
Memòria 2019



Els nostres primers 18 mesos

L'activitat de la Fundació Greennova es va iniciar de forma oficial el 
juny del 2018, amb el compromís de poder efectuar accions 
sensibles per lluitar contra l'escalfament global i per revertir els 
efectes negatius de les nostres accions sobre el nostre planeta.

Durant aquests primers mesos els nostres esforços s'han centrat en 
la búsqueda de patrocinadors i la posada en marxa de projectes 
enmarcats dins del nostre fi fundacional.

Així, hem aconseguit recolzaments rellevants per la nostra tasca. 
Per ordre cronològic ens han donat suport: Transports Trallero, 
Caixa d'Enginyers, DAMM, La Caixa, Anudal Industrial, Comercial 
Química Massó i Vueling. A totes elles el nostre sincer agraïment.

I per altra banda hem signat un conveni de col·laboració amb 
Eurecat per engegar els projectes CAPTACO2 i POLUSTOP.

Aquest 2019 serà recordat com l'any d'inici del moviment Fridays 
For Future, amb manifestacions de joves reclamant arreu una acció 
decidida dels governs per fer front al canvi climàtic. Des de la 
Fundació Greennova hi posarem també el nostre granet de sorra, 
sense ànim de lucre.

Sebastià Carrión
Director de la Fundació Greennova

Projecte CAPTACO2

El projecte CAPTACO2 consisteix en la construcció d'un mòdul 
captador de diòxid de carboni atmosfèric, el principal gas d'efecte 
hivernacle.

La captació es realitza a través d'una reacció química que fixa el 
diòxid de carboni en forma de carbonat, mitjançant la seva mescla 
amb un hidròxid. Aquest carbonat pot ser recollit i guardat, o bé es 
pot sotmetre a un procés posterior per alliberar de nou el diòxid de 
carboni i reaprofitar-lo.

El funcionament és similar a la fotosíntesi que fan els arbres i les 
plantes, però en comptes de fulles el captador utilitza membranes de 
polisulfona.

En el prototip de la imatge hi ha 
dues membranes a cada un dels 
sis costats del mòdul, i l'hidròxid 
en el seu interior. La tecnologia de 
les membranes permet que el 
diòxid de carboni les atravessi 
però no ho fagi l'hidròxid, de tal 
manera que el carbonat queda 
contingut en el seu interior.

Actualment els esforços estan centrats en millorar el comportament 
de les membranes de polisulfona que fan de fulla artificial per 
maximitzar els valors de captació.



Projecte POLUSTOP

La Fundació Greennova és una entitat no lucrativa, i es nodreix de 
les donacions que rep tant d'empreses com de particulars.

La Fundació Greennova no destina ni un sol euro al pagament de 
nòmines ni al pagament de dietes al patronat, perquè vol destinar 
el màxim de recursos al seu fi fundacional.

Els comptes clars

El POLUSTOP és un projecte de neteja de l'aire de les ciutats i té com 
a objectiu principal recollir les partícules que generen el trànsit rodat 
i l'activitat industrial, i que són un problema de salut molt important 
en grans ciutats.

La neteja de l'aire es fa per filtració, per tant es necessita impulsar 
l'aire a través d'un filtre que retingui les partícules de forma efectiva.

En una primera fase del projecte s'ha estudiat la viabilitat d'instal·lar 
filtres mòbils en la superfície externa de vehicles, que es puguin 
posar i treure sense esforç, de tal manera que l'avanç del vehicle 
impulsi l'aire a través del filtre.

El seu estudi ha 
demostrat que la 
resistència 
aerodinàmica que 
ofereix el filtre 
mòbil no 
compensa la 
filtració efectuada: 
la presència del filtre fa gastar un excés de combustible.

Per aquest motiu s'ha iniciat l'estudi d'una segona alternativa basada 
en la filtració per impulsió forçada d'aire mitjançant ventiladors, amb 
regeneració dels filtres per allargar-ne la seva vida útil.

Patrimoni inici 2019 28.611 €
Donacions rebudes 43.449 €
Despeses -17.397 €
Patrimoni inici 2020 54.633 €

CLASSIFICACIÓ DE DESPESES

Altres: 838 € 

Projectes: 14.351 €1

Oficina i telèfon: 2.208 € 

(1) d'acord amb el conveni signat, encara falta satisfer 
el 60% del cost dels projectes a Eurecat 
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