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Les primeres revolucions 
industrials 

• Del Neolític a la civilització agrícola: l’inici de l’economia 
productora (1.000.000 anys fins fa 250 anys) 

• 1ª (S. XIX) i 2ª (S. XX) revolucions industrials: revolucions 
energètiques. 
– Carbó i màquina de vapor ... 
– El petroli, l’electricitat, ...i molt més! 

• Fa 250 anys  s’inicia la 1ª Revolució Industrial (i la 
RACAB!) 

• Creixement exponencial de la població 
• 6.000 milions actualment: 6 vegades més que al 

iniciar el segle XIX, 3 vegades més que l’any 1930, 
el doble que l’any 1960.  

• Esperança de vida augmenta 15 minuts per hora 
(2.5 anys/dècada)  

 

http://www.icmab.es/icmab/�


L´efecte hivernacle antropogènic 

•Augment temperatura (2000): 0.6±0.2ºC.  
•Augment emissions CO2 el segle XX: 31% (70% EEUU+EU) (82% 
contribució al canvi de temperatura). 
•Tendència continuada fins a l’actualitat (2010) 

•Energies fòssils (85 %). Extracció petroli: 160.000 l/s actualment 

http://www.icmab.es/icmab/�


El repte energètic múltiple 

• Accés a energia neta, fiable i abastable pels 7.000 milions d’habitants 
•  Cal aconseguir 10 TW lliures de Carboni l’any 2050: ∼450 ppm CO2 ; 

>2ºC augment temperatura; ∼ 50 % energia renovable. 
• Mitigació canvi climàtic, seguretat energètica, minimitzar efectes 

econòmics i socials  
• Ampli espectre d’oportunitats per a la R&D multidisciplinar 

– Electricitat neta  
– Nous combustibles  renovables 
– Captura i reutilització del CO2 

– Eficiència energètica 
 

Premi Nobel Física 1997 



GRANDS REPTES DEL SEGLE XXI 
1. Energia neta, sostenible, segura i 

fiable, transport, medi ambient  
• Generació renovable 
• Emmagatzetmatge d’energia 
• Energía elèctrica: eficiència 
 

2. Tecnologies de la informació 
• Necessitat creixent de 

comunicació 
• Computació quàntica 

 
3. Qualitat de vida 

• Diagnosi, teràpia, seguiment 
• Nano-biomedecina, nano-

farmàcia 
• Medecina regenerativa 
 



S XX: l’imparable avenç de les tecnologies 
de la informació i la comunicació 

ENIAC, 1946 

IBM, 1980 

Un sol equip 
per a tot? 



S XXI: cap a la interconnectivitat universal 
permanent 

• Xarxes socials: un nou fenomen inesperat i no predit 
• Quant més creixeràn aquestes noves demandes socials? 
• Consum energètic Facebook – Europa = 1 planta generació 

nuclear) 
• Actualment: 1010 missatges/any ! 
• Urgent nanoelectrònica de baix consum! 

Dropbox 



• Necessitats creixents 
de biomaterials i 
bioeneginyeria 

• L´Home biònic 
• Regeneració teixits 
• Nanobiomedecina: cap a 

una medecina 
personalitzada, proactiva 
i preventiva 

• Monitorització 
d’informació biològica 

• Farmàcia i diagnosi a 
mida 
 

Allargament i millora de la qualitat 
de vida: reptes creixents 

http://www.icmab.es/icmab/�


Reptes múltiples interrelacionats 
pel segle XXI 

Energia 
Medi ambient 

Salut 
 Benestar 

Informació 
Comunicació 

• Herència del S. XX: la superabundància ens ha proporcionat 
coneixement científic 
• La millor eina de que disposem per enfrontar-nos al triple repte 
del S XXI és el coneixement científic 

http://www.icmab.es/icmab/�


Ciència de Materials : segle XX  

Comunicació 
 
 
Medicina 
 
 
Transport 
 
 
Energia 
 
 
Informació 

Síntesi 
Processat 

Funcionalitat 

MATERIALS  

Física i Química de l’estat sòlid des dels anys 50 

http://www.icmab.es/icmab/�
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(nm) 

Or NPs 
8 nm & 16 nm 

Virus Grip 
 100 nm 

1 

Bacteriòfag 
60-70 nm 

ADN 
Diàmetre = 2 nm 

Cabell ∼ 100 µm (x 1.000) 

L’escala de la Nanociència 

9 ordres de magnitud escala humana 

http://www.icmab.es/icmab/�


Les fites de la Nanociència 

• Anys 60: El famós discurs de Richard 
Feymann. “There is plenty of room at the 
bottom”. El primer visionari! 

• Anys 80: els ulls de la nanociència. 
Microscòpia d’efecte túnel. 

• Anys 90: Nous materials amb 
dimensions nanomètriques. La NNI del 
president Clinton 

• Segle XXI: l’explosió de la Nanociència – 
Nanotecnologia – Nanofabricació i les 
nanomanufactures 

• Augment extraordinari de la producció 
científica i la innovació tecnològica 
(patents). Catalunya x5 en 10 anys 

http://www.icmab.es/icmab/�


Nanotecnologia a la Natura: 
L’efecte Flor de Lotus 

http://www.icmab.es/icmab/�


Nanotecnologia a la Natura: 
L’efecte Flor de Lotus 

Lotus Papillae 6-9 µm 

http://www.icmab.es/icmab/�


Nanotecnologia a la Natura: 
L’efecte Flor de Lotus 

Lotus Papillae 6-9 µm 

Recobriments 
autonetejadors, 
anticongelants, … 

http://www.icmab.es/icmab/�


10μm 

e 

f 

200nm 

Superhidrofobicidad: nanociencia en 
la Naturaleza 

Com caminar per sobre de l’aigua? 

Nanotecnologia a la Natura: 
mullabilitat, colors 
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10μm 
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200nm 

Superhidrofobicidad: nanociencia en 
la Naturaleza 

Com caminar per sobre de l’aigua? 

Mullar 

No mullar 

Nanotecnologia a la Natura: 
mullabilitat, colors 

Com generem colors a la Natura? 

Cristalls fotònics! 

http://www.icmab.es/icmab/�


 
 

CRATerre-ENSAG 

Roughness 
regime 

La nanotecnolgia 
ho fa possible: 

tecnologies de la 
construcció 
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Nanotecnologia a l’antiguitat 

Vidriera de la catedral de Notre Dame (X d.c.)   Copa de Licurgo (IV d.c.) 

Les nanopartícules tenen 
color variable!  



Nanociència i nanotecnologia: un nou paradigma 
científic i tecnològic 

Variables 
nanomaterials 

Propietats 
materials Aplicacions 

 
Dimensió 
Forma 
Superficie vs volum 
Interfases 
Defectes 
Organització 
nanoestructural 
Nanocomposició 
 

Elèctriques i 
magnètiques 
Òptiques 
Fonòniques 
Tèrmiques 
Mecàniques 
Químiques 
Biològiques 
… 

Sensors 
Dispositius 
electrònics, fotònics, 
superconductors 
Fotovoltaica 
Fotoelectroquímica 
Catalitzadors 
Biomarcadors 
Bioimatge 
Terapèutica 

Nanomanufactura 

Nanociència Nanotecnologia 

http://www.icmab.es/icmab/�


Nanociència: un nou paradigma científic 
 Múltiples oportunitats per nous descobriments, nous materials, 

noves propietats i noves aplicacions. R&D disruptiva: 
pràcticament tots els sectors es transformaran 

Escales de llargària 
crítiques 

Nano - fenòmens  
 

• Escales llargària 
intrínseques 

• Gran superfície 
específica 

•Interfases poden 
ser dominants 

•Dimensionalitat 
reduida 

• Efectes quàntics 



Nanociència: un nou paradigma científic 
 Múltiples oportunitats per nous descobriments, nous materials, 

noves propietats i noves aplicacions. R&D disruptiva: 
pràcticament tots els sectors es transformaran 

Escales de llargària 
crítiques 

• Convergència de 
disciplines en una 
mateixa escala 
• La nanoescala es 
converteix en la font 
de noves 
funcionalitats 
macroscòpiques 
• Nano inside! 



Els nanomaterials són una “enabling technology”:  
integració en dispositius i sistemes és la clau de l’èxit 

Sistemes Integrats 

Dispositius - components 

Processat 
(nano)materials 

Nous (nano)materials 
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Nano inside! 

El lligam amb el món macroscòpic 
és necessari! 

http://www.icmab.es/icmab/�


Nanotecnologia: una disciplina disruptiva 

Salud y 
Medicina 

Tecnologías 
Información 
 

Ciencia 
Materiales  

Alimentos, 
agua, medio 
ambiente 

Instrumentos Energía  

Disco duro 
GMR  

Supercond. 

Fotovoltaica 
Ligero y duro Distribución 

Medicamentos 
 Microscopia 
túnel 

Remediación 

 Tecnologia transversal trencadora 
 La millor eina de que disposem pels reptes del S.XXI 
 Economia de materials i energia 

Els nanomaterials són la “enabling 
technology” per a la 3ª revolució industrial 

http://www.icmab.es/icmab/�


Nanociència: a on són els reptes 
científics? 

 
 

Nanociència i  
Nanotecnologia 

Nano – 
preparació  

manufactura 

Seguretat 

Simulació 

Nano -
characterització 

Síntesi 
Assamblatge 

Producció 

Toxicologia 
Bioseguretat 

Imaginar 
Predir 

Veure 
 Controlar 



MACRO 
mm 

MICRO 
µm 

NANO 
nm 

Aproximació Bottom-up 
• química supramolecular 
• síntesis química 
• auto- assamblatge 
• deposició (CSD, ALD) 

Aproximació Top-down 
• enginyeria precisió  
• micro/nanofabricació 
 litografia (NIL, EBL) 
 deposició (PLD) 

Interdisciplinaritat 

Integració de les dues aproximacions  és una font fèrtil de noves oportunitats  

Creant nanomaterials:  
Cap a un nou Neolític 

  
 

Repte: optimitzar cost/prestació de la nanomanufactura 
per a cada aplicació 

http://www.icmab.es/icmab/�


Aproximació baix-dalt a  
nanostructures inorgàniques  

 Auto-
assamblatge 
nanoobjectes 

Nanoparticules 
Nanofibres 

Capes 
Nanocomposite 

Capes 
primes 

Multicapes 

 Plantilles per 
Nanoobjectes 

Solucions 
químiques 
Precursors 
moleculars 

2 nm 

LSMO 

[100] 

[0
01

] 

STO 
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Creació de nanomaterials a mida 

- Nanocomposites (3D)  
- Capes primes (2D) 
- Nanofils, fibres (1D) 
- Nanopartícules (0D) 5 nm 

FFT 

Metodologies nanofabricació 
ALD, CSD, PLD, CVD, sputtering, MBE, SAM 
electrospinning, electrodeposició, EBL, NIL, 
FIB, … 



Creació de nanomaterials a mida 

- Nanocomposites (3D)  
- Capes primes (2D) 
- Nanofils, fibres (1D) 
- Nanopartícules (0D) 5 nm 

FFT 

Metodologies nanofabricació 
ALD, CSD, PLD, CVD, sputtering, MBE, SAM 
electrospinning, electrodeposició, EBL, NIL, 
FIB, … 



Imatge a l’escala nano (atòmica) & espectroscòpia 
Veure és creure 

  
 

Imatge & 
Espectroscòpia 

Eines 
SPM  

Nanoscòpia 
Electrònica  

Radiació 
Sincrotró 

Eines 
Ciència 

Superfícies 



Catàlisis: STM 
imatges de vacants 
a CeO2 

Visualització a escala atòmica 

A. Mugarza et al, Nature Comm (2011) 

STM anàlisi 
acoplament 
molècula-metall  

NC-AFM: 
impureses 
atòmiques a Si(111)  

Y. Sugimoto et al., Nature (2007) 



·In STEM the images are formed collecting e’s 
scattered through high angles 
·The strength of scattering varies with atomic 
number  Z-contrast  

 
 
• Z-contrast → direct chemical information   
(straightforward interpretation).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aberration corrected STEM  (Scanning Transmission Electron Microscopy) 

28500 31500

 

 d 

Ba 

Ba 

Cu 
Cu 
Y 

Ba 

ADF counts 

• Short Depth of Focus (Only few nanometers 
of the sample are focused). 

A.Llordés et al., Nature Materials, 11, 329 (2012) 
R. Guzmán et al. , Appl. Phys. Lett. 102, 081906 (2013) 

http://www.icmab.es/icmab/�


Aberration corrected STEM  (Scanning Transmission Electron Microscopy) 

28500 31500

 

 d 

Ba 

Ba 

Cu 
Cu 
Y 

Ba 

ADF counts 

• Short Depth of Focus (Only few nanometers 
of the sample are focused). 

BF 

Z-contrast 

A.Llordés et al., Nature Materials, 11, 329 (2012) 
R. Guzmán et al. , Appl. Phys. Lett. 102, 081906 (2013) 
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• Resolució espacial: estructura, defectes  
• Objectes nanomètrics es poden detectar i visualitzar 
• Espectroscòpia electrònica i magneto-espectròscopia  
 

Radiació sincrotró: un ull molt poderós 

Synchrotron radiation: ALBA 
Tunable energy 

Variable polarization 
Temporal structure 

… 

http://www.icmab.es/icmab/�


Eines  
computacionals 
metodologies 

Dispositius 
Transport 
Electrònic  

Matèria 
tova  

Elements 
Finits 

Modelar 

Electrònica 
Magnetisme 

Ferroelectricitat 

Teoria i simulació 
Entendre i predir 

  
 

Paquet SIESTA per la 
simulació ab-initio 

Mare Nostrum  BSC 

2 nm 

E 



Simulació: un 
problema de 
multiescales 

Com detectar els 
problemes rellevants a 
cada escala? 

cm mm µm nm 

10-2 10-3 10-6 10-4 10-5 10-7 10-8 10-9 (m) 

http://www.icmab.es/icmab/�


Nous desenvolupaments en eines de simulació 

The SIESTA method for ab-initio materials simulation 

HOMO and LUMO of 
DNA (800 atoms, 
small computer) 
Linear-scaling 
calculation (1999) 

Cu phthalocyanine 
 on Ag(001) 
 1400 atoms  

Soler, Artacho, García, Gale, Junquera, Ordejón, Sánchez-Portal 
J. Phys. Cond. Matt (2002) 

Around 4200 citations 
More than 1000 active users 

TranSIESTA: Electronic transport 
Brandbyge, Mozos, Ordejón, Taylor and Stokbro 
Phys. Rev. B. (2002)  --- More than 1000 citations 

Localized atomic orbitals 

Last: Massive parallelization 
in collaboration with the BSC-CNS 

A. García 
P. Ordejón 

http://www.icmab.es/icmab/�


Nanomaterials per a l’Energia i el medi ambient  
  
 

•Nanopartícules per 
tractar aigua i segrestar 
metalls  

• Sensors electroquímics 

• Catàlisi 
• Cel.les combustible 
• Superconductors 

• Supercapacitors 
• Materials per bateries 
• Superconductors 
• Emmagatzamatge H 

• Cel.les solars 
• Termoelèctrics 
• Piezoelèctrics 
• Superconductors 

Captació 
Energia  

 

Emmagatzamar  
Energia 

Medi 
ambient 

Conversió 
Transport i ús 

electricitat 

http://www.icmab.es/icmab/�


El mite de Prometeus: Energia 
 Química, electrònica, elèctrica i tèrmica 

a partir del sol 

Electrònica Fotoquímica Tèrmica 

Protons i electrons fotogenerats 

http://www.icmab.es/icmab/�


165,000 TW 
De llum solar 
arriba a la 
Terra cada dia 

Podem aconseguir 10 TW 
De llum solar l´any 
2050? 
(10% eficiència, 0.1% 
superficie) 

1h llum solar = 1 any 
energia humanitat 

La fusió: la nostra font d’energia 
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165,000 TW 
De llum solar 
arriba a la 
Terra cada dia 

Podem aconseguir 10 TW 
De llum solar l´any 
2050? 
(10% eficiència, 0.1% 
superficie) 

1h llum solar = 1 any 
energia humanitat 

20 TW 

La fusió: la nostra font d’energia 

L’energia solar és la font darrera de l’energia de la nostra 
societat. Convertir aquesta energia en combustible i 
electricitat és la nostra solució a llarg termini. Necessitem 
desenvolupar nous materials per assolir aquest objectiu. 

Acadèmia de Ciències EEUU, 2003 



Tipus de cel.les Solars 

1ª Generació: Silici 
 

Tipus 
Monocristal.lí 
Policristal.lí 

Amorf 

Cel.les Solars 
Híbrides 

Noves generacions de cel.les solars 

http://www.icmab.es/icmab/�


a-Silici 

CuGaSe2  6.5% 
Cu(In,Ga)Se2  13-15% 

Tipus de cel.les Solars 

2ª Generació: Inorgànic 
 

Noves generacions de cel.les solars 

http://www.icmab.es/icmab/�


DSSC (Cel.les tipus Gratzel) 

Cel-les Solars Polimèriques 

Tipus de cel.les Solars 

3ª Generació: Orgànica, Híbrids,  
                        Polimers, DSC, òxids 
 

Cel.les Solars 
Híbrides 

Noves generacions de cel.les solars 

http://www.icmab.es/icmab/�


Disseny de cel.les solars: concentració de 
llum per plasmònica 

Llargàries característiques: absorció fotó i difusió e- 

Estructures metàl.liques 
superficials guien la llum: 
amplificació efecte PV 

http://www.icmab.es/icmab/�


PV-powered photoelectrolysis 

H2O() H2(g) + ½ O2(g)

2H2O + 4h+ O2 + 4H+

4H+ + 4e- 2H2

2H2O  O2 + 2H2

1. Fe2O3
2. WO3
3. TiO2

Hydrogen 
Solar (UK)

PV 

Anode 

Cathode 

PV-electrolysis 

H2O 

PV generation and storage by H2 generation 
A.Rothschild,Technion – Israel Institute of Technology 



Generació fotoelectroquímica d´Hidrogen: 

NP TiO2 negre: 
superficie deficient 
oxigen 

Fotocatàlisi activada per 
l’estructura superficial 

X. Chen et al, Science 331, 746 (2011) 

http://www.icmab.es/icmab/�


Convertidors termoelèctrics: 
aprofitament del calor 

•Refrigeració ecoeficient, centrals solars 
híbrides, solar concentració 

•Espectre solar IR, recuperació calor 
automòbil: -20 % consum combustible 

TE generator 

TSZT
κ
σ⋅

=
2

http://www.icmab.es/icmab/�
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aprofitament del calor 
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Bateries alta densitat d’energia 
 

 Recargable 
  
 Alta densitat energia 
 
 Petita i lleugera 
 
 Verda 

 Menys meitat combustible i 
CO2 per cotxe !  
  
 Captura CO2 més simple 
 
 Insonor i rebaixa la 

pol.lució a àrees urbanes  

http://www.icmab.es/icmab/�


Bateries: dispositiu electroquímic 
complex. Control de la nanoestructura 

Current collector (Al)

Active material

Additive

Binder

Separator

SEI

Electrode

material

-
+

Current collector (Cu)

Active material

Additive

Binder

Current collector (Al)

Active material

Additive

Binder

Separator

SEI

Electrode

material

--
++

Current collector (Cu)

Active material

Additive

Binder

Prestacions 

Transport 
electrònic 

Transport 
iònic 

Materials Interfases 

M.R. Palacín. Chem. Soc. Rev., 2009, 38, (2565)  

J. Cabana et al. Adv. Mater., 2010, 22, (E170)  
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Bateries: dispositiu electroquímic 
complex. Control de la nanoestructura 

Current collector (Al)

Active material

Additive

Binder

Separator

SEI

Electrode

material

-
+

Current collector (Cu)

Active material

Additive

Binder

Current collector (Al)

Active material

Additive

Binder

Separator

SEI

Electrode

material

--
++

Current collector (Cu)

Active material

Additive

Binder

M.R. Palacín. Chem. Soc. Rev., 2009, 38, (2565)  

J. Cabana et al. Adv. Mater., 2010, 22, (E170)  
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Bateries: dispositiu electroquímic 
complex. Control de la nanoestructura 
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Electrode materials 
requirements 

 
High gravimetric capacity 
 
High volumetric capacity 
 
High power 
 
Long life with cycles 
 
High efficiency 
 
Low cost 
 
Security 
 
Environmentally sustainable 
 

discharge 
 
  charge 

-     + 

  LiyC             LixCoO2 e- 

Sony, 1991 

Bateries d’ió Li 
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Materials per bateries de Sodi: nova oportunitat!  

cost 

seguretat 

Densitat  
Energia 

Patent: Active Substance for Electrode for a sodium 
Ion Battery“. Rosa Palacin et al; Chem Soc. Rev. (2009)/ 
Adv. Mater. (2011) 

 
 

● fonts  “ilimitades” (23600 ppm escorça terrestre 
/ 10800 ppm aigua mar comparat amb 20 ppm/ 

0.18 ppm pel liti) 
 

● baix cost (0.11 $/Kg per Na2CO3 comparat amb 
3.45 $/kg per Li2CO3) 

 
● química intercalació similar a Li 

  
● tecnologies basades en sodi ja existeixen però 

operant a altes T  
 

Forta Demanda 

http://www.icmab.es/icmab/�


ULTRACAPACITORS 

• Carga electrònica ràpida: 
doble capa 

• Complement bateries 
electroquímiques: energia i 
potència 

• Gran superfície específica 



SUPERCONDUCTIVITAT: EL SEGON 
SEGLE DE L’ELECTRICITAT 

Un nou paradigma elèctric: de la Física del S. XIX a la del S. XXI 

‚Local Tuning‘ 
SMES, Flywheel 

Current Control 
Current limiter/controller 

Sensitive load 

Power Cable 

Transformer 

Transformer Power Link 

Power plant 

http://www.icmab.es/icmab/�


SUPERCONDUCTORS ALTA Tc: ARQUITECTURA 
EPITAXIAL  

degut a l’anisotropia de les seves propietats 

Control de la nanostructura en llargàries km :  molt a prop de 
les aplicacions reals de potència 

Capes tampó  YBCO 

Substrat RABiTS texturat 

Substrat metàl.lic Policristal.lí 

Capa IBAD 
texturada YBCO 

Capa tampó  

Objectiu: aconseguir      
100€/kA m 

http://www.icmab.es/icmab/�


Substrat metàl.lic: RABiTS  Ni, SS-
IBAD,  gruix ~ 80 µm 

Capes tampó: CeO2 , YSZ, STO,… 
~ 0.1 µm 

Capa SC: YBCO 
~ 1.0 -2.0 µm 

          

Capa protectora: Ag  

gruix ≈ 0.2 - 0.5 µm  

SUPERCONDUCTORS ALTA Tc: ARQUITECTURA 
EPITAXIAL  

degut a l’anisotropia de les seves propietats 

Control de la nanostructura en llargàries km :  molt a prop de 
les aplicacions reals de potència 

Nanoenginyeria de 
defectes defineix les 
propietats 

Fronteres de gra  no són un 
problema  Objectiu: aconseguir      

100€/kA m 

http://www.icmab.es/icmab/�


SUPERCONDUCTORS ALTA Tc: ARQUITECTURA 
EPITAXIAL  

degut a l’anisotropia de les seves propietats 

Control de la nanostructura en llargàries km :  molt a prop de 
les aplicacions reals de potència 

Objectiu: aconseguir      
100€/kA m 

http://www.icmab.es/icmab/�


Aproximació baix cost: solucions 
químiques 

 
 

Rms: 0,709 nm 

Air 

Deposició amb Ink Jet 

• Capes tampó d´òxid epitaxial 
• Bona planaritat superficial  
• Elevats corrents crítics 

Jc (77 K, sf) = 2.3  MA/cm2 

Δφ(103)= 5º 
Δω(005)=2º 

10 cm 

YSZYSZ

YBCOYBCO

̴2
4n

m

CeCe BufferBuffer

YSZYSZ

YBCOYBCO

̴2
4n

m

CeCe BufferBuffer

YSZ 

YBCO 
Ce Buffer 

ABAD-YSZ 

CSD : CeO2  

CSD-YBCO 

Polycrys. SS 

TFATFA--YBCOYBCO

YSZYSZ

SSSS

ZrZr doped CeOdoped CeO22

TFATFA--YBCOYBCO

YSZYSZ

SSSS

ZrZr doped CeOdoped CeO22

500 nm

ABAD-YSZ  

SS 

SS  

   
Ink supply

Open end

Cavity PZT

Closed 
end

Nozzle 
aperture

XY

 

   

 

   
Ink supply

Open end

Cavity PZT

Closed 
end

Nozzle 
aperture

XY

Ink supply
Open end

Cavity PZT

Closed 
end

Nozzle 
aperture

XY XY
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Ancoratge de vòrtex en YBCO nanocomposites 

J 

FL= JxB 

 0D-APC 
Oxygen 
vacancies, … 

Nanoenginyeria de defectes: control de l’ancoratge i millora de propietats 

Vortex ancorats a zones 
no-superconductores 

Interfases als nanocomposites són el punt clau: màximes prestacions  

J. Gutiérrez, Nature 
Materials (2007) 
A. Llordés, Nature 
Materials (2012) 

BaZrO3 

YBCO 
[010] 

c 

http://www.icmab.es/icmab/�


Demanda cinta superconductora 

300 km de cinta  
Aerogenerador 
10 MW  

8 km de cinta  
per 100 metres 
de cable 

ICMAB - Gamesa  

ICMAB – Endesa 
Nexans  

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Windmills_D1-D4_(Thornton_Bank).jpg�
http://www.icmab.es/icmab/�


Eficiència creixent de les tecnologies de la 
il·luminació 

Il·luminació: els LED’s 
20 % consum energia elèctrica  



LEDs blancs: emisors blaus (Ga,In)N +  fòsfors  

Es precisen fòsfors vermells i taronja urgentment 
Pels LEDs blancs 



Finestres inteligents: eficiència energètica 

Nature  500,  323 (201 3) 

Collaboration Berkeley / ICMAB  

http://www.icmab.es/icmab/�
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Nature  500,  323 (201 3) 
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Membranes nanoporoses 

Separació aigua - petroli Gran superfície específica: 
recobriment silicona 

Selecció de la mullabilitat: alta petroli / baixa aigua  
J. Yuan et al, Nat. Nanotec 3, 332 (2008) 

http://www.icmab.es/icmab/�


Nova electrònica 
  
 Electrònica 

Quàntica  

Espintrònica 

Electrònica 
Semiconductors 

Electrònica 
d’òxids  

Electrònica 
Molecular 

e- 



J 

FL= JxB 

Materials Funcionals 
  
 Nanomagnetisme 

Multiferroïcitat 

Fotònica 
Plasmònica 

Magnetofotònica 

Mecànica 
Tribologia 
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LA LLEI DE MOORE 

 Llei de Moore: (+100% /2 anys) creixement de la integració 
 Existeix un límit?. La computació quàntica prendrà el relleu? 



Densitat emmagatzematge d’informació 

“Llei de Moore” magnètica 



Tecnologies de la informació: els reptes del segle XXI 
Més Moore! 

 

 Innombrables fronts per a extraordinaris desenvolupaments 

• Electrònica 1D/2D: nanofils, grafè 
• Electrònica molecular: moleculatrònica 
• Control espí: espintrònica 
• Electrònica òxids metàl·lics 
• Computació quàntica 



Premi Nobel 2010: El grafè 
Una oportunitat revolucionària? 

• Un nou nanomaterial que 
revoluciona l’electrònica: 
física quàntica completament 
novedosa. Conducció balística 

• Gran superfície/volum 
• Multifuncionalitats: 

electrònica, fotònica, energia, 
mecànica, …  

• Més de 23.000 articles i 
7500 patents en 6 anys! (70 
% a USA, Korea i Xina) 

• EU: FET flagship ! (10 anys) 
A. Geim, 

K.Novoselov 



Sinèrgia entre el grafè i els nanopunts 
semiconductors 

G. Konstantatos et al, Nature Nanotech. 7, 363  (2012) 

• El grafé és poc absorvent de la 
llum però bon conductor 
 

• Els quantum dots són utilitzats 
per a cel.les solars 
 

• La combinació d’ambdós fa un 
excel·lent fotodetector i obre un 
camí per introduir el grafé en la 
fotovoltaica 



Materials funcionals sobre Si 

Science  340, 827 (2013) 

79 

Collaboration Collège de 
France / ICMAB  

http://www.icmab.es/icmab/�


Nanoelectrònica òxids: la interfase 
és el dispositiu 

• Control a escala atòmica de la 
estructura i les propietats 
electròniques en òxids complexos 

G. Herranz et al 

Scient. Reports (2012) 

http://www.icmab.es/icmab/�


Nanoelectrònica òxids: la interfase 
és el dispositiu 

• Control a escala atòmica de la 
estructura i les propietats 
electròniques en òxids complexos 

G. Herranz et al 

Scient. Reports (2012) 

http://www.icmab.es/icmab/�


Espintrònica: què és això?  

 
 

• Electrònica Convencional: el flux de càrrega es 
controla amb un camp elèctric i determina les 
funcions.  

• Espintrònica: manipular l’espí de l’electró (i el 
magnetisme) per a obtenir noves funcions 

e- e- corrent 

http://www.icmab.es/icmab/�


Magnetorresistència gegant 

 
 

 ~ - 80% 

   GMR    GMR 
NOBEL FÍSICA 2007 

A. Fert  
P. Grunberg 

1988 

http://www.icmab.es/icmab/�
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Multifuncionalitat: la font de nous fenòmens 
i dispositius 

  
 

Materials 
Multiferroics 

Nanopartícules “core 
shell” per alliberació de 

fàrmacs 

M. Nair et al., Nature Communications (2013) 



Memòries magnètiques controlades per camps elèctrics 

Combinació de materials ferroelèctrics i 
ferromagnètics  

 
Cap a un baix consum en 

l’enregistrament d’informació 

J. Fontcuberta et al. Nature Comm (2014) 

Interfases de molt elevada 
qualitat a escala atòmica 

http://www.icmab.es/icmab/�


 

Electrònica impresa de baix cost (macroelectrònica) (orgànica i òxids) 

http://www.icmab.es/icmab/�


 

Electrònica impresa de baix cost (macroelectrònica) (orgànica i òxids) 

http://www.icmab.es/icmab/�


Plataforma molecular per memòries no-volàtils i  
dispositius multifuncionals 

OFF STATE ON STATE 

M. Mas, J. Veciana et al., ICMAB (2011) 
M. Mas : ERC Starting Grant (2012) 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://images1.wikia.nocookie.net/es.pokemon/images/d/d7/Bombilla_Roja.png&imgrefurl=http://es.pokemon.wikia.com/wiki/Archivo:Bombilla_Roja.png&usg=__O-FRu2pttACRN3RiYnuWkZVEkBI=&h=747&w=747&sz=227&hl=es&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=mZw4L4aPkUK3fM:&tbnh=141&tbnw=141&prev=/images?q=bombilla+roja&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1T4WZPA_enES312ES312&tbs=isch:1�
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://images1.wikia.nocookie.net/es.pokemon/images/7/71/Bombilla_Verde.png&imgrefurl=http://es.pokemon.wikia.com/wiki/Archivo:Bombilla_Verde.png&usg=__WOVhKnVvdCSN6rVM_MrS97B-lUU=&h=747&w=747&sz=259&hl=es&start=6&um=1&itbs=1&tbnid=2Oavro11wHA7TM:&tbnh=141&tbnw=141&prev=/images?q=bombilla+verde&um=1&hl=es&rlz=1T4WZPA_enES312ES312&tbs=isch:1�
http://www.icmab.es/icmab/�


Nanobiosensors i materials biomèdics 
  
 

• Agents de 
contrast per MRI  

• Nanosensors 
temperatura 

• Nanoestructures 
per a biosensors 

• Biomarcadors 

• Interacció NP 
cèlules 

• Anàlisi de 
toxicitat  
 

• Diagnosi: NP 
• Nanoteràpia 
• Nanoencapsulació 
• Regeneració cel.lular 
• Òrgans artificials 

Nanomaterials 
per la 

Biomedecina 
Farmàcia 

Seguretat i 
toxicitat 

Bio-imatge 
Monitoritzar 

Nano-bio-   
sensors 

marcadors 



& 
nanobioscience 

nanobiotechnology 

biology 

physics 
chemistry 

engineering 

medicine 

Nanobiotecnologia i nanobiomedecina: 
dominis interdisciplinars 



Nanobiotecnologia i nanobiomedecina: 
quins són els reptes? 

• Sensors: nano (partícules, fils, tubs, palanques, …) 
• Detecció biomarcadors, virus, bacteris, cel.les tumorals Diagnòstic in-vitro 

• Nanoprobes: Np magnètiques, quantum dots, Ntubs 
• Diagnosi i evolució malaltia, eficiència teràpia Imatges in-vivo 

• Vehicles nanoportadors: Nps, vesicles, dendrimers  
• Max. Eficiència / Min. Adversitats; nous fàrmacs, control  Dosificació fàrmacs 

• Noves teràpies i materials: Nps Au, òxids RX,  compostos B 
• Radiació, hipertèrmia magnètica, plasmònica, antimicrobis Teràpia 

• Biocompatibles: nanorecobriments, interfase bio  
• Prop. Mecàniques, restauració, electroestimulació  Biomaterials 

• Bastides biocompatibles: interfase nano – bio 
• Creixement cel.lular dirigit, nous teixits i òrgans Enginyeria teixits 
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Nanopartícules: biosensors, 
marcadors 

Antígeno 
NP 

Anticuerpo 

Futures aplicacions: 
marcatge a cèl·lules 
vives, probes in-
vivo,… 

Marcatge biològic: 
detecció d’ADN, citometría 
de fluxe, assajos 
inmunològics, … 

5 nm



Biosensors: Plasmònics, NEMS 
Plasmones superficiales: nanofilms metálicos 

www.sensia.es 

Plasmones localizados: nanopartículas 
L. Liz-Marzán 

L. Lechuga 
Biosensors nanomecànics 



tóxico 

Dosis adecuada 

Sub-terapeútico 

Dosificació de fàrmacs 

Dispositivo realizado en tecnología 
MEMS para el transporte de 
fármacos en el interior del cuerpo.  

Nanopartículas  Dendrímeros 

Nanocápsulas 
poliméricas  

Liposomas 

Nanosistemes dosificació de fàrmacs 

• Millora de propietats d’absorció dels productes 
d’interès 
• Arribar al punt malalt sense afectar les zones 
sanes del voltant 
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Nanocàpsules de C per teranòstica 

S.Y. Hong, G.Tobias et al., Nature Materials 9, (2010) 468 

  Ultrasensitive imaging 
  Delivery of unprecedented radiodose density 

 Nanocapsules:               800-1000%  ID/ g  
 Control (free iodide) :  70%  ID/ g (clinically used) 

Inside: Radionuclides for imaging and therapy 
Outside: Biomolecules for biocompatibility and targeting 

ORGAN BIODISTRIBUTION  

Developed  
Nanocapsules 
(sealed iodide) 

Control (free iodide)  
used for treatment of  

thyroid cancer 

Specific  
accumulation  
in the lungs 

Accumulation  
in the thyroid 

http://www.icmab.es/icmab/�


Suports de varies morfologies per a  
cultius de diferents tipus de cèl·lules  

Teixit ossi, vascular, cèl.lules mare, cèl·lules pluripotencials, …    

Enginyeria de teixits 



Ischemic stroke, it is the consequence 
of an obstruction of a cerebral artery by 
a thrombus or an embolism and 
represents aprox 85% of all strokes 
 

15 million strokes occur each year 
worldwide  
 5 million will die and 5 million will be 
permanently disabled.  
 

The European healthcare burden of 
stroke is 64 billion€ per year (3-4% of 
the total health care budget). 
 

Only 5-7% of stroke patients are 
receiving treatment with a tissular 
Plasminogen Activator (tPA) to restore 
the blood flow by clot lysis  
 

Vessament cerebral 

http://www.vhir.org/index.asp?Idioma=en�


Projecte interdisciplinar 
Our objective is to 
potentiate neurorepair 
by enhancing creation of 
new blood vessels, 
angiogenesis, to restore 
blood flow which in turn 
will potentiate 
neurogenesis and 
neuronal function.  
 

angiogenesis 

neurogenesis 

A. Roig et al, European Patent (EP 11382104.5),  8 Abril 2011 

http://www.vhir.org/index.asp?Idioma=en�


 Barcelona Nanotechnology 
Cluster - Bellaterra 

~ 700 researchers / ∼ 1000 people 

The largest R+D N&N concentration in Spain  

∼40-50 % Catalonia scientific production N&N (x5 in 10 years) 

ICN2  

IMB-CNM & 
 D+T, A.I.E. 

UAB 
MATGAS 

A.I.E. 

ICMAB 

ALBA 
synchrotron 

http://www.icmab.es/icmab/�


N&N research: an emerging field 
(nano* / WOK-ISI) 

 

170 194 
275 319 

418 
494 

579 
639 

733 
806 794 

662 
766 

1.056 

1.247 

1.617 

1.840 

2.227 

2.514 

2.744 

3.164 
3.238 

284 320 
422 

493 516 
586 612 665 689 

753 780 

98 137 149 
271 275 

396 406 
518 

618 

787 
901 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Evolution of number of articles by countries 
Catalonia Spain Israel Portugal X 4,9 

∼25 % 



N&N research: an emerging field 
(nano* / WOK-ISI) 

 
X 4,9 

∼25 % 



N&N research: normalized scientific 
production 

 

58,09 
67,88 

87,22 

58,41 

137,93 

194,44 

311,90 

0,00 

50,00 

100,00 

150,00 

200,00 

250,00 

300,00 

350,00 

Spain France Israel Portugal The 
Netherlands 

Denmark Switzerland 

Articles per milion habitants 2011 

Catalonia 



CONCLUSIONS 

• La nanociència té un potencial enorme per a generar innovació 
tecnològica i per a trobar solucions viables als reptes més exigents 
de la humanitat: Energia i electricitat sostenible,  tecnologies de la 
informació sense fronteres i biomedecina de qualitat. 

  
• És essencial generar sinèrgia de forma integrada en: 

• Nanofabricar: realitzar, produir 
• Nanocaracterizar: veure, controlar 
• Simular: imaginar, preveure 
• Integrar: demostrar, nous dispositius 

 
• Tenim potencial científic i industrial per actuar en la 1ª divisió 

internacional d’aquesta nano-revolució industrial. 
 

• L’impacte social, econòmic i de creació d’ocupació de la 
Nanociència-Nanotecnologia serà molt elevat en els propers anys: 
no podem perdre aquest tren! 

http://www.icmab.es/icmab/�


“ Si vols anar ràpid, ves sol. Si 
vols anar lluny, ves acompanyat. 
Necessitem anar molt lluny i molt 
ràpid” 
 
Al Gore 

Moltes gràcies ! 
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