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BARCELONA MOON TEAM, un projecte tractor per al
sector aeroespacial

El Barcelona Moon Team és el primer equip amb seu a Espanya a participar en el
Google Lunar X-PRIZE, una competició internacional per aconseguir portar un robot a la Lluna amb
finançament majoritàriament privat. L'equip es compon d'empreses privades, centres tecnològics,
professionals de l'espai i científics. El COETTC és Patró de la Fundació que impulsa aquest projecte.
L'objectiu final de l'equip és desenvolupar aquesta activitat que involucri a la societat, sigui viable

tecnològica i econòmicament, amb l'esperança de contribuir a un canvi de paradigma en l'enfocament
actual per la posada en marxa de projectes tecnològicament innovadors i intensius en coneixement.

L'any 2007 la X-Prize Foundation, una
institució educativa americana sense
ànim de lucre amb la missió de
crear avenços radicals en benefici
de la humanitat a través de la
competició, va presentar la
competició internacional Go-
ogle Lunar X-PRIZE, que pre-
mia amb 30 milions de dòlars
als equips que siguin capaços
de fer aterrar un robot a la
Lluna, recórrer 500 metres
sobre la seva superfície, i en-
viar imatges i dades de tornada
a la Terra.

El Barcelona Moon Team té, a més
dels marcats pel GLXP, objectius
científics, industrials, legals, de captació

de fons i de comunicació. Entre els
objectius industrials s'inclouen el

promoure i facilitar un augment
de les activitats espacials i les

capacitats actuals a Catalunya
i Espanya, així com fomentar
una cooperació més estreta
entre empreses, universitats
i organismes d'investigació.
Són objectius científics, un
estudi sobre protecció pla-
netària i demostrar la viabi-
litat de l'extracció d'oxigen
de regolit in situ. L'equip

també intenta, juntament amb
altres iniciatives en el sector

aeroespacial, desenvolupar una
legislació específica sobre espai amb

la definició d'una autoritat específica
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que s'encarregui de l'organització de les activitats
espacials tant públiques com privades. Pel què fa a
la divulgació, l'equip vol impulsar activitats de difusió
i educació sobre l'espai involucrant a l'opinió pública
i fomentant les vocacions dels joves per seguir carreres
científiques i tècniques.

Per aconseguir-ho l'equip està treballant per atreure
inversió privada i pública (amb un màxim d'un 10%
permès per les regles de la competició), en especial
de les empreses no vinculades al sector espacial i que
poden beneficiar-se dels avantatges que suposa que
aquest fet sigui considerat esdeveniment d'especial

interès públic pel Govern cen-
tral.

L'equip Barcelona Moon Team
està liderat per l'emprenedor
Xavier Claramunt, al capdavant
de Galactic Suite Moonrace,
una empresa filial de Galactic
Suite Design, que també pro-
mou i desenvolupa el Galactic
Suite Spaceresort, el primer ho-
tel espacial que té la intenció
d'oferir una experiència com-
pleta de turisme espacial mit-
jançant la combinació de diver-
sos elements en Terra i en
òrbita. Altres membres de
l'equip inclouen com a soci
tecnològic el Centre de Tecno-
logia Aeroespacial (CTAE), amb
seu a Viladecans, el científic
Ignasi Casanova i el seu equip
de la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC), Rafael Harillo
de Stardust Consulting, assesso-
ria especialitzada en dret espa-
cial, i Jordi Rigual, de New
Output (NOP), que proporciona
suport estratègic i comercial 

Més informació:
Sobre el Barcelona Moon Team, www.barcelonamoonteam.com
Sobre el Google Lunar X PRIZE, www.googlelunarxprize.org.
Sobre la X-Prize Foundation www.xprize.org.
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