
           
 
 

Benvolgudes companyes i benvolguts companys, 

tot l’equip organitzador us volem donar la benvinguda a la competició CANSAT-

Catalunya 2023. El nostre objectiu és que tots vosaltres gaudiu d’una experiència 

apassionat i enriquidora per a tothom. En l’edició d’enguany hi ha 74 equips inscrits 

d’arreu de Catalunya, un èxit de participació que suposa tot un repte organitzatiu. Us 

faig a mans algunes informacions rellevants: 

- Com sempre, el calendari de la competició ve fixada per la data de la final estatal, 

que tindrà lloc els dies 12-13-14 de maig de 2023 en un lloc a determinar (en les 

edicions anteriors ha estat la ciutat de Granada, seu de l’oficina ESERO-Spain). 

- La data prevista per l’enlairament de la fase catalana és el 29 d’abril de 2023 a 
l’aeroport de Lleida-Alguaire. 

- Tenim capacitat l’enlairament de 3 coets amb una capacitat de 6 cansats 

cadascun (18 cansats en total). Això ens obliga a fer un procediment selecció 

dels equips que volaran en coet. Volem que tots els equips participants tinguin 

la possibilitat de fer un llançament des de un altre vehicle (avió, dron). 

- El calendari de la competició serà el següent: 

26 març 2023: entrega per seleccionar els 18 equips que aniran en coet. 

16 abril 2023: entrega de l’informe del projecte i un vídeo per la verificació tècnica 

29 abril 2023: jornada d’enlairaments (Aeroport Lleida-Alguaire) 

3 maig 2023: presentacions de resultats (ESEIAAT-UPC, Terrassa) 

Us mantindrem informats a mesura que anem definint els detalls de la competició. 

Finalment, us demanem que ens feu arribar els comptes de les vostres xarxes socials o 

webs per tal de compartir-les a la pàgina https://eseiaat.upc.edu/ca/projectes-

estudiants/cansat, on mantindrem actualitzada la informació sobre l’evolució de la 

competició. 

No dubteu en adreçar els vostres dubtes o suggeriments a aquesta mateixa adreça de 

correu electrònic. 

Salutacions, endavant i molt Bones Festes!!! 
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