AAllgguunnooss  eejjeemmppllooss  ppooddrrííaann  sseerr::  oorrggaanniizzaaddoorreess,,  

ppaattrroocciinnaaddoorreess  iinnssttiittuucciioonnaalleess,,  ppaattrroocciinnaaddoorreess  

tteeccnnoollóóggiiccooss,,  ppaattrroocciinnaaddoorreess  ddee  cciieenncciiaa,,  

ppaattrroocciinnaaddoorreess  ddee  iinnnnoovvaacciióónn,,  MMeeddiioo  ooffiicciiaall,,  

TTrraannssppoorrttiissttaa  ooffiicciiaall,,  eettcc..  

EEll  hheecchhoo  eenn  ssíí  ddee  iirr  aall  eessppaacciioo  yy  lllleevvaarr  aa  llaa  lluunnaa  

ccoommppoonneenntteess  qquuee  hhaayy  aaccttuuaallmmeennttee  eenn  eell  mmeerrccaaddoo  

ppuueeddee  ddaarr  mmuucchhoo  pprreessttiiggiioo  aa  ssuuss  ffaabbrriiccaanntteess;;  ssóólloo  

ttiieenneess  qquuee  ddáárrnnoossllooss  ccoommoo  hhiizzoo  EEllpphheell,,  iinncc..  qquuee  nnooss  

ddoonnóó  uunnaa  ccáámmaarraa  ddee  aallttaa  ddeeffiinniicciióónn..  EEssttaarreemmooss  

eennccaannttaaddooss  ssii  ttuu  oorrggaanniizzaacciióónn  eess  uunnaa  ddee  eellllooss..  

CCOOLLAABBOORRAARR..  SSoonn  aaqquueellllooss  oorrggaanniissmmooss,,  aassoocciiaacciioonneess  

oo  iinnddiivviidduuooss  qquuee  ffaacciilliittaann  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddeell  pprrooyyeeccttoo  

pprriinncciippaallmmeennttee  aa  ttrraavvééss  ddee  iiddeeaass  oo  ttrraabbaajjoo  nnoo  

rreennuummeerraaddoo..  

DDOONNAARR..  SSoonn  iinniicciiaattiivvaass  eeccoonnóómmiiccaass  qquuee  aappoorrttaann  uunn  

ccaappiittaall  ddeessiinntteerreessaaddoo  ccoonn  llaa  ffiinnaalliiddaadd  ddee  ssooppoorrttaarr  eell  

pprrooyyeeccttoo..  EEss  ppoossiibbllee  ddeessggrraavvaarr  aa  HHaacciieennddaa  ddiicchhaass  

ddoonnaacciioonneess..  PPuueeddeess  ddoonnaarr  ffáácciillmmeennttee  ccoonn  ttuu  ttaarrjjeettaa  

eenn  hhttttpp::////tteeaammffrreeddnneett..oorrgg  
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PPaattrroocciinnaann::  TTeeaamm  FFRREEDDNNEETT,,  EEllpphheell,,  

EEssccuueellaa  PPoolliittèèccnniiccaa  SSuuppeerriioorr  ddee  CCaasstteellllddeeffeellss  


