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Què hagués passat si un robot hagués pogut accedir a 

l’ensorrament de la mina de San José, a Xile, quan 33 

miners es van quedar atrapats a uns 700 metres sota 

terra? Van ser rescatats després de 70 dies. O també 

amb el cas dels 12 nens i l’entrenador que ara fa tres 

anys van quedar atrapats en un complex de coves a 

Tailàndia durant 17 dies? 

L’enginyer informàtic Hilario Tomé te clar que el seu 

invent, un robot que pot trobar persones i objectes a 

galeries subterrànies, túnels i coves, té molt futur: “És 

l’evolució natural de la robòtica. Es tracta d’intentar 

fabricar un robot que sàpiga moure’s en territoris 

complexos i amb desnivells.” 
 

 

"És l’evolució natural de la robòtica. Es tracta 

d’intentar fabricar un robot que sàpiga 

moure’s en territoris complexos i amb 

desnivells" 

‘VIA LLIURE’ 

L’ha dissenyat l’enginyer informàtic Hilario Tomé, que 
construeix robots des dels 12 anys 

Hilario Tomé ha dissenyat un robot que pot trobar persones atrapades a túnels  i 
coves . // RAC 1 
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El robot té quatre potes i 
s’assembla a un gos 

El robot elabora un mapa tridimensional de l’entorn, 

l’analitza, el comprèn i decideix accions. Però ha de 

treballar amb coordinació, repartint-se les tasques 

amb altres robots per localitzar les persones o 

objectes, i cal que torni a la base per traslladar tota la 

informació: “Ens hem d’imaginar una mena de gos 

llaurador sense cap. El robot s’ha d’aguantar amb 

quatre potes perquè amb dues, com els humans, és 

extremadament difícil.” 

 

"Ens hem d’imaginar una mena de gos 

llaurador sense cap. El robot s’ha d’aguantar 

amb quatre potes perquè amb dues es 

extremadament difícil"  

El robot es podrà vendre i llogar a un preu assequible 

per qualsevol empresa, i la idea és que tingui també 

aplicacions industrials. 

Un any i mig treballant 16 hores al 
dia, o més 

Hilario Tomé ha guanyat el premi més important de 

robòtica del món competint, tot sol, contra els equips 

de les millors universitats del món i treballant sense 

descans, durant un any i mig, més de 16 hores diàries: 

“Em feia vergonya presentar-me en primera persona 

i per això sempre vaig escriure el projecte en primera 

persona del plural.” 

"Em feia vergonya presentar-me en primera 

persona i per això sempre vaig escriure el 

projecte en primera persona del plural" 

El premi l’ha organitzat l’agència governamental 

americana DARPA (Agència de Projectes 

d’Investigació Avançats de Defensa), que és com una 

mena de NASA sobre innovacions tecnològiques. 

El premi per crear la seva empresa 

El premi està dotat amb 750.000 euros, que Tomé ha 

invertit en crear i desenvolupar la seva pròpia empresa. 

Es diu Keybotic i té seu a Barcelona. Ara ja ha pogut 

contractar dues persones i espera que a finals d’any 

puguin ser un equip de 10 persones: “Ja tenim contacte 
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amb diverses empreses catalanes per activar l’ús del 

robot.” 

"Ja tenim contacte amb diverses empreses 

catalanes per activar l’ús del robot" 

De fet, explica que es va presentar al premi, bàsicament, 

per obtenir finançament per poder engegar la seva 

empresa. I ho ha aconseguit. 

Construint robots des dels 12 anys 

Tomé també confessa que tota la vida ha estat 

obsessionat pels robots: “És la meva passió. Des dels 

12 anys que en construeixo, i des que tinc ús de raó 

recordo que em dedicava a construir-ne 

imaginàriament.” 

"És la meva passió, des dels 12 anys que 

construeixo robots" 

Ell és barceloní, de pare basc i mare iraniana, 

i ningú de la seva família tenia cap vinculació 

amb el món de la robòtica. 

Recupera aquí l’entrevista sencera a l’enginyer 

informàtic Hilario Tomé: 

El robot que ha guanyat contra tot i contra tothom  
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