
Memòria 2021



Dos Doctorats Industrials

Acabem el 2021 amb Dos Doctorats Industrials en marxa, els dos per 

lluitar contra el canvi climàtic treient diòxid de carboni de l'aire.

I és que després dels bons resultats del CAPTACO2 i de la finalització 

del contracte d'investigació, s'ha decidit donar continuïtat al projecte 

tot i l'esforç que això suposa.

Així l'equip de la Fundació Greennova ja compta amb dues 

doctorandes, l'Anna i l'Elizabeth, desenvolupant respectivament els 

projectes CAPTACO2 i GRAFECO2, la primera a Tarragona i la segona 

a Barcelona.

La Fundació Greennova dobla doncs el seu compromís per perseguir 

el seu fi fundacional, sempre sense ànim de lucre, i donant a més a 

més l'oportunitat a dues joves estudiants a desenvolupar una carrera 

científica.

No podem oblidar que el canvi climàtic segueix present, i els seus 

efectes es van manifestant. El 2021 ha estat el 6è any més calurós, i 

els 10 anys més càlids s'han donat en el períodes 2010-2021. 

No tenim temps per perdre.  

Sebastià Carrión

Director de la Fundació Greennova

Projecte POLUSTOP

El projecte POLUSTOP, destinat a estudiar la viabilitat de la 
regeneració de filtres aplicada a la neteja de l'aire atmosfèric, s'ha 
conclòs durant el 2021.

L'experimentació ha tingut tres fases diferents:
1. embrutiment de 12 filtres nous durant un mateix període de temps
2. neteja d'aquests filtres seguint diferents protocols
3. reembrutiment d'aquests filtres regenerats

S'ha pogut determinar que la regeneració dels filtres és possible 
comparant-ne la capacitat de retenció de contaminants abans i 
després de la seva neteja.

En concret la capacitat de retenció dels fitres disminueix al voltant 
d'un 10%, fet que permetria implementar el sistema de neteja en un 
prototipus per tal de 
poder-ne avaluar el 
funcionament en 
condicions de treball reals.

La imatge de la dreta 
mostra la neteja d'un dels 
filtres. S'hi poden apreciar 
les partícules atrapades i encara no netejades.

El projecte POLUSTOP continuarà en el futur en funció de la 
disponibilitat de recursos de la Fundació Greennova.



Projecte CAPTACO2 Projecte GRAFECO2

El projecte CAPTACO2 ha començat una nova fase amb la 

incorporació de l'Anna Mas a l'equip de Greennova.

L'Anna està físicament a Tarragona, treballant als laboratoris 

d'Eurecat i la URV, totalment dedicada al desenvolpament del 

projecte.

Durant aquests primers mesos, a banda de familiaritzar-se amb tots 

els aspectes referents a les membranes i les mesures de CO

2, el seu treball ha estat enfocat a la millora de la presa de dades de 

captació i a l'exploració de diferents vies per poder inmobilitzar 

l'enzim anhidrasa carbònica.

L'Anna ha dissenyat un nou 

prototipus amb una 

membrana més gran, que 

es connecta a un 

cromatògraf de gasos. A 

través del cromatògraf es 

poden treure mesures de 

concentració de CO

2 gairebé a temps real, fet 

que permetrà tenir una visió molt més acurada del procés d'absorció.

El projecte CAPTACO2 ha estat objecte d'un reportatge del canal 

CGTN, amb l'Anna de protagonista. Es pot veure aquí.

El projecte GRAFECO2 ha seguit l'aprofundiment en l'estudi de les 

estructures MOF + òxid de grafè per la captacio de CO2.

L'Elizabeth Martínez, la doctoranda que hi està treballant, ha preparat 

multitud de mostres amb diferents composicions, segons el 

percentatge d'òxid de grafè aplicat i el mètode de síntesi emprat.

Cada una de les mostres s'ha caracteritzat mitjançant diferents tipus 

d'assaigs: espectrografia infraroja, difracció de raigs X i Raman, 

microscopia electrònica i anàlisi BET i de volum de porus.

Els resultats obtinguts fins al moment estan en línia amb estudis fets 

anteriorment per altres 

autors, així que el següent 

pas és afegir variacions a les 

composicions estudiades i 

intentar millorar els resultats 

de captació.

La mostra que doni el millor 

resultat es sintetitzarà en 

gran quantitat amb 

l'objectiu de fer proves de captació en condicions reals de treball.

El projecte GRAFECO2 també ha estat objecte d'un reportatge del 

canal CGTN, amb l'Elizabeth de protagonista. Es pot veure aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=gKbITiYsZNo
https://www.youtube.com/watch?v=riw7YgESVEM
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Balanç d'ingressos i despeses de la Fundació Greennova durant 
l'any 2021.

Els comptes clars

Patrimoni inici 2021 61.632 €
Aportacions rebudes 67.444 €
Despeses -62.768 €
Patrimoni inici 2022 66.308 €

Despeses per tipus

Altres: 2.109 € 

Projectes: 58.238 €

Oficina i telèfon: 2.421 € 


