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PER QUÈ INNOVEN LES EMPRESES AMB EURECAT?
Els clients afirmen:

Perquè ofereix un
servei integral per a la
creació i l’evolució dels
seus de productes, des
de la idea fins a la
industrialització.

Per la seva capacitat de
poder afrontar reptes
complexos d'una
manera transversal.

Per les seves capacitats
i expertesa
multidisciplinar i
multitecnologia.

Perquè entén no només
l'objectiu del projecte,
sinó també els
processos interns i els
objectius comercials de
l'empresa.

Perquè és un proveïdor
tecnològic amb
tecnologia pròpia per
millorar i desenvolupar
nous processos de
fabricació.

Per la seva proximitat
al client.

Per la seva expertesa
en la integració de
tecnologies digitals al
teixit productiu.

Per la cura que aporta,
des de principi a fi i
amb interlocutors
diferenciats, pel que fa
a les visions global i
especialitzada del
projecte.

Perquè pot actuar com
a coordinador d’un
equip de tecnologies
multidisciplinars i
complementàries.

Perquè alinea el
desenvolupament a les
expectatives temporals
en tots els eixos de la
companyia i busquem
sempre el millor
resultat.

Pel suport en la
identificació i la
captació de
mecanismes de
finançament adients.

* Opinions reals recollides a través de les enquestes de satisfacció a clients realitzades
després de cada servei
Disponibles al nostre canal de Youtube els vídeos on empreses com Cafès Cornellà,
Kivnon, Girbau o Carinsa expliquen com Eurecat les ha ajudat a innovar en productes,
processos i serveis
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1. INNOVAR PER AVANÇAR
La pandèmia de la Covid-19 ha accelerat en pocs mesos canvis que s’esperaven en un
lustre, dibuixant un entorn en el qual el teixit productiu necessita apuntalar unes noves
bases que sostinguin un creixement basat en la generació de valor afegit i en la preservació
del planeta. La innovació tecnològica és un dels eixos que ha de contribuir decisivament
a aquest objectiu i a la recuperació de l’activitat econòmica i empresarial. Per
aconseguir-ho, les empreses necessiten avançar cap al futur amb més potència que mai en
aspectes claus, com són la digitalització, la implantació de la indústria 4.0 i l’economia
circular.
Aquest plantejament es fonamenta en la tecnologia com a palanca indispensable per a la
innovació i en la seva traducció en nous productes, serveis o processos amb alt impacte
per a les empreses, en termes d’impuls de l’augment de la facturació, de la capacitat
d’ampliar quota de mercat o d’internacionalitzar-se, entre altres objectius.
Enfocar-nos cap a una innovació d’impacte suposa també l’establiment d’una interrelació
amb els clients, els proveïdors i tota la cadena de valor, dins d’un ecosistema que exigeix
immediatesa i velocitat. Innovar requereix també d’una bona gestió de tots els indicadors,
de les dades i dels recursos disponibles, així com de la realització del màxim de proves per
reduir el grau d’incertesa que comporta.
Es tracta d’un procés que també significa abordar conceptes integrals, que abastin totes les
fases que suposa generar o millorar un servei o desenvolupar un producte més avançant des
de la idea fins a la industrialització, una dinàmica que avui en dia no s’entén sense la
hibridació tecnològica. Quan una empresa innova s’obre la porta a noves complicitats,
rendiments i oportunitats, entre les quals destaquen les vinculades a la generació
d’ocupació de qualitat, una perspectiva que és fonamental des del punt de vista d’aprofitar
tot el talent que tenim.
Però, sobre tot, innovar implica reflexionar i explorar noves idees per poder donar respostes
veritablement útils als nous desafiaments que ens hem trobat aquest 2020 en gairebé tots
els sectors d’activitat.
La transició ecològica, la digitalització i la reindustrialització són puntals dels fons
europeus de recuperació que han de contribuir a establir les línies que marcaran el
futur escenari econòmic i social. Des d’Eurecat, estem preparats per aportar solucions
tecnològiques capdavanteres per sumar amb tots els agents públics i privats i donar forma
als projectes tractors que han de marcar la diferència, incidint en les àrees i sectors on hi
ha realment oportunitats estratègiques i diferencials.
Xavier Torra
President d’Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya
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2. EURECAT, AL SERVEI DE L’EMPRESA I LA SOCIETAT
L’any 2020 serà inoblidable. Com a col·lectiu hem hagut d’afrontar una crisi sanitària amb
una intensa empremta, tant en termes de pèrdua de vides humanes com en termes
econòmics i socials. Des d’Eurecat, hem estat més que mai compromesos amb la nostra
societat, les empreses i l’entorn per aportar solucions davant dels desafiaments que ha
generat la pandèmia del coronavirus, posant les nostres capacitats, coneixements,
infraestructures, contactes i experiència a disposició i treballant plegats amb
administracions, centres de recerca, hospitals, empreses i organitzacions per identificar i
tirar endavant accions que contribueixin a combatre l’emergència sanitària i social. Des del
primer moment, hem mobilitzat els nostres laboratoris i tecnologies capdavanteres en les
àrees digital, industrial, biotecnològica i en sostenibilitat, amb la idea d’aportar solucions i
integrar recursos treballant en xarxa en múltiples projectes. En tots els casos, la nostra
filosofia ha estat i és sumar per aconseguir els màxims resultats, per ajudar a pal·liar i
superar aquesta situació excepcional.
Tot això, ha estat possible combinant un intens teletreball amb actuacions presencials,
especialment en els nostres laboratoris, des d’on hem continuat plenament operatius,
sempre complint amb tots els requeriments de prevenció, per poder resoldre els
interrogants i fer propostes innovadores des d’una perspectiva holística i multitecnològica,
amb l’objectiu d’ajudar a convertir els reptes derivats d’aquesta crisi en oportunitats.
En paral·lel a tota aquesta resposta excepcional i extraordinària, basada en la solidaritat
i el compromís de tot l’equip d’Eurecat per mitigar els efectes de la pandèmia i en un
entorn altament canviat i exigent, hem continuat amb l’execució dels nostres compromisos
per proveir a les empreses amb tecnologia diferencial i coneixement avançat per donar
resposta a les seves necessitats d’innovació.
La base de la nostra activitat, els serveis d'R+D aplicat, ha continuat enfocada a aportar
solucions per a necessitats específiques de cada empresa, tant per a la creació de nous
productes, processos o serveis com per a la millora dels ja existents, mitjançant equips
experts multidisciplinars de totes les nostres àrees d’especialització.
A partir de les nostres capacitats multitecnològiques i des dels nostres equipaments
científics i tecnològics d’avantguarda i amb laboratoris propis que permeten acompanyar a
les empreses des de la conceptualització de la innovació fins al seu escalat pre-comercial,
hem continuat treballant per l’economia circular i la revolució digital.

5 / 82

Dues transicions claus a nivell europeu i mundial i que
tenen el poder de transformar la nostra economia i
societat. Hem constatat, a través dels diferents projectes
d’R+D+i en què participem, com la implementació d’eines
d’intel·ligència i la transició digital són vessants claus per a
les economies i societats del futur, juntament amb la
biotecnologia i l’agroalimentació, la salut intel·ligent, la

El valor afegit que aporta
Eurecat accelera la innovació,
disminueix la despesa en
infraestructures científiques i
tecnològiques, redueix els riscos
i proporciona coneixement
especialitzat a mida de cada
empresa.

nova mobilitat i les noves fonts energètiques. Totes elles
compten amb un gran potencial en tot tipus d’entorns industrials i de serveis, amb gran
recorregut en àrees tan interessants per a la nostra economia com la fabricació avançada i
el turisme, per mencionar dos casos molt diferents i importants alhora.
Cal destacar com a iniciatives transversals que hem endegat durant el 2020, el CIDAI, el
Centre of Innovation for Data tech and Artificial Intelligence (CIDAI), i el Centre
d’Excel·lència en Innovació en Turisme. El primer, emmarcat dins de l’estratègia
Catalonia.AI de la Generalitat de Catalunya, està coordinat per Eurecat i es tracta d’una
iniciativa publicoprivada inspirada en els Digital Innovation Hubs que impulsa la Comissió
Europea a fi de consolidar un espai on la demanda avançada pugui conèixer de primera mà
els avantatges de la Intel·ligència Artificial aplicada a molts sectors, per tal que tota la
comunitat pugui veure i generar noves expectatives, nous models de negoci i nous llocs de
treball basats en aquesta tecnologia en els propers tres anys.
La necessitat d’avançar conjuntament i en col·laboració respon també a la posada en marxa
del CoE in Tourism Innovation. Promogut per Eurecat, compta amb la col·laboració de la
Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, de les quatre diputacions
catalanes, dels ajuntaments de Barcelona i Vila-seca i d’empreses líders del sector. El seu
objectiu és afavorir la innovació, la sostenibilitat i la competitivitat de les destinacions i de
les empreses, mitjançant activitats d’investigació aplicada, innovació, transferència del
coneixement i serveis d’intel·ligència competitiva.
Ambdues iniciatives, estan totalment alineades amb la nostra missió i sumen innovació i
empresa per multiplicar capacitats, optimitzar recursos i generar rendibilitat.
D’altra banda, aquest 2020 hem seguit comprovant que el nostre enfocament integral fruit
de les capacitats multitecnològiques que aglutinem ajuden els nostres clients a entendre el
context actual i a preparar-se per als reptes de futur de manera transversal.
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A través dels nostres serveis de consultoria tecnològica centrats en l’estratègia i la gestió de
la innovació, així com serveis de vigilància tecnològica o gestió i finançament de projectes,
hem acompanyat a nombroses empreses a establir les seves prioritats i el full de ruta per
seguir sent diferencials i competitives. També hem pogut contrastar la importància del
canvi cultural i l’acompanyament en la preparació i l’adaptació del talent per a la
transformació digital i la reorientació estratègica de qualsevol tipus d’organització.
En aquest sentit, el confinament ha accelerat també per a Eurecat la posada en marxa de
noves plataformes i metodologies per seguir oferint, i augmentant, la nostra oferta de
formació d’alta especialització a través de programes formatius multidisciplinars dirigits a
professionals i empreses interessades en incrementar la seva expertesa en l’àmbit
tecnològic i d’innovació. En l’àmbit de la transferència de coneixement a través de les
nostres activitats de difusió hem intensificat la realització de webinars i congressos en línia,
per seguir al costat de les empreses.
Al costat de l’empresa, arreu del territori
Tant a través de l’ús intensiu del treball, com amb la presència física a les nostres
infraestructures des de les 11 seus arreu de Catalunya, seguim treballant per a tots els
sectors empresarials del país i empreses de tota mida, amb una activitat destacada a
transport, alimentació, salut, turisme i sistemes industrials. La nostra vocació de
proximitat ens ha portat a seguint establint acords de col·laboració amb altres agents del
territori, a fi de sumar experteses i talent que afavoreixin competitivitat del teixit
econòmic i industrial mitjançant la recerca i la innovació tecnològica.
Presència Internacional
D’altra banda, responent a la vocació internacional, el centre disposa d’una estratègia
d’internacionalització basada en tres grans objectius: donar suport a les empreses en el seus
processos d’internacionalització a través de la innovació tecnològica, potenciar
col·laboracions estratègiques a nivell internacional i comercialitzar el portfoli de productes
i serveis del centre.
Des de la perspectiva internacional, cal subratllar la inauguració aquest 2020 de la seu a
Xile, la primera que obrim a Llatinoamèrica, amb l’objectiu d’augmentar la proximitat amb
l’ecosistema d’innovació del país. Una seu des de la qual, ja al 2020 hem pogut treballar en
projectes com el FreeBreath, en aquest cas conjuntament amb l’empresa Comberplast, per
al desenvolupament d’una mascareta de protecció individual de material plàstic
reutilitzable i esterilitzable amb filtres intercanviables per aconseguir diferents graus de
protecció davant del coronavirus.
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3. INNOVACIÓ AMB IMPACTE EN L’EMPRESA
Ajudem a l’empresa a descobrir noves oportunitats i participem en la creació de nous
productes, processos, serveis i models de negoci.
Eurecat ha tancat l’exercici corresponent a 2020 amb 49,2 milions d’euros d’ingressos, un
79% més respecte els 27 milions d’euros que va generar l’any 2015, any de la creació
del centre, i donant servei a més 1.700 clients, la meitat dels quals són petites i mitjanes
empreses catalanes.
En els dos darrers anys, el centre tecnològic s’ha situat com la primera organització
privada de Catalunya en captació de fons de programes europeus. Durant el 2020, ha
treballat en un total de 85 projectes del prestigiós programa Horitzó 2020, dels quals
n’ha liderat 30. En total, han estat 128 les pimes catalanes traccionades el darrer any per
Eurecat per participar en consorcis de projectes públics competitius.
El centre tecnològic aplega l’experiència de més de 650 professionals, participa en més de
200 grans projectes consorciats d’R+D+i nacionals i internacionals d’alt valor estratègic i
compta amb 88 patents i 7 spin-off.
R+D aplicat, serveis tecnològics, formació d’alta especialització, consultoria tecnològica i
l’organització d’esdeveniments i congressos de divulgació cientificotecnològica són alguns
dels serveis que Eurecat ofereix tant per a grans com per a petites i mitjanes empreses de
tots els sectors.
Evolució 2015-2020
Creixement sostingut des de l’any de creació del centre, per donar suport integral i
ambiciós a l’empresa catalana.

Evolució ingressos totals (2015-2020)
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+79%

+89%

+53%

ingressos totals
respecte 2015

ingressos públics
competitius
respecte 2015

increment de
facturació privada
respecte el 2015

Líders en captació de fons competitius per a l’R+D+i:
L’any 2020 s’han captat 22,3 MEUR, el que significa un increment del 154% respecte el 2015.
Eurecat se situa en la primera posició, com a fundació privada, en rànquing captació de fons
europeus a nivell català i en la quarta posició a nivell estatal.

+85

+30

+26

+200

Projectes H2020
en execució

Projectes
H2020 liderats

Nous projectes
H2020 aprovats
al 2020

Grans projectes
d’R+D+i
consorciats

La procedència de la captació de fons competitius respon en un 73% a convocatòries
europees, un 15% a les estatals i un 12% a les d’àmbit català.

Aportant valor a l’empresa
EL 67% dels clients d’Eurecat són pimes catalanes i un 90% dels clients contracten serveis
d’R+D+i. Eurecat ha estat al costat de l’empresa per als seus projectes de recerca aplicada i
innovació tot i aprofitant les possibilitats i instruments de finançament d’aquestes
activitats.

128
Les pimes catalanes
traccionades el 2020
per Eurecat en projectes
públics competitius.
(16 PIMES, el 2015)

13,7M€
Ha estat el valor de
les tasques d’R+D+i
realitzades per
Eurecat per a les
empreses
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Producció científica:
La producció científica del centre ha evolucionat de manera significativa en els darrers 5
anys, tant a nivell de publicacions, congressos, tesis dirigides i altres activitats de recerca
del nostre personal investigador.
Publicacions científiques en revistes indexades (2016-2020)
Any

Total

Articles

Conferències i Congressos

Capítols Llibre

Increment

2016
2017
2018
2019
2020

47
69
95
112
143

33
55
69
83
134

13
12
26
26
3

1
2
0
3
6

46,8%
37,7%
17,9%
27,7%

Tesis doctorals en curs el 2020

63
Tesis en curs

5
Tesis presentades

Doctorand

Títol

Universitat

Enrique Pascual
San José

On the upscaling of organic
solar cells based on nonfullerene acceptors
Levering online advertising
platforms to measure and
characterize digital
inequalities
Measuring Uncertainty on
Deep Learning Classification
Systems
Exploiting the Interplay
between Visual and Textual
Image Content for Scene
Interpretation
Automatic Analysis of
Spherical Microphone Array
Recordings for 3D Audio
Production Enhancement

UAB

Yonas M Kassa

José Mena
Roldan
Raúl Gómez
Bruballa
Andrés Pérez
López

Unitat tecnològica
Eurecat
Functional Printing

UCIII

Data Science and Big
analytics

UB

Data Science and Big
analytics

UAB

Multimedia

UPF

Multimedia
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4. INICIATIVES I SOLUCIONS ENFRONT DE LA COVID-19
A Eurecat hem posat les nostres capacitats, coneixements i infraestructures a disposició de
les administracions públiques, les empreses i el conjunt de la societat per mitigar i pal·liar
la pandèmia i acompanyar el teixit empresarial a encarar la nova normalitat.

https://eurecat.org/eurecat/covid19/

ALEU
Una mascareta reutilitzable i
reconfigurable desenvolupada a
Catalunya per garantir la protecció dels
professionals enfront de possibles
rebrots de la Covid-19

El Col·legi de Metges de Girona, Tecnoateneu Vilablareix, Soler & Palau, Prometal3D,
Eurecat, Aira Robotics, BTwice, Stimulo, Artein Gaskets, Venfilter, Mini Pleat Filter,
Tallers Jaume, Alzamora Packaging i Impremta Pagès hem desenvolupat una
mascareta reutilitzable i reconfigurable mitjançant filtres intercanviables que
permet aconseguir els graus FFP3 i FFP2 de màxima protecció enfront del
coronavirus, a fi de garantir la seguretat dels professionals davant de possibles
rebrots de la Covid-19. La mascareta, anomenada ALEU en honor a la Dra. Dolors
Aleu i Riera, primera dona llicenciada en medicina a tot l’Estat espanyol, està en
procés d’homologació oficial pel laboratori AITEX sota la norma UNE-EN 1827.
La primera producció ja s’ha dut a terme i ha permès la fabricació de 1.000
mascaretes, juntament amb 24.000 cartutxos de filtratge qualitat FFP2 i 24.000
cartutxos de filtratge qualitat FFP3.
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#EUvsVirus: Sewers4Covid
Eurecat col·labora en una solució
europea per lluitar contra les pandèmies
mitjançant l’anàlisi d’aigües residuals i
Intel·ligència Artificial

Eurecat ha guanyat una de les categories de la hackató europea #EUvsVirus, amb una
solució per pronosticar brots epidèmics en temps real mitjançant l’anàlisi d’aigües
residuals, a partir de la utilització de tecnologies de microbiologia i d’Intel·ligència
Artificial.
La innovació, anomenada Sewers4COVID ha estat desenvolupada juntament amb
investigadors de l’Institut de Recerca de l’aigua KWR, de la Universitat Exeter, de la
Universitat Thessalia i de la Universitat Tècnica Nacional d’Atenes. L’esdeveniment,
va comptar amb més de 27.000 participants de més de 50 països, distribuïts en
2.100 equips.

Respirador Q-Vent
L’Hospital de Sant Pau, QEV
Technologies, Nissan i Eurecat
desenvolupen un respirador per ajudar a
l’abastament dels països emergents

L’Hospital de Sant Pau, l’enginyeria QEV Technologies, la companyia automobilística
Nissan i Eurecat hem desenvolupat el respirador Q-Vent per a la seva utilització a les
UCIs hospitalàries per tal de pal·liar la manca d’equips generada a tot el món, el
disseny del qual està pensat per contribuir a l’abastament dels països emergents,
donades les seves prestacions a nivell d’accessibilitat, flexibilitat i fiabilitat.
El respirador Q-Vent, que ha estat autoritzat per l’Agència Espanyola de
Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) per a ser usat en investigació clínica, s’ha
testat a les instal·lacions de l’Institut de Recerca de l’Hospital de Sant Pau – IIB Sant
Pau (Barcelona) amb excel·lents resultats.
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Fabricació i donació de producte innovador
Donació de cinturons de monitoratge
fetal d’un sol ús per a embarassades per
a prevenir el contagi per coronavirus

Eurecat i la startup Treematernity han fet donació de centenars de cinturons de
monitoratge d’embarassades d’un sol ús que han desenvolupat conjuntament, per a
evitar la reutilització de les corretges tradicionals i la càrrega bacteriana que això
comporta, amb la finalitat de contribuir a la prevenció de possibles contagis del
coronavirus a les unitats materno-infantils dels hospitals.
La fabricació de les corretges de monitoratge, que s’anomenen Belty, s’ha dut a
terme a les instal·lacions de l’Escola de Teixits de Canet de Mar.

Estudi massiu per trobar biomarcadors de pronòstic
El COS participa en un estudi massiu de
característiques sanguínies de persones
amb Covid-19 per trobar biomarcadors
de pronòstic de la malaltia

El Departament de Salut financia amb 4 milions d’euros un total de 19 projectes de
recerca i innovació per a la prevenció i tractament de la malaltia Covid-19, entre els
quals hi ha el projecte “Biomarcadors pronòstics circulatoris i cel·lulars per a la
progressió de Covid-19 en pacients amb infecció per SARS-CoV-2 mitjançant ciència
multi òmica (CovidOMIC)”, en el qual participa el Centre de Ciències Òmiques (COS),
una unitat d’R+D+i mixta formada per professionals d’Eurecat i de la Universitat
Rovira i Virgili (URV).
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Recerca per a l’obtenció de vacunes i fàrmacs
Eurecat i la UIB col·laboren per
contribuir a accelerar l’obtenció de
vacunes i fàrmacs contra la Covid-19

Eurecat i la Universitat de les Illes Balears han signat un conveni de col·laboració per
fer possible que el grup de recerca en Nutrigenòmica de la UIB i l’àrea de
Biotecnologia d’Eurecat puguin posar en marxa iniciatives conjuntes de recerca en
fures (Mustela putorius furo) i àmbits relacionats, centrades principalment en
malalties respiratòries i víriques.
L’objectiu d’aquesta col·laboració és que tant els investigadors de la UIB i d’Eurecat
com altres grups de recerca i empreses d’arreu del món puguin dur a terme una
investigació científica d’alt valor amb fures que podria contribuir a accelerar
l’obtenció de vacunes i fàrmacs, per combatre virus que causen patologies
respiratòries infeccioses, com ara el coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la
malaltia Covid-19.

Telemonitoratge de pacients
El Parc Sanitari Sant Joan de Déu
telemonitora els residents de la seva
xarxa de llars amb suport de salut
mental amb una nova tecnologia
d’Eurecat

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi ha implementat una solució de
telemonitoratge desenvolupada per Eurecat, denominada ekenku, per fer el
seguiment de les 23 places del programa de les llars amb suport de salut mental
gestionades per la institució sanitària.
Aquesta nova solució tecnològica ha permès a l’equip de psicòlegs i educadors socials
de les llars amb suport dur a terme un control més específic dels símptomes d’alarma
que es poden desenvolupar arran del contagi del SARS-CoV-2 i, alhora, ha revertit en
una millora de l’atenció sanitària i social d’aquest grup de persones ateses, durant el
confinament.

14 / 82

Internacionalització de producte sanitari
Una mascareta reutilitzable amb filtres
intercanviables per aconseguir diferents
graus de protecció front de la Covid-19

L'empresa xilena Comberplast i Eurecat duen a terme de forma conjunta el projecte
FreeBreath, per al desenvolupament de mascaretes de protecció individual de
material plàstic reutilitzables i esterilitzables, amb filtres intercanviables per
aconseguir ràpidament diferents graus de protecció front el coronavirus.

Assajos de mascaretes
Eurecat facilita els assajos de
mascaretes per a garantir la seva
eficàcia contra el coronavirus

Eurecat ha facilitat la realització d’assajos de les mascaretes que s’han començat a
produir per suplir la falta d’aquest material sanitari front el coronavirus, així com
dels components necessaris per a la seva fabricació, mitjançant la validació de la
seva eficàcia a nivell de filtració, de respirabilitat i de neteja microbiana.
Els assajos, que han estat coordinats per Eurecat a la seva seu de Cerdanyola, s’han
dut a terme en els laboratoris de Sostenibilitat, a Manresa; de Biotecnologia, a Reus,
i Industrials, a Lleida, i en el centre tecnològic d’Applus+ a Bellaterra, en resposta al
gran nombre d’iniciatives d’empreses i entitats per a la fabricació de mascaretes,
que durant les primeres setmanes de la pandèmia s’han trobat amb la impossibilitat
de garantir la seva eficàcia i nivell d’adequació.
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Tecnologies per a la desinfecció
Eurecat assaja amb èxit un nou sistema
de l’empresa E. Vila Projects per
desinfectar mascaretes amb radiació
infraroja i llum ultraviolada

Eurecat ha assajat amb èxit en els seus laboratoris de Manresa el funcionament del
sistema que ha desenvolupat l’empresa E. Vila Projects, de Sant Fruitós de Bages,
per a la desinfecció de les mascaretes FFP2 i FFP3, que són les que ofereixen el
nivell més alt de protecció contra la Covid-19, per fer possible la seva reutilització
mitjançant tecnologia de radiació infraroja i ultraviolada.

Contribucions en especificacions UNE
Eurecat participa en l’Especificació UNE
per facilitar la fabricació de mascaretes
higièniques reutilitzables

Eurecat ha participat en la redacció de l’Especificació de la norma UNE 0065 de
l’Associació Espanyola de Normalització, que estableix els requisits mínims que han
de complir les mascaretes higièniques reutilitzables per a nens i adults, pel que fa
als materials que s’utilitzen per a la seva elaboració, disseny, confecció, marcat i ús.
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Col·laboració amb el teixit industrial
ASCAME i Eurecat col·laboren per ajudar
a mitigar l'impacte econòmic i social de
la Covid-19 al Mediterrani

L'Associació de Cambres de Comerç i Indústria del Mediterrani (ASCAME) i Eurecat
han signat un acord per posar en marxa iniciatives conjuntes que contribueixin a
mitigar les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia de la Covid-19
mitjançant la tecnologia i la innovació, amb especial atenció a la recuperació del
teixit industrial i empresarial.

Observatori Epidemiològic
Big Data per la prevenció d’epidèmies

El model matemàtic (determinístic) combina dades clíniques dels sistemes de salut
amb dades de mobilitat ciutadana i condicions meteorològiques.
El resultat ha estat un conjunt d’eines obertes per institucions públiques de salut.
El projecte es complementa amb diverses iniciatives dels socis:
• Projecte i web Flow Maps del BSC
• Projecte PROCEED finançat pel CDTI i liderat per Eurecat
• Xarxa de vigilància SARS CoV2 en aigües residuals promoguda per l’Agència de
Salut Pública de Catalunya.
L’eina permet la predicció clínica de la malaltia, avaluar focus d’infecció, predir
l’evolució geogràfica de l’epidèmia i establir taxes i projeccions d’incidència,
hospitalitzacions i ingressos en UCIs, així como factors ambientals que afecten a la
biologia del virus i el seu cicle epidèmic.
COL·LABORADORS: Cidai, Telefònica, Orange, GSMA, MWC,
URV, UdG, FLS, BSC, GenCat (Salut i Polítiques digitals
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Xarxa de monitoratge de la presència del SARS-CoV-2 en aigües residuals
L’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) han
impulsat la Xarxa de monitoratge del SARS-Cov_2 en aigües residuals, un projecte de
recerca pioner i transversal que posa en valor les capacitats i l’expertesa de
Catalunya i també el fruit de l’acció coordinada de les institucions, el món científic i
les empreses. Eurecat, juntament amb l’ICRA i la Universitat de Barcelona, participa
en la coordinació de les analítiques, intercalibració, seguiment i validació de
resultats.

Aquest és un projecte del Govern i del país que permet al Departament de Salut i al
PROCICAT disposar d’informació anticipada per activar els mecanismes i les accions
que considerin adients al servei de la protecció de la salut, ja que permet obtenir
una informació objectiva i general de la circulació del virus a les poblacions
connectades a les depuradores i té una elevada representativitat territorial a tot
Catalunya a través del control de les 56 depuradores analitzades que tracten el 80%
de les aigües residuals de Catalunya.
Així mateix, ha permès obrir al públic la plataforma https://sarsaigua.icra.cat/ que
informa de la presència i les oscil·lacions de rastres genètics del virus SARS-CoV-2 a
les aigües residuals d’entrada de les depuradores analitzades.
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5. AL COSTAT DE L’EMPRESA, PER AFRONTAR LA NOVA
NORMALITAT
Eurecat ha seguit responent al seu propòsit de contribuir a la competitivitat de les empreses
i al benestar social a través de projectes d’R+D, seminaris en línia i recursos a disposició de
les empreses per encarar la nova normalitat.

Solucions per fer front a la demanda de productes i sistemes touchless
Es detecta una alta demanda de sistemes de pulsació sense contacte en sectors com
l'aeronàutic, el ferroviari i el transport marítim, així com en els autobusos, les
màquines expenedores, les zones comunes dels edificis i en els hospitals.
Per fer possible la substitució de botoneres tradicionals i superfícies tàctils per una
solució touchless, Eurecat treballa amb les empreses en tecnologies basades en
electrònica convencional, així com també en electrònica impresa o plastrònica.
Aquesta última permet la senzilla integració d'electrònica en pràcticament qualsevol
superfície, dotant així de noves funcionalitats.
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Seminari en línia sobre Plastrònica
Webinar celebrat l’11 de juny per donar a conèixer la Plastrònica al sector de la
mobilitat (automòbil i motocicleta).
També coneguda com In-Mold Electronics (IME), és una tecnologia emergent que
uneix l’electrònica i els materials plàstics i que té com a finalitat l’obtenció de
productes d’alt valor afegit fabricats a gran escala, dotant-los de funcions i
prestacions avançades.
La Plastrònica suposa un salt qualitatiu i quantitatiu per a la implementació
d’aplicacions capdavanteres de disseny i connectivitat.
La nova planta pilot de Plastrònica d’Eurecat és la primera d’aquestes
característiques al sud d’Europa.
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Recerca en recobriments amb propietats viricides
Eurecat realitza proves per al desenvolupament i el testat biològic de recobriments
viricides basats en coure, amb la finalitat d'evitar o mitigar la infecció per contacte
amb la SARS-CoV-2.

Aquesta innovació tindria aplicació en
elements d'ús comunitari, com
manilles, poms, passamans, agafadors o
baranes. Hospitals i centres
assistencials, residències, mitjans de
transport públic, restaurants,
supermercats i edificis són alguns dels
àmbits i serveis susceptibles
d'implantar aquesta innovació.
El desenvolupament de recobriments i
tractaments superficials d'implantació
iònica bactericides i viricides
constitueix una de les línies de
recerca estratègiques en les que
porta anys treballant Eurecat.

Exemple d'aplicació d'un tractament
superficial bactericida d'implantació
iònica de plata sobre una pròtesi de
genoll desenvolupat amb tecnologia
Eurecat.

21 / 82

Seminari en línia sobre desinfecció
Eurecat, amb la col·laboració d’ACCIÓ, ha ofert un seminari web sobre els
fonaments, experiències i tendències tecnològiques en l’àmbit de la desinfecció.
Aquest acte de transferència de coneixement es va celebrar el 3 de juny i va estar
dirigit a empreses fabricants i distribuïdores de productes de desinfecció i àmbits
afins; així com a empreses que han de contractar serveis de desinfecció per als seus
productes i instal·lacions.
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6. EL 2020, EN GRANS TITULARS
6.1 Projectes institucionals

18/02/2020.- Neix el CIDAI, una iniciativa publicoprivada
per promoure la Intel·ligència Artificial

16/03/2020.- Eurecat inaugura a Santiago de Xile la seva
primera seu internacional a Llatinoamèrica

18/03/2020.- 12 centres de recerca i universitats de
Catalunya s’agrupen per impulsar el sector de la Internet de
les Coses

20/03/2020.- Eurecat aporta les seves capacitats i
infraestructures per ajudar a fer front a la Covid-19

25/03/2020.- Eurecat facilitarà els assajos de mascaretes
per a garantir la seva eficàcia contra el coronavirus

30/03/2020.- Donació de cinturons de monitoratge fetal
d’un sol ús per a embarassades per a prevenir el contagi per
coronavirus
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01/04/2020.- Nissan i Eurecat fabriquen pantalles
protectores amb impressió 3D per fer front al coronavirus

06/04/2020.- La telemedicina es prioritzarà i farà de cop un
salt endavant de 5 anys, segons Eurecat

08/04/2020.- Eurecat Cerdanyola cedeix material procedent
dels seus laboratoris a residències de persones grans i amb
discapacitat

09/04/2020.- Eurecat contribueix a l’elaboració de
l’Especificació de l’Associació Espanyola de Normalització
per facilitar la fabricació de mascaretes higièniques

09/04/2020.- Eurecat participa en el programa Orfeu per al
cribratge massiu de la població en la detecció de la Covid19

15/04/2020.- L’Hospital de Sant Pau, QEV Technologies,
Nissan i Eurecat desenvolupen un respirador per ajudar a
l’abastament dels països emergents

16/04/2020.- El Parc Sanitari Sant Joan de Déu
telemonitorarà els residents de la seva xarxa de llars amb
suport de salut mental amb una nova tecnologia d’Eurecat
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17/04/2020.- Eurecat cedeix material de protecció
individual procedent dels seus laboratoris a l’Hospital de
Mataró

20/04/2020.- Eurecat assaja amb èxit un nou sistema de
l’empresa E. Vila Projects per desinfectar mascaretes amb
radiació infraroja i llum ultraviolada

22/04/2020.- Eurecat participa en l’Especificació UNE per
facilitar la fa bricació de mascaretes higièniques
reutilitzables

28/04/2020.- El COS participa en un estudi massiu de
característiques sanguínies de persones amb Covid-19 per
trobar biomarcadors de pronòstic de la malaltia

30/04/2020.- Eurecat participa a la Hackathon Covid-19,
que buscarà eines per a un desconfinament respectuós amb
el medi ambient

04/05/2020.- Eurecat col·labora en una solució europea per
lluitar contra les pandèmies mitjançant l’anàlisi d’aigües
residuals i Intel·ligència Artificial

06/05/2020.- ASCAME i Eurecat col·laboraran per ajudar a
mitigar l’impacte econòmic i social de la Covid-19 al
Mediterrani
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10/06/2020.- Desenvolupen a Catalunya una mascareta
reutilitzable i reconfigurable per garantir la protecció dels
professionals enfront de possibles rebrots de la Covid-19

15/06/2020.- Eurecat i la UIB col·laboren per contribuir a
accelerar l’obtenció de vacunes i fàrmacs contra la Covid-19

29/06/2020.- El Grup Hartmann i Eurecat desenvoluparan
apòsits intel·ligents per detectar i monitorar infeccions en
ferides

29/06/2020.- El president de la Generalitat visita la seu
d’Eurecat a Cerdanyola del Vallès

08/07/2020.- Eurecat participa en l’elaboració de la “Guia
Tècnica d’Ús i Instal·lació de Radiació UV”

14/07/2020.- La mascareta ALEU i el cinturó Belty, presents
a l’exposició “Emergència! Dissenys contra la Covid-19” que
prepara el Museu del Disseny
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16/07/2020.- Neix a Catalunya el primer observatori basat
en Big Data i Intel·ligència Artificial per detectar i preveure
futures epidèmies

24/07/2020.- Eurecat participa en el grup de treball per al
control de la presència del virus Sars-CoV-2 a les aigües
residuals

25/08/2020.- Eurecat participa en una xarxa de
col·laboració per impulsar la ciberseguretat europea

02/09/2020.- Eurecat s’incorpora al Clúster Audiovisual de
Catalunya

06/11/2020.- Reunió de treball del conseller Ramon
Tremosa amb Eurecat

11/11/2020.- Eurecat col·labora en la traçabilitat de la
presència de restes gèniques del SARS-CoV-2 a les
depuradores catalanes

19/11/2020.- L’Ajuntament de Manresa i Eurecat reforcen
el seu compromís per donar suport a l’activitat empresarial
i la sostenibilitat en el territori
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6.2. Projectes i activitats destacades
02/01/2020.- Eurecat identifica la Intel·ligència artificial,
les superfícies funcionals i els productes més lleugers com a
tendències en auge a la indústria

09/01/2020.- La hackató Miro In Cube aposta per la
Intel·ligència Artificial en el turisme

24/01/2020.- Eurecat crea una línia pilot per fabricar peces
plàstiques amb funcionalitats avançades per a l’automoció

24/01/2020.- Eurecat Cerdanyola acull la presentació dels
resultats d’Optogenerapy, projecte H2020 capdavanter per
tractar l’esclerosi múltiple

27/01/2020.- Més de 500 pimes validaran la plataforma
Smooth que les ajudarà a complir el reglament de protecció
de dades

28/01/2020.- “La Cuina dels Genis” es presenta amb una
experiència artística i gastronòmica genial de la mà de
Gaudí, Miró, Casals i Picasso
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29/01/2020.- Eurecat desenvolupa el primer implant
biofotònic per administrar proteïnes terapèutiques a
pacients amb esclerosi

30/01/2020.- Un projecte participat per Eurecat recupera
per al Castell de Montjuïc les memòries i experiències del
barraquisme a la muntanya

30/01/2020.- El sector turístic comptarà amb el CoE in
Tourism Innovation, un centre d’excel·lència per afavorir la
innovació, la sostenibilitat i la competitivitat

06/02/2020.- Una nova tecnologia d’Eurecat per a impressió
3D, finalista en els JEC World Innovation Awards

06/02/2020.- Embotits Salgot i Eurecat investiguen com
optimitzar el perfil nutricional de la botifarra i de
l’hamburguesa perquè siguin més cardiosalubles

07/02/2020.- Eurecat participa en l’ebook “Sistema
d’Intel·ligència Turística” presentat a FITURTECHY

13/02/2020.- Eurecat produeix un primer format de
publicitat en sonoritat 3D immersiva per a la ràdio
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14/02/2020.- El Forum TurisTIC organitzat per Eurecat
debatrà sobre la tecnologia per descentralitzar i
desestacionalitzar el turisme

21/02/2020.- Eurecat implanta, juntament amb la Fundació
Salut del Consorci Sanitari del Maresme, el Consorci Sanitari
Alt Penedès-Garraf i l’empresa Sense4Care, l’Internet de les
Coses per potenciar l’autonomia de la gent gran

21/02/2020.- Les empreses HERA HOLDING S.L. i Técnica y
Proyectos impulsen, amb la col·laboració d’Eurecat,
l’economia circular per reduir la contaminació i els costos
de la gestió de lixiviats

24/02/2020.- Eurecat coordina la Comunitat RIS3Cat Media,
dotada amb 13,7 milions d’euros d’inversió per a vuit
projectes d’R+D+I en el sector cultural i creatiu català

28/02/2020.- ZwickRoell i Eurecat col·laboren en la
implantació d’una nova tecnologia per predir resistència a
impacte i fractura en materials

02/03/2020.- Eurecat mostra el potencial de la hibridació
de les tecnologies digitals i industrials

03/03/2020.- Eurecat lidera el projecte europeu Sharework,
que desenvoluparà un nou sistema intel·ligent per a la
millora de la seguretat i prioritzarà l’ergonomia de les
feines amb robots
30 / 82

04/03/2020.- ASICS i Eurecat investiguen l’ús de nous
materials per a la fabricació de pales de pàdel

06/03/3030.- Eurecat coordina el projecte DIAMOND, que
aplica Intel·ligència Artificial per fer més inclusiu el sistema
de transport des de la perspectiva de gènere

10/03/2020.- L'empresa Centre tecnològic de Grupo COPO
(CETEC) i Eurecat assagen nous teixits que milloren el
confort dels ocupants dels automòbils

18/03/2020.- Grupo Carinsa i Eurecat dissenyen uns nous
tipus de desinfectants en microcàpsules que evitaran
microplàstics

18/03/2020.- Eurecat lidera un projecte que desenvoluparà
noves eines per sistematitzar la reutilització d’aigua

19/03/2020.- Els centres tecnològics posen el total de les
seves capacitats, recursos i infraestructures a disposició del
Govern
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22/04/2020.- Eurecat comença a aplicar àudio 3D als
audiollibres per potenciar l’experiència immersiva a la
lectura

29/04/2020.- Acord de col·laboració entre Eurecat i SMOTarragona Impulsa per promoure la innovació i la
transformació digital en el teixit empresarial del sector
turístic

30/04/2020.- Experts d’Eurecat alerten que el teletreball
augmenta els riscos de ciberatacs a les empreses

05/05/2020.- El CoE in Tourism Innovation posa en marxa un
espai web que recull recursos per ajudar la indústria
turística front la Covid-19

13/05/2020.- Eurecat guanya el premi JEC World Innovation
Award amb la tecnologia de fabricació avançada CFIP

19/05/2020.- Investigadors del centre tecnològic Eurecat i
de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) constaten en
un estudi un increment significatiu del rendiment dels
estudiants universitaris durant el confinament

26/05/2020.- Between Technology i Eurecat col·laboren per
impulsar la formació i la transferència tecnològica
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27/05/2020.- El Hub d’acceleració tecnològica SmartEEs2,
en el qual participa Eurecat, obre una convocatòria per
presentar solucions amb electrònica flexible i portàtil per
ajudar a mitigar la Covid-19

27/5/2020.- Eurecat lidera un estudi sobre els beneficis de
la dieta mediterrània per reduir l’obesitat juvenil

02/06/2020.- Una recerca encapçalada per la Universitat
Rovira i Virgili amb la participació d’Eurecat crea una
tècnica que permet preservar les propietats
anticancerígenes de polifenols i flavonoides en tractaments
oncològics

03/06/2020.- Eurecat provarà solucions innovadores per a la
gestió eficient i intel·ligent de l’aigua

12/06/2020.- Eurecat apunta al potencial de la Plastrònica
per impulsar el disseny i la connectivitat del sector
automobilístic

23/06/2020.- Experts incideixen en la sostenibilitat com a
estratègia imprescindible per a l’activitat turística davant la
nova normalitat
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26/06/2020.- El Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya,
amb el suport d’Eurecat, endega la convocatòria de la
setena edició dels Premis Ruralapps

29/06/2020.- El Grup Hartmann i Eurecat desenvoluparan
apòsits intel·ligents per detectar i monitorar infeccions en
ferides

06/07/2020.- Un ingredient per al control del pes
desenvolupat per l’empresa ADM Biopolis i sustentat amb
evidències científiques d’estudis fets per Eurecat guanya el
premi NutraIngredients Award

10/07/2020.- El congrés XPatient Barcelona Congress
abordarà els aprenentatges de pacients i professionals
durant la crisi sanitària de la Covid-19

22/07/2020.- El centre tecnològic Eurecat participa en el
projecte LIFE BIOGASNET, que desenvoluparà un sistema de
purificació que impulsa el biogàs com a energia alternativa

23/07/2020.- Investigadors de l’Institut d’Investigació i
Innovació Parc Taulí (I3PT) i d’Eurecat inicien una prova
pilot per identificar nòduls indicadors de possibles càncers
pulmonars en radiografies mitjançant tecnologia Deep
Learning
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24/07/2020.- SEAT impulsa una formació en Indústria 4.0
amb titulació universitària per als seus operaris en
col·laboració amb Eurecat Academy i IL3

27/07/2020.- Un consorci català liderat per l’Institut
Guttmann i participat per Eurecat destina 1,16 MEUR per
introduir la intel·ligència artificial, el vídeo interactiu 360º i
l’EEG en la rehabilitació neuropsicològica

28/07/2020.- Eurecat investiga l’efecte d’un ingredient
sobre la microbiota i el benestar animal

31/07/2020.- El projecte pilot del LIFE REWATCH, coordinat
per Eurecat, demostra que és possible la regeneració de
l’aigua residual de la indústria petroquímica

31/07/2020.- El Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya posa en
marxa l’Oficina Tècnica de l’Avellana, que serà coordinada
per Eurecat

31/08/2020.- Eurecat col·labora en el projecte SoftSkills,
que llança una plataforma d’aprenentatge personalitzat per
entrenar les soft skills, considerades clau en el mercat
laboral actual
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04/09/2020.- El projecte 6MWT+, coordinat per Eurecat,
desenvolupa un nou sistema per millorar el monitoratge de
malalties neuromusculars mitjançant sensors biomecànics

08/09/2020.- El projecte ERKSens, impulsat per Renalyse,
spinoff de la Universitat Rovira i Virgili, juntament amb
Eurecat i la URV, endega una nova plataforma mèdica per
diagnosticar problemes en pacients crònics

14/09/2020.- Eurecat recuperarà metalls i minerals de les
plantes de dessalinització d’aigua de mar per transformarlos en matèries primeres a partir del projecte coordinat
Sea4Value

15/09/2020.- El CIDAI impulsa la innovació i l’adopció de la
Intel·ligència Artificial a Catalunya

25/09/2020.- El Forum TurisTIC abordarà la tecnologia per a
la reactivació del sector turístic

25/09/2020.- La Red TecnomiFood, liderada per Eurecat,
dedicarà 4 milions d’euros a optimitzar el desenvolupament
i la innovació industrial d’aliments funcionals i nutracèutics
mitjançant tecnologies òmiques
25/09/2020.- Experts debatran sobre la digitalització de la
salut per millorar l’experiència del pacient en el congrés
XPatient, organitzat per Eurecat

36 / 82

29/09/2020.- Llancen Indesup! Tech Esport 4.0, un nou
programa que impulsa l’emprenedoria esportiva basada en
les noves tecnologies

29/09/2020.- Pacients, professionals i tecnòlegs subratllen
la necessitat de transformar els serveis sanitaris mitjançant
la tecnologia

30/09/2020.- Eurecat crea una plataforma de seguretat
alimentària per detectar fraus en aliments

06/10/2020.- L’empresa catalana 8wires i Eurecat reben
2,4M€ d’un projecte europeu per millorar la preparació de
pacients abans d’una operació

06/10/2020.- La Llotja de Reus acull la inauguració
institucional del Temps d’Avellana 2020 i un tast amb
prescriptors

07/10/2020.- Experts aborden al AI & Big Data Congress
organitzat pel CIDAI les claus per accelerar l’adopció de la
Intel·ligència Artificial

08/10/2020.- Assagen nous materials i processos de
fabricació de dispositius electrònics orgànics impresos
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13/10/2020.- L’acceleració de la digitalització, la
seguretat, la sostenibilitat i l’anticipació de la demanda,
claus per a la recuperació turística

16/10/2020.- L’adopció dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible de l’Agenda 2030 permet avançar cap a
destinacions turístiques més responsables

27/10/2020.- Eurecat participa en el projecte Smart Labels,
una aposta per la fabricació d’etiquetes intel·ligents

27/10/2020.-Eurecat participa en el projecte europeu
LowUP, que aprofita la calor residual per reduir les
emissions de CO2 dels sistemes de calefacció i refrigeració

30/10/2020.- Eurecat i l’Ajuntament de Barcelona busquen
comerços minoristes que vulguin fer elpas cap al món digital
participant en un projecte transfronterer d’innovació
personalitzada

30/10/2020.- Experts aborden les possibilitats dels
wearables, que es calcula que creixeran un 10% anual els
propers 4 anys

03/11/2020.- Pal Robotics desenvolupa en el marc del DIHHero i amb l’ajuda d’Eurecat, dos robots mòbils per al seu
ús com a assistents en hospitals repartint safates de menjar
o materials al personal sanitari
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10/11/2020.- Eurecat participa en un procés de compra
pública innovadora a nivell europeu per avançar en la
descontaminació de sòls

12/11/2020.- Eurecat impulsa la digitalització dels sectors
agrícola i ramader per incrementar la seva competitivitat

17/11/2020.- TRAM, amb la col·laboració d’Eurecat, posa
en marxa un nou sistema per conéixer millor la mobilitat
dels usuaris

18/11/2020.- Investigadors de la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC) i del centre tecnològic Eurecat dissenyen
una eina que integra dades psicològiques i socials amb les
mèdiques de pacients amb malalties minoritàries

19/11/2020.- El centre tecnològic Eurecat coordina el
projecte europeu SunCoChem, emmarcat dins del concepte
de química sostenible, per a la recuperació del CO2 de la
indústria química per a la generació de nous productes

24/11/2020.- Les instal·lacions d’Eurecat a Tarragona
acullen el projecte CAPTACO2 per desenvolupar un
dispositiu per capturar diòxid de carboni atmosfèric
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30/11/2020.- Eurecat desenvoluparà materials avançats per
construir trens més lleugers i sostenibles

02/12/2020.- Una aplicació d’e-commerce per a productors
ecològics i una app que gestiona la informació del món
agrari, guanyadores dels Premis Ruralapps

03/12/2020.- El grup d’empreses OPP Group i Eurecat
apliquen Intel·ligència Artificial per incrementar la
producció i competitivitat de les granges

04/12/2020.- L’exposició “Emergència! Dissenys contra la
Covid-19” recull solucions del centre tecnològic Eurecat per
fer front a la pandèmia

11/12/2020.- La participació, eix fonamental del procés de
renovació de la Carta Europea de Turisme Sostenible del
Priorat impulsada pel Parc Natural de Montsant

11/12/2020.- Un estudi pilot demostra que el Big Data pot
facilitar l’adequació de la Formació Professional a
l’evolució dels perfils més demandats

16/12/2020.- El Paisatge dels Genis proposa descobrir 10
paisatges que curen per respirar i inspirar-se seguint les
passes de Gaudí, Miró, Casals i Picasso
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17/12/2020.- Eurecat participa en un projecte que
combatrà la desinformació sobre la Covid-19 mitjançant un
ús innovador de les dades

17/12/2020.- Eurecat participa en tres xarxes europees de
Digital Innovation Hubs destinades a potenciar el valor de la
robòtica a les empreses

18/12/2020.- Investigadors d’Eurecat Tarragona, finalistes
als premis Expoquimia per un projecte d’innovació que
atrapa CO2 de l’atmosfera

18/12/2020.- L’exposició “La Línia de costa de Barcelona”,
organitzada per l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i
produïda per ALS i Eurecat, proposa una experiència
interactiva per l’evolució del litoral barceloní

41 / 82

7. L’R+D+I APLICADA, EL NUCLI DE LA NOSTRA ACTIVITAT
Eurecat promou la competitivitat de les empreses a través de la recerca aplicada, la
innovació tecnològica i la transferència de coneixement. Per dur a terme les seves
activitats, compta amb equips multidisciplinars especialitzats que treballen en més de 200
grans projectes de recerca aplicada i innovació en una gran varietat d’àmbits de
coneixement.
Amb els resultats d’aquestes actuacions, Eurecat col·labora en enfortir la capacitat
innovadora europea i en establir les bases per la ciència i tecnologia del futur. Participa,
també, en la implementació de l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent de Catalunya
(RIS3CAT) que es desenvolupa en els sectors prioritaris per a les polítiques de recerca,
innovació i industrial.
L’any 2020 ha estat significatiu per a Eurecat en quant al seu posicionament en iniciatives
emmarcades en els Digital Innovation Hubs, els Open Innovation Test Beds o en les
Comunitats RIS3Cat. Com a exemple, en els DIH, la unitat de Robòtica del centre participa
en tres xarxes europees dels centres d’innovació digital destinades a potenciar l’aportació
de valor a les empreses de robòtica, especialment a petites i mitjanes empreses, en tres
àmbits considerats prioritaris, com són l’agroalimentari, el manufacturer i la salut.
Participació en els DIHs
En el camp sanitari, Eurecat forma part del DIH-HERO, una xarxa de Digital
Innovation Hubs que ofereix a empreses relacionades amb la robòtica per a la
salut l’oportunitat de construir, demostrar i donar a conèixer les seves
propostes de valor, actualment amb especial èmfasi en la lluita contra la
Covid-19.
També forma part de DIH², que promou el potencial de la robòtica per
transformar i agilitzar els processos productius de petites i mitjanes empreses
manufactureres, i d’AgROBOfood, centrada en la introducció efectiva de la
robòtica en el sector agroalimentari.
A nivell transversal, participa en el DIH4Cat, el Digital Innovation Hub de
Catalunya una comunitat de serveis en xarxa través de la qual la indústria i les
administracions públiques poden accedir a un conjunt de serveis,
infraestructures, capacitats i solucions tecnològiques i no tecnològiques per
impulsar la seva transformació digital i tecnològica.
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En l’àrea dels Open Innovation Test Bed, destaca el lideratge d’Eurecat en el projecte
FormPlanet, que dona resposta als nous reptes de la indústria de la fabricació de peces de
xapa metàl·lica d’alt rendiment optimitzant el seu desenvolupament, disseny i la producció
i minimitzant a la vegada els costos de fabricació i terminis de comercialització.
D’especial importància estratègica és el lideratge d’Eurecat de les Comunitats RIS3CAT
d’Indústries del Futur, Mèdia i i Aigua.
Comunitat RIS3CAT Indústries del Futur

www.industriesdelfutur.cat

www.comunitataigua.cat

www.comunitatmedia.cat

Comunitat Indústries del Futur duu a terme 5
projectes estratègics de recerca aplicada i
desenvolupament industrial durant el període 20182021. Tots ells estan enfocats als àmbits de la
digitalització industrial, la robòtica col·laborativa,
els processos avançats i els productes funcionals.
Comunitat RIS3CAT Aigua
La comunitat RIS3CAT Aigua és una comunitat de 56
entitats entre empreses, centres tecnològics i de
recerca, universitats i associacions, amb l’objectiu
d’impulsar la transformació econòmica de les
empreses vinculades en la gestió i consum de l’aigua
a través de 6 projectes estratègics.
Comunitat RIS3CAT Mèdia
Integrada per 34 empreses, entitat i institucions de
les indústries culturals i creatives (ICC) i del sistema
de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+I) de
Catalunya per col·laborar en 8 projectes diferencials
amb el repte de transformar el coneixement i la
tecnologia en valor econòmic, social i cultural i
desenvolupar noves oportunitats de producció,
difusió i consum culturals.
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D’altra banda, Eurecat ha aconseguit durant el 2020 els projectes H2020 Marbel i
Fatigue4Light, que el posicionen de manera destacada en l’àmbit de la mobilitat del futur i
els nous materials i processos per a la reducció del pes del xassís dels vehicles.
Totes aquestes actuacions reforcen la seva connexió al territori i el paper d’Eurecat com a
motor generador de coneixement i valor i nucli del sistema d’innovació.

2a organització
privada
espanyola en
captació de
fons de l’H2020

+ 85
projectes de
l’H2020 en
execució

30 projectes
de l’H2020
liderats per
Eurecat

26 nous
projectes de
l’H2020
aprovats el
2020
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Les capacitats multitecnològiques d’Eurecat, fruit de la integració de les àrees industrial,
digital, biotecnològica i de sostenibilitat, permeten al centre fer front a reptes complexos
de manera integral i els situen com un soci tecnològic de primer nivell per a l’empresa.

Alguns dels projectes destacats del 2020:

TAPEMELT:
Desenvolupament d’un equip per fabricació de cinta adhesiva amb criteris
d’ecodisseny i ACV
Des de la idea, fins a la solució
Caracteritizació del paper tape-melt fent assajos d'eco-disseny, ACV (petjada de
carboni), reciclabilitat i compostabilitat i assajos físic-mecànics.

ANACONDA
Defragmentació de trombos amb Ultrasons d’alta potència
Fabricació avançada
Nou sistema basat en tecnologia d’ultrasons d’alta potència que permet
defragmentar trombos incrementant l'eficiència del sistema actual desenvolupat per
l’empresa. S’ha estudiat la viabilitat de la solució i conceptualitzat un nou sistema
basat en un sonotrode amb una punta tipus ‘grip’ que transmet ultrasons al catèter
amb memòria de forma d’ANACONDA BIOMED.

45 / 82

Disseny d’un dispositiu d’avanç mandibular personalitzat i intel·ligent
Dispositius mèdics innovadors
Desenvolupament d’una fèrula intel·ligent que integra sensors per mesurar el ritme
cardíac, la posició (x, y, z) i la pulsioximetria.

SENSORS ISE:
Desenvolupament d’un sensor potenciomètric selectiu a ió potassi (K+) mitjançant
electrònica impresa
Sensòria impresa i flexible
Desenvolupament d’un sensor selectiu d’ions mitjançant tecnologia d’impressió que
permet la fabricació de sensors miniaturitzats en estat sòlid per a aplicacions
flexibles i d’un sol ús. Dirigit a pacients ostomitzats.
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VARTIP
Valorització de residus de xapa de titani per a la fabricació de pols metàl·lica per
atomització
Additive Manufacturing& Circular Economy
Valorització del residu de xapa de titani generat en el seu procés productiu per a la
fabricació de pols de titani d’alt valor afegit per a la seva comercialització.
Eurecat ha desenvolupat la tecnologia d’atomització centrífuga per tal d’aplicar-la a
materials d’alt punt de fusió. Aquesta tecnologia permet fabricar pols altament
esfèric, característica imprescindible que han de complir aquests polsos en la
majoria d’aplicacions.

REHABme
Radio Frequency based flexible care
Fast Medical devices
Innovació en col·laboració amb l’empresa client per a la millora del prototip,
mitjançant la incorporació d’electrònica flexible per fer un dispositiu wearable per a
l’àmbit de la rehabilitació.
El dispositiu integra electrònica impresa, és totalment ergonòmic i permet la
recuperació de moviment de les extremitats superiors i inferiors.
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CUPONS I4.0: RATERA I CANMARTEX

Indústria 4.0 al sector tèxtil
RATERA – Connectivitat IoT per una màquina de trenar intel·ligent.
Integració en una plataforma IoT i creació d’un portal web per a la gestió de clients i
màquines i la visualització de les dades recollides (diagnosi i implementació).
CANMARTEX 2019/2020 – Sistema fotònic per a la monitorització i mesura del desgast
d’agulles i platines de tricotoses circulars. Producte pioner amb funcions avançades
d’intel·ligència i connectivitat.

PRECATEX
Disseny i desenvolupament d’una nova generació de tricotoses circulars amb control
de qualitat predictiu
Intel·ligència Artificial al Tèxtil 4.0
Sistema predictiu per anticipar la generació de defectes per tal d'aconseguir control
de qualitat total. Mitjançant la implementació de sensors d'última generació i la
integració de models predictius de qualitat s’incrementarà la productivitat de tèxtil
de qualitat.
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MÖBIUS
Tecnologies multimèdia per redefinir el sector cultural i editorial
Projecte H2020 que ambiciona aplicar la Transformació Digital a la Indústria Editorial
europea des de tres punts de vista:
–

–
–

Creació d’un nou model de publicació on-line (“Möbius book”) amb
tecnologies que permetin experiències immersives i interactives i crossmèdia.
Generació d’intel·ligència sobre el consumidor i les seves preferències com a
usuari.
Definició dels models de negoci que es generaran a partir de l’adopció de la
innovació tecnològica del projecte.

XARXA NEURONAL DE DADES 2.0
IA aplicada a serveis IoT via satèl·lit
Col·laboració amb una empresa operadora de telecomunicacions per oferir
connectivitat IoT contínua combinant xarxa terrestre i comunicació per satèl·lit. El
projecte ha consistit en el disseny i la implementació de l’arquitectura de dades que
ha de permetre l’escalabilitat del sistema, així com el disseny de l’algorítmica de
dades basada en xarxes neuronals antagòniques sobre les quals desplegar serveis IoT
centralitzats i a l’extrem (edge computing).
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PROCEED
Predicció epidemiològica augmentada per a la gestió de la evolució i ús de recursos
en pandèmies
Predicció epidemiològica
Creació d’un model epidemiològic augmentat per donar suport a la presa de
decisions mitjançant la recol·lecció, integració i anàlisis de fonts de dades
heterogènies (salut, mobilitat, medi ambient, aigües residuals i socials). El nou
sistema desenvolupat per PROCEED permetrà anticipar la detecció de la pandèmia i
optimitzar la resposta mitjançant una gestió predictiva, reduint els riscos sobre els
col·lectius més vulnerables i optimitzant l’ús de recursos, destinant-los a aquells
serveis, sectors i població que precisin una major atenció.

RED TECNOMIFOOD
Xarxa de tecnologies òmiques aplicades a la innovació i al desenvolupament
industrial d’aliments funcionals i nutracèutics
Òmiques aplicades a la salut
Coordinada per Eurecat, la xarxa CERVERA té com a objectiu la integració de les
tecnologies òmiques per facilitar l’accés empresarial i l’optimització del seu ús, en
totes les etapes de la cadena de valor del disseny i de l’avaluació biològica
d’ingredients, nutracèutics i aliments funcionals.
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THINKGUT
Previsió personalitzada de la cognició a través de la microbiota humana
Teràpies preventives i personalitzades
Estudi del paper que té la microbiota intestinal en els trastorns neurocognitius que
s'associen a l'obesitat en l'edat avançada. La unitat de Ciències Òmiques realitza la
seqüenciació completa dels microbiomes, fet que permetrà identificar aquelles
espècies bacterianes i els seus metabòlits que interactuen amb l'eix microbiota
intestí-cervell i relacionar-ho amb el seu impacte en el declivi neurocognitiu. Com a
resultat, s’espera establir un diagnòstic precoç i realitzar un abordatge terapèutic
adequat dels trastorns neurocognitius associats a l'edat avançada i a l'obesitat, i que
són de valor per a futurs acords amb indústries com la farmacèutica i l'alimentària.

Beneficial effects of astaxanthin on cognitive degeneration in an animal model of
neuroinflammation
Estudis preclínics
Avaluació de les propietats contra el declivi cognitiu d’un producte farmacèutic.
Eurecat ha realitzat un model preclínic en rates del declivi cognitiu induït per
neuroinflamació que mimetitza els efectes de patologies com la demència senil.
S’avaluen aspectes com la memòria a curt i a llarg termini mitjançant proves en
laberints on l’animal ha de memoritzar diferents pistes visuals distribuïdes al seu
voltant.
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GLOMICAVE
Ciències òmiques i intel·ligència artificial
Nova plataforma digital capaç de relacionar fenotips amb genotips a través de la
integració de dades òmiques experimentals amb dades disponibles en repositoris
públics i en textos científics gràcies a l’ús de tecnologies de Big Data Analytics i
d’Intel·ligència Artificial. Coordinat per Eurecat, aquest projecte H2020 aborda la
necessitat de construir sistemes que permetin processar dades òmiques a gran
escala, maximitzant l’ús de dades preexistents augmentant així la comprensió dels
sistemes biològics en el seu conjunt.

MARBEL
Manufacturing and Assembly of modular and Reusable EV Battery for Environmentfriendly and Lightweight Mobility
Bateries i Lightweighting
Disseny, fabricació i validació de la futura generació de bateries elèctriques, més
lleugeres i amb major densitat d'energia i temps de recàrrega reduït. L’objectiu és
accelerar l'adopció per part del mercat massiu de vehicles elèctrics.
La innovació d’aquest projecte H2020 consisteix en:
– Reducció de pes del sistema en un 20%
– Reducció del temps de recàrrega en un 25%
– Solucions per al desmantellament sostenible i 2da vida
– Sistemes de gestió de bateria avançats y flexibles
– Estratègies de càrrega ultrarràpida i gestió tèrmica millorada
– Procediments de caracterització i validació relacionats amb el rendiment i la
seguretat.
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REWATCH
Demonstration of an innovative recycling scheme to increase the water efficiency in
the petrochemical industry
Nou offering al sector petroquímic
Sistema innovador de reciclatge d’aigua basat en una combinació de processos
biològics i de separació existents per disminuir l’impacte ambiental de la indústria
petroquímica.
Dins del projecte s’analitzen i caracteritzen les aigües residuals que produeixen
diverses plantes petroquímiques europees, per tal de dissenyar i construir un
prototipus de planta a les instal·lacions d’un complex petroquímic de Tarragona
(Espanya) amb elevada versatilitat, amb la capacitat de tractar aigües residuals de
qualitats diferents per complir els estàndards necessaris per a diverses aplicacions
de reutilització.
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Avaluació i caracterització de microplàstics en aigües potables
Gestió de l’aigua
La contaminació per microplàstics ha esdevingut una problemàtica global d’ençà que
s’ha determinat la seva presència global al medi ambient, el què els cataloga com a
nous contaminants emergents. El seu impacte al medi i a la salut humana és encara
poc conegut. L’estudi permet avaluar i quantificar la presència de microplàstics al
Riu Ebre i determinar el rendiment d’eliminació a la planta potabilitzadora de
l’Ampolla així com a la xarxa de distribució d’aigua. S’ha validat la metodologia pel
mostreig, quantificació i classificació de microplàstics, així com el seu impacte
ambiental.

Centre d'Excel·lència en Resiliència al Canvi Climàtic
Canvi climàtic
Desenvolupament de tecnologies transversals des d’Eurecat Amposta en adaptació i
mitigació al canvi climàtic. Enfocament multitecnològic amb promotors de
l’ecosistema territorial. Living Lab al Delta de l’Ebre.
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La recerca i el desenvolupament aplicat, nucli de l’activitat d’Eurecat, es complementa
amb serveis avançats de consultoria i formació especialitzada, així com amb activitats de
transferència del coneixement que li permeten una gran proximitat a l’empresa per
conèixer les seves necessitats reals i les tendències dels diferents sectors.

7.1.Consultoria tecnològica avançada
En els últims anys, han aparegut multitud de tecnologies que estan transformant l'activitat
industrial i empresarial. A l'empara del Big Data, l'Internet de les Coses, la Intel·ligència
Artificial o la robòtica avançada emergeixen i creixen la digitalització de les empreses, el
naixement de noves i àgils companyies de base tecnològica o el sorgiment de nous models de
negoci basats en plataformes.
A aquest context canviant i accelerat qualificat amb l'acrònim de VUCA (pels conceptes en
anglès de Volatility, Uncertainty, Complexity & Ambiguity), s'ha sumat més recentment
l'impacte de la pandèmia provocada pel Covid-19. Aquest ha significat una disrupció sense
precedents a nivell mundial, posant en escac a l’economia global, la capacitat de resposta
d'empreses i governs i la necessitat de transformar els nivells de creixement econòmic,
mitigant l’impacte de les activitats productives en el medi ambient. La tecnologia s'ha erigit
com un gran accelerador i palanca de canvi, precipitant la transformació digital de les
empreses i virtualitzant de manera abrupta la societat.
Analitzar i saber adaptar-se als diferents escenaris futurs serà clau per a la supervivència de
les empreses. No obstant això, per a moltes companyies es fa difícil tenir una visió clara de
quines tecnologies (industrials, digitals o de l’àmbit de la sostenibilitat) són més rellevants
per a un sector concret i resulta complex projectar el seu efecte a curt termini per
poder prendre decisions.
Davant d’aquest context, Eurecat ofereix, mitjançant el departament de Consultoria
tecnològica i el coneixement i experiència de les seves més de vint unitats d'R+D+i, serveis
especialitzats per impulsar l'avantatge competitiu de les empreses; accelerant el seu cicle
d'innovació per mitjà de la incorporació de tecnologia a la seva estratègia de negoci.
Aquests serveis diferencials tenen com a pilars:
•

La transformació tecnològica: a partir de l'anàlisi de l'estat de l'art, la gestió del
canvi tecnològic, la vigilància tecnològica o l'elaboració de roadmaps de
transformació digital i circular.

•

L'estratègia i la cultura d'innovació: fonamentades en l'anàlisi de mercat i
impacte, la definició de nous models de negoci i la reflexió estratègica o de noves
metodologies d'innovació.

•

La conceptualització i gestió de nous projectes: a través del benchmark i disseny
de solucions tecnològiques, la conceptualització de nous serveis, experiències i
productes o la identificació de programes i eines de finançament
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Durant el 2020, ha posat en marxa nous serveis estratègics per a l’empresa, entre d’altres:
-

L’ARC Strategy: nova metodologia per ajudar a les empreses a Adaptar-se,
Reinventar-se i Créixer per seguir essent competitives en un escenari postpandèmia, amb la incorporació de la tecnologia com a palanca de canvi.

-

Pla de Transformació circular: facilita a les organitzacions desenvolupar un pla
de transformació circular per millorar la seva competitivitat i alhora ajudar-les a ser
ambientalment més responsables. En concret:
–
–
–

Estableix les estructures necessàries per liderar i gestionar el procés
de canvi circular.
Alinea l'estratègia circular amb l’estratègia empresarial a curt,
mitjà i llarg termini.
Identifica, prioritza i impulsa els principals projectes de
transformació circular més convenients per a l'empresa i d’acord a
les seves necessitats.

-

Disruptive Innovation Deep Dive: programa creat per ESADE i Eurecat per a la
reflexió i detecció d'oportunitats per impulsar la innovació disruptiva a l'empresa.
Ofereix als membres de les direccions empresarials un marc de reflexió que permet
a l'empresa actuar a curt termini per guiar adequadament cap a un model continuat
d'innovació disruptiva que la prepari, així, per seguir sent rellevant en el mercat.

-

Intel·ligència Competitiva i Vigilància tecnològica: servei expert ofert per Eurecat
per a la millora de la competitivitat de l’empresa a través de la implantació d’un
sistema de monitorització de l’entorn tecnològic i competitiu que proporciona
informació per detectar amenaces i oportunitats per a la millora de la presa de
decisions.
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Projectes destacats 2020:
REFLEXIÓ ESTRATÈGICA POST-COVID
Generació de projectes per reactivar la demanda del Transport Públic
Estratègia Post-Covid-19
Servei de consultoria per a la definició d’un pla d’acció per a la recuperació de la
demanda del transport públic a curt termini. Durant les sessions s’ha treballat al
voltant de conceptes com la mesura de la qualitat del aire, el càlcul de l’ocupació
dels vehicles a temps real, temes de nou disseny de producte per reduir la interacció
social, etc. Dels projectes resultants és seleccionaran els més prioritaris per a la seva
implantació.

CAFÈS CORNELLÀ
Transformació digital
En “Decoding coffee”, l’estratègia de transformació digital de Cafès Cornellà,
l’analítica avançada de dades, la Internet de les Coses o el Machine learning
permeten l’obtenció de quadres de comandament que fan possible analitzar tota la
materialització de les tasses de cafè en el sector de l’hostaleria. Cafès Cornellà va
ser seleccionat com un projecte +PIME, iniciativa d’Eurecat amb el suport de la
Generalitat de Catalunya i entitats empresarials per apropar la innovació tecnològica
a la pime catalana. D’altra banda, en el marc del projecte europeu ADMA, és
acompanyat per Eurecat en el desenvolupament d’un pla de transformació digital per
millorar la competitivitat de l’empresa a través de l’optimització de costos i la
generació de nous models de negoci, i participarà a l’esdeveniment final com
Ambaixador d’ADMA.
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7.2. Formació d’alta especialització per a professionals
Eurecat ofereix una completa oferta formativa que inclou Màsters i postgraus, formació
continuada, formació in company, cursos subvencionats i formació ocupacional dirigida a
professionals. Tota l’oferta s’agrupa sota la marca Eurecat Academy, creada el 2019 amb
una identitat visual pròpia i una plataforma web disponible en castellà i català
El principal valor diferencial del centre és oferir una formació tecnològica amb un alt
component pràctic, adaptada a les necessitats de l’empresa i amb un gran rigor acadèmic
en les àrees industrial, digital, sostenibilitat, biotecnologia i innovació i empresa.
Aquesta àmplia oferta s'imparteix en centres formatius propis ubicats a Cerdanyola,
Sabadell, Mataró, Canet, Barcelona, Manresa, Reus, Tarragona, Lleida, i Girona a través de
metodologies innovadores i creatives. Així com en d’altres espais cedits, com en el cas dels
cursos de formació que requereixen arribar a altres punts de la geografia catalana.
L’any 2020 ha estat com per a la resta d’activitat del centre, intensament marcat per la
Covid-19 que, d’un dia per un altre, va canviar radicalment el model tradicional de formació
basat en la presencialitat. Des d’Eurecat hem sabut adaptar-nos molt ràpidament al nou
escenari a base de desenvolupar noves tecnologies i metodologies per oferir formació
online en diferents modalitats (online directe, autoformació tutoritzada i MOOC),
mantenint el nivell i qualitat de servei.
El coneixement adquirit en Formació Online, ens ha permès consolidar una nova línia de
producte basat en la creació, gestió i manteniment de Plataformes de Formació (LMS)
per tercers. Hem aconseguit projectes privats molt rellevants com el d’Olympic
Broadcasting Services, per a qui hem creat una plataforma de formació dirigida als
treballadors dels Jocs Olímpics de Tokyo 2020. Aquesta Plataforma ha tingut pics de
connexió amb més de 3000 alumnes concurrents.
Com a projecte de formació in company més destacat, remarcar el curs de Industry 4.0
Academy per SEAT en el qual hem format a 80 alumnes de la SEAT en les noves
competències requerides per l’industria de l’automoció. És un projecte de 20 ECTS que
realitzem conjuntament amb la Universitat de Barcelona i que tindrà continuïtat durant el
2021. Hem dut a terme també nombrosos cursos relacionats amb la digitalització de la
indústria: IIoT, sensorització, manteniment predictiu, analítica de dades, etc.
A nivell de Formació Superior, destacar les noves edicions dels Postgraus de
Termoplàstics i Gestió de Projectes de R+D+i.
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Rellevant també ha estat el projecte TURISMECAT 2021, cicle de més de 40 cursos dirigits
al sector Turisme per el que han passat 4.500 alumnes.
A nivell de Formació Ocupacional, destaca la iniciativa IT ACADEMY de BARCELONA
ACTIVA a partir de la qual hem executat diferents itineraris formatius per tal d’introduir a
persones sense coneixements previs en el Desenvolupament d’aplicacions web i Data
Science.

Eurecat Academy
L’oferta formativa d’Eurecat respon als
reptes i les necessitats més immediates
que tenen tant les grans com
les petites i mitjanes empreses vinculades
a la formació tecnològica dels seus
equips, amb la finalitat de reforçar la
transferència de coneixement tecnològic
al teixit empresarial i industrial.

7.3.Activitats de promoció i difusió de l’R+D+i

Eurecat compta amb una extensa i reconeguda experiència en la promoció i difusió de la
recerca aplicada i la innovació.
Cadascun dels esdeveniments organitzats pel centre és una oportunitat per als professionals
per aprendre, relacionar-se i inspirar-se a partir del coneixement de les tendències més
innovadores vinculades amb les tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a
diferents sectors empresarials i àmbits socials.
L’any 2020 ha estat especialment difícil per a les activitats de promoció, però alhora ens ha
ofert una gran oportunitat de millora constant, d’adaptació als canvis provocats per la
situació de pandèmia per tal de continuar oferint aquest coneixement en un format virtual i
100% segur.
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Durant el 2020 s’han organitzat, com a activitats pròpies o en col·laboració:

XPATIENT BCN CONGRESS
[https://xpatientbcncongress.com/]
5a Edició. L’XPatient Barcelona Congress és una de les accions principals impulsada per
l’XPA Barcelona (Experiència del Pacient) per tal de transformar el model assistencial i que
aquest situï el pacient com a l’element clau i prioritari. En l’edició 2020, que es va realitzar
de forma virtual, el repte es va centrar en conèixer com les iniciatives incideixen en la
millora de l’experiència del pacient i quines han estat les lliçons apreses per part de
pacients i professionals sobre la crisi de la Covid-19.

FORUM TURISTIC
[www.forumturistic.com]
8a Edició. Congrés de referència a Catalunya sobre tecnologia i innovació aplicades al sector
Turisme. És el punt de trobada de les empreses del sector turístic i les empreses d’innovació
i desenvolupament tecnològic, així com institucions públiques i associacions i gremis
empresarials. La 8a edició del congrés que es va celebrar en un format híbrid (presencial i
online) va posar el seu focus en els nous models turístics, que han vist impulsada la seva
expansió a causa dels nous hàbits generats per la crisi sanitària mundial del 2020.

AI & BIG DATA CONGRESS
[https://aicongress.barcelona/]
6a edició. La darrera edició, realitzada també de forma virtual a causa de la pandèmia, va
ser de nou el punt de trobada entre professionals, proveïdors i empreses que volen o estan
realitzant projectes en l’àmbit de l’AI i el Big Data. En aquesta edició es van reforçar els
continguts sobre Intel·ligència Artificial cada cop més present i convergent amb ponències
especials sobre l’aplicació d’aquestes tecnologies en situacions de crisi.
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Premis Ruralapps
[https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/premis-ruralapps]
7a Edició. Concurs online organitzat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació amb la col·laboració d’Eurecat, creat per distingit empreses que han
desenvolupat aplicacions mòbils que contribueixen a la millora del sector agroalimentari,
forestal i pesquer i que acosten aquests sectors a la ciutadania.

Novartis Hackathon
[https://godatathon.com/]
3a Edició. Datathó organitzada per Novartis amb la col·laboració d’Eurecat, és un repte de
Big Data que se centra en analítica predictiva i IA aplicades a un desafiament d'estimació en
el que data scientists, modeladors i programadors van presentar els resultats numèrics i els
enfocaments adoptats seguint els objectius del repte. L’edició 2020 es va realitzar de
manera virtual i va esdevenir internacional, amb més de 8 països i 160 participants online
respecte als 60 presencials de l'edició 2019.
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Impacte de les activitats de transferència de coneixement
+ de 4.000 inscrits als esdeveniments realitzats durant el 2020
+ 40 jornades tècniques centrades en diferents tecnologies o
tendències de mercat, entre les quals destaquen:
•

Plastrònica: usos i aplicacions per a la indústria

•

Blockchain: Eina clau per a la transició energètica

•

Desinfecció: Fonaments, experiències i tendències
tecnològiques

•

Productes saludables, segurs i sostenibles: nous serveis
innovadors per a la indústria agroalimentària i de la salut

•

El futur dels wearables: Com el disseny i els nous
materials poden aportar valor als wearables del futur

•

Metrologia òptica 3D alta resolució

•

Com l’analítica de dades pot generar millores de
productivitat en el sector agrícola i ramader

•

Lightweight: materials compostos, unions dissimilars i
adhesius especials

•

Impressió 3D Composites + Additive

•

Diagnosis “Maduresa Indústria 4.0”
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8. CAPACITATS CIENTIFICOTECNOLÒGIQUES
Resolem els reptes tecnològics de les empreses amb solucions multitecnologia i
multidisciplinars.

8.1. Especialitzacions tecnològiques d’Eurecat
Indústria 4.0: Les capacitats multitecnològiques d’Eurecat el situen com el centre
tecnològic de referència en la implementació de l’anomenada indústria 4.0, que aporta
solucions que acosten el món de la intel·ligència artificial als processos de fabricació.
Nous Materials: Eurecat ha desenvolupat una tecnologia nova de dispersió d'additius i
nanoadditius dins del plàstic, que consisteix en la introducció d'un sistema de vibració per
ultrasons on el plàstic es barreja amb els diferents additius per obtenir al final un material a
la carta. Els plàstics nanoadditivats amb aquesta tecnologia, que està en procés de ser
patentada, milloren les prestacions mecàniques, incrementen les propietats barrera i, fins i
tot, redueixen el seu pes i el cost final de les peces a fabricar.
Ciències Òmiques: Eurecat ajuda a les empreses en la identificació, creació i validació de
nous ingredients, aliments funcionals i nutracèutics que li permetin incrementar el seu
mercat potencial per millorar la salut i el benestar del consumidor. El centre disposa d’un
Centre de Ciències Òmiques, una infraestructura científica titularitat de la Universitat
Rovira i Virgili, equipada amb eines i tecnologies punteres en els camps de la metabolòmica,
la proteòmica, la transcriptòmica i la genòmica, per demostrar l’efecte saludable i els
mecanismes d’acció cap a una nutrició personalitzada.
DigitalHealth: Eurecat ha desenvolupat eKauri, una plataforma de teleassistència avançada
amb capacitat d’anticipar situacions de risc, i ha aportat tecnologies per al
desenvolupament d'audiòfons de màxima precisió. A banda, el centre tecnològic ha treballat
amb l’empresa catalana Telehealth Devices per crear iCardio, l’electrocardiògraf digital
sense fils més petit del món
Biotecnologia i aliments funcionals: Eurecat disposa d’una àrea específica de biotecnologia,
dedicada a la recerca en nutrició i salut en àmbits com els aliments funcionals, que aporten
característiques nutricionals específiques per a la millora de la salut i la prevenció de
malalties.
Teixits intel·ligents: Eurecat disposa d'un centre especialitzat en el disseny i producció de
tèxtils intel·ligents, amb una infinitat de nous usos, com la calefactabilitat dels teixits, la
seguretat dels seus usuaris mitjançant la millora de la visibilitat o el monitoratge de les
seves constants vitals en roba esportiva o per cuidar la seva salut.
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Àudio binaural i so 3D immersiu i interactiu: Eurecat ha desenvolupat Sfëar, una tecnologia
pròpia orientada a produir i reproduir àudio 3D immersiu i interactiu que fa possible que el
so interaccioni al moviment del cap.
Vehicle intel·ligent i cotxe elèctric: Eurecat té projectes adreçats al desenvolupament del
vehicle intel·ligent i la mobilitat col·laborativa, així com vinculats a facilitar la implantació
del cotxe elèctric. En aquest sentit, el centre disposa d’un laboratori de bateries, que
aplica les últimes tecnologies de producció i d’emmagatzematge per millorar l’autonomia i
fiabilitat del vehicle elèctric.
Drons i robòtica mòbil, col·laborativa i industrial: Eurecat ha desenvolupat innovadores
tecnologies que permeten als equips d'emergències dirigir drons de rescat mitjançant mòbils
i tauletes, a més d'obtenir i coordinar entre tots els efectius implicats la informació que
envia el vehicle no tripulat. En l’àmbit dels sistemes autònoms, el centre treballa en
col·laboració amb les empreses per automatitzar processos logístics en el sector del
transport i en la monitorització de vinyes i granges, entre altres.
Microtecnologia: Eurecat compta amb una tecnologia única al món basada en ultrasons que
permet la fabricació de micropeces de plàstic invisibles per a l'ull humà, un camp que té
una demanda creixent pel nivell de precisió que aconsegueix, amb aplicacions en àrees que
van des de la rellotgeria fins als dispositius mòbils.

Comptem amb
recursos materials i
humans propis per
generar coneixement
tecnològic i facilitar la
seva explotació
comercial
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8.2.Laboratoris

Eurecat disposa d’un complet conjunt de laboratoris, plantes pilot i eines de simulació per
realitzar els projectes i serveis amb total professionalitat i seguretat.
Planta pilot de Plastrònica
Situada a les instal·lacions d’Eurecat a Cerdanyola del Vallès, és la primera d’aquestes
característiques a nivell d’un centre tecnològic a Europa. Posa a disposició de les empreses
aquesta tecnologia emergent que uneix l’electrònica i els materials plàstics per a la
producció de productes d’alt valor afegit, dotats de prestacions avançades i amb possibilitat
de ser fabricats a gran escala.
L’aposta per la Plastrònica per part d’Eurecat respon a la necessitat cada cop més gran per
part de les empreses en termes d’optimització de processos, noves tecnologies de
transformació i manufactura, així com l’obtenció de productes de més valor afegit que
incorporin noves funcions i sistemes més complexos, personalitzables i intel·ligents.
Amb aquesta nova plataforma, Eurecat facilita a les empreses el cicle complet de
producció, des de la conceptualització fins a la industrialització, d’acord amb la vocació del
centre tecnològic d’atendre els nous reptes empresarials i necessitats socials vinculats a la
digitalització i a la indústria 4.0.
Des de la perspectiva de la sostenibilitat, els processos de fabricació dels components
electrònics convencionals generen uns residus que en la impressió electrònica no es
produeixen, de manera que l’empremta de carboni dels processos comparativament en pes
específic és inferior. Addicionalment, la Plastrònica, al basar-se en la integració de
diferents processos productius, aporta una considerable reducció dels consums energètics,
sent aquest un altre argument de pes per a la competitivitat i sostenibilitat de la indústria.
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Laboratori d’àudio 3D
Laboratori d’àudio 3D completament equipat amb les darreres tecnologies.
Eurecat ha desenvolupat Sfëar, tecnologia pròpia per a la producció i postproducció de
continguts audiovisuals amb so immersiu.

Centre de Ciències òmiques
Infraestructura cientificotècnica singular (ICTS) equipada amb les darreres tecnologies en
metabolòmica, que proporciona solucions integrades junt amb unitats de suport en
proteòmica, genòmica, transcriptòmica i imatge avançada. De titularitat de la Universitat
Rovira i Virgili, està gestionada per Eurecat.
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Laboratori de bateries i vehicle elèctric
Centre de referència del sud d’Europa per a la recerca aplicada, l’assaig i el
desenvolupament de battery packs.

Laboratori de percepció i cognició
Equips biomètrics i mesures conductuals per a entendre el processament humà de la
informació a nivell perceptiu, cognitiu i emocional de forma objectiva i en temps real.
Modelat de l’experiència d’usuari.
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Planta pilot de transformació de plàstic
És la planta pilot de noves tecnologies de transformació plàstica més gran del sud d’Europa.
Eurecat ofereix experiència i capacitat tècnica orientada a l’assaig, fabricació i
industrialització, amb les tecnologies de transformació de plàstics més innovadores
(sobreinjecció, impressió, etc.).

I + de 35 laboratoris en:
-

Digital manufacturing

-

Assistència tècnica en motlles i processos de materials

-

Tractament de superfícies per a la impressió funcional

-

Tecnologia tèxtil i teixits d’alt rendiment.

-

IoT Cybersecurity Lab, etc.
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Les infraestructures pròpies i el coneixement dels professionals d’Eurecat estan a
disposició de les empreses per atendre les seves necessitats de prototipatge i la
realització de pilots.
Estem reconeguts com un KET Technology Centre per la Comissió Europea per la
nostra estreta col·laboració amb les pimes per a les seves activitats de recerca i
innovació orientades a mercat.
Apropem al teixit productiu les tecnologies més punteres que activaran el canvi
cap a un model productiu més eficient i sostenible.

8.3. Centres d’innovació i excel·lència
CIDAI, una peça clau en l'estratègia Catalonia IA [https://www.cidai.eu]
L’any 2020 ha estat el de la posada en marxa del CIDAI, el Centre of Innovation for Data
Tech and Artificial Intelligence per part de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de
Barcelona, el Barcelona Supercomputing Center, el Centre de Visio per Computador,
Eurecat, Everis, i2CAT, Microsoft i SDG Group.
El CIDAI és una iniciativa publicoprivada per promoure la transferència de solucions
tecnològiques i la realització de projectes conjunts entre entitats generadores de
coneixement i empreses i institucions usuàries i demandants de solucions innovadores en
Intel·ligència Artificial.
Emmarcat dins de l’estratègia Catalonia.AI de la Generalitat de Catalunya i coordinat per
Eurecat, té com a objectiu la generació, validació i transferència de tecnologies
d’Intel·ligència Artificial fiable d’alt valor afegit per fomentar la innovació en els sectors
estratègics del país, inclosos els serveis públics i el tercer sector, i la identificació de
propostes tecnològiques innovadores provinents de recerca capdavantera en Intel·ligència
Artificial, per difondre-les a empreses i institucions.
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Potenciar l’ecosistema català d’Intel·ligència Artificial com un pol de referència
internacional creant una comunitat connectada, activa i dinàmica que impliqui a la majoria
dels agents és un altre dels objectius del CIDAI, que té també com a finalitat accelerar
l’adopció de la Intel·ligència Artificial fiable en el món empresarial i a la societat,
mitjançant projectes que demostrin el seu benefici i reduint les barreres existents.
El CIDAI segueix el model dels Digital Innovation Hubs establert per la Comissió Europea i es
configura com un centre en xarxa al servei de les empreses i institucions.
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En plena pandèmia, el CIDAI ha assumit, entre d’altres projectes, la coordinació tècnica del
primer observatori basat en Big Data i Intel·lilgència Artificial per detectar i preveure
futures epidèmies.
Aquesta ambiciosa iniciativa publicoprivada suma els esforços de la Generalitat de
Catalunya, a través del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i el
Departament de Salut; institucions mèdiques i de salut (Hospital Germans Trias i Pujol i
Fundació Lluita contra la Sida); centres punters d’innovació i investigació tecnològica i grups
de recerca (CIDAI, Eurecat, Barcelona Supercomputing Center, Universitat Rovira i Virgili i
Universitat de Girona) i Mobile World Capital Barcelona. A més, el projecte compta amb la
col·laboració de la iniciativa GSMA AI for Impact.
L’Observatori s’ubica a l’Hospital Germans Trias i Pujol (HGTiP) i compta amb la coordinació
científica del doctor Bonaventura Clotet, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l’HGTiP i
president de la Fundació Lluita contra la Sida (FLS).
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CoE in Tourism Innovation [https://coeintourisminnovation.org/]
El CoE in Tourism Innovation està promogut per Eurecat amb la col·laboració de la Direcció
General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, de les quatre diputacions catalanes,
dels ajuntaments de Barcelona i Vila-seca i d’empreses líders del sector. Entre els
promotors del CoE in Tourism Innovation figuren Barcelona Turisme, l’Agència Catalana de
Turisme, L’Aquàrium de Barcelona, Avant Grup, Avoris, Baqueira/Beret, Best Hotels,
CaixaBank, CONFECAT, Fira de Barcelona, La Pedrera-Casa Milà, Grupo Julià, Guitart Hotels,
La Roca Village, MedPlaya, Oh!Tels, PortAventura World, ROC Roi i Sangulí Salou.
La iniciativa, que té com a finalitat afavorir la innovació, la sostenibilitat i la competitivitat
de les destinacions i de les empreses, mitjançant activitats d’investigació aplicada,
innovació, transferència del coneixement i serveis d’intel·ligència competitiva, s’adreça a
tota la cadena de valor del sector turístic i a les empreses vinculades, i també al conjunt de
la societat i als habitants de les destinacions turístiques.
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8.4.Altres iniciatives singulars
B. Braun-Eurecat Research Laboratory
Infraestructura científico-tecnològica orientada al desenvolupament de projectes
d’investigació enfocats a la creació i millora de nous processos de fabricació avançats i a
productes innovadors basats en materials termoplàstics amb propietats millorades així com
per al desenvolupament de projectes R+D basats en tecnologies de moldeig per ultrasons.
El laboratori acull diferents models d’equips d’extrusió i barrejat, maquinària d’injecció, a
més d’equips de caracterització de polímers. Alguns d’ells, han estat cedits per B. Braun,
líder en solucions eficients per al sector sanitari.
Eurecat Laboratory of the Future
És l’aposta d’Eurecat per avaluar de forma eficient i econòmica qualsevol proposta d’R+D+i
per determinar la seva viabilitat i convertir-la en un producte o procés innovador.
Mitjançant l’Eurecat Laboratory of the Future el centre tecnològic ha desenvolupat
banyadors hidrocròmics ─canvien de color en contacte amb l’aigua─ per a la selecció
ucraïnesa de natació sincronitzada o plàstics amb propietats conductores del metall.
Reimagine Textile
És el programa d’innovació empresarial dirigit al sector tèxtil del Maresme. Està coordinat
per l’Ajuntament de Mataró. Participen activament la Fundació Tecnocampus MataróMaresme, Eurecat i l’Ajuntament de Calella. Compta, també, amb el suport del Consell
Comarcal del Maresme, l’Associació d’Empresaris de Gèneres de punt de Mataró i Comarca
(ASEGEMA) i 15 municipis de la comarca. S’inscriu en el marc del Projecte d’Especialització i
Competitivitat Territorial (PECT) Mataró-Maresme, cofinançat pel PO FEDER de Catalunya
2014-2020. www.reimaginetextile.com
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8.5.Principals aliances estratègiques i plataformes

Aliances estables amb altres agents del coneixement i l’R+D+i
Universitats

Centres de recerca
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Altres

Actius en associacions, xarxes tecnològiques i sectorials, ens els àmbits d’activitat
d’Eurecat i dels nostres clients:

37

22

associacions
europees

plataformes
tecnològique
s europees

12
DIH de
caràcter
europeu
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9. SUPORT A LES STARTUPS I PARTICIPACIÓ EN EBTS’S
Eurecat genera patents internacionals en diferents àmbits i promou la creació d’empreses
de base tecnològica que contribueixen a arrelar de nou la indústria al territori, a fer créixer
l’economia i a generar ocupació de qualitat.
Aquestes Noves Empreses de Base Tecnològica (EBTs) es creen a partir de tecnologies
desenvolupades pel propi centre, en col·laboració amb altres empreses, així com en
activitats de transferència tecnològica.
Eurecat compta amb 6 spin-off. La darrera, Watener, creada per Eurecat i el Grup Inclam el
2017. Addicionalment a la creació d’EBTs, el centre tecnològic dona suport a l’ecosistema
d’startups. En els darrers sis anys, han estat 62 startups les empreses amb què ha
col·laborat Eurecat, centrant-se aquesta ajuda en serveis d’R+D en el 58% dels casos.

6

13,6M€

83

empreses
participades

de facturació

83 persones
ocupades en total

Cal assenyalar que, l’any 2020, Neos Surgery, spin off d’Eurecat dedicada a la recerca,
desenvolupament i comercialització de dispositius quirúrgics implantables per a
neurocirurgia, columna vertebral i cirurgia cardíaca, ha culminat una ronda de 5 milions
d’euros, incorporant al seu accionarat Avançsa i Jiadel Medical. Neos Surgery ha rebut
també 1,9 milions del principal programa europeu de finançament de pimes innovadores,
l'EIC Accelerator del Consell Europeu d'Innovació (EIC). El finançament es destinarà a la
validació clínica del dispositiu Disc care, que s'ha dissenyat a partir del know how de
l’empresa en el camp de la neurocirurgia per donar resposta a una necessitat mèdica no
resolta com és l'herniació del disc lumbar.
Valoritzem la nostra IP
Comptem amb capacitats humanes i
infraestructures per al
desenvolupament integral de la idea
de negoci i d’un teixit industrial
Km.O, des del concepte fins a la
industrialització.
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NEOS Surgery
Dispositius innovadors de neurocirurgia cranial i espinal.
www.neosurgery.com
TORROT Electric Mind
Ciclomotor elèctric ciutadà amb una solució innovadora
de recàrrega.
www.torrotelectric.com

ULTRASION Innovative Ultrasonic Solutions
Tecnologia de microinjecció per ultrasons..
www.ultrasion.eu

AIR-FI Impemer
Comercialització de tecnologies de la informació i
comunicacions (Wifi + ILBS).
www.air-fi.es
PMS
Estructures inflables i sistemes de telecomunicació i
multimèdia.
www.portablemultimediasolutions.com
WatENER
Plataforma d’IA per a l'optimització del consum d'energia
i aigua de les xarxes d'aigua municipals.

www.watener.com
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10.

EURECAT ALS MITJANS

La presència d’Eurecat als mitjans de comunicació durant l’any 2020 s’ha traduït en prop de
3.500 impactes en forma d’informacions, articles, entrevistes i reportatges a diaris,
revistes, ràdios i televisions. Una gran part del contingut ha estat marcat pels esforços del
centre per oferir solucions tecnològiques orientades a mitigar l’impacte de la pandèmia
de la Covid-19, aportant tot tipus d’innovacions.
El reenfocament de l’activitat d’Eurecat a partir del mes de març de 2020 per contribuir a
pal·liar els efectes de la pandèmia es va concentrar en atendre les urgències detectades a
nivell sanitari, social i empresarial, amb iniciatives amb gran ressò mediàtic que van
englobar des de l’aportació de suport tecnològic per a la validació de teixits per a la
fabricació de mascaretes fins a innovacions en matèria de desinfecció, a més de la
fabricació d’un respirador i l’anàlisi de les aigües residuals per anticipar escenaris en la
propagació del virus o el suport en la implementació d’eines de telemedicina, entre altres
solucions.
L’atenció mediàtica va reflectir aquesta important mobilització de les capacitats
d’Eurecat enfront de la pandèmia durant tot l’any. La cobertura va abastar des de
l’activitat en els laboratoris i els recursos destinats a la impressió 3D fins als coneixements
multidisciplinars dels equips de totes les unitats del centre, que van englobar tecnologies
com la Intel·ligència Artificial, el Big Data i la robòtica, així com els nous materials i accions
en el camp de la salut i les ciències òmiques, per citar alguns exemples, sempre amb el
propòsit d’aportar solucions treballant en xarxa en múltiples iniciatives amb empreses,
administracions i entitats des d’una visió integral i multitecnològica.
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Un impacte molt rellevant en aquest sentit va ser la presentació del primer projecte d’ús
d’anàlisi de Big Data i Intel·ligència Artificial per ajudar a preveure, detectar i mitigar la
propagació d’epidèmies, que va tenir lloc a la seu d’Eurecat a Barcelona.
En paral·lel, Eurecat va obtenir també un seguiment mediàtic important en el seu paper de
facilitador de tecnologies a les empreses per poder superar els desafiaments imposats
per la pandèmia en tots els camps. En aquest sentit, destaquen iniciatives enfocades a
acompanyar el teixit empresarial i productiu per dur endavant projectes d’avantguarda.
En conjunt, durant l’any va destacar la presència d’Eurecat a mitjans generalistes com La
Vanguardia, Expansión, l’ARA, Via Empresa, El País, l’ABC, La Razón, El Mundo o El
Periódico de Catalunya fins a especialitzats com Retema, Interempresas, Infoedita o Ízaro, a
més de tenir una àmplia cobertura per part de les agències de notícies Efe, Europa Press o
l’ACN. A nivell audiovisual, Eurecat també va estar present a espais informatius i a
programes de ràdios i televisions, com TV3, TVE, Telecinco, Antena3, Catalunya Ràdio,
RAC1, la SER o RNE.
En la dimensió territorial, Eurecat va obtenir també impacte en els principals diaris i
publicacions locals on té seu, entre els quals trobem des de Diari de Tarragona, Diari de
Girona, La Mañana, Diari de Sabadell, Regió7, El 9 nou o Tot Mataró fins a Betevé, Mataró
Audiovisual, Canal Reus TV, Canal Taronja i Tarragona Ràdio.
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11.

EL PATRONAT D’EURECAT

Eurecat està promogut des de la indústria i per a la indústria.
El Patronat és el màxim òrgan de govern d'Eurecat i està format per un representant
designat per cadascun dels antics centres tecnològics avançats catalans fusionats o integrats
a Eurecat.
A continuació es mostra la seva composició:
President
• Simon Holding S.L. representada pel Sr. Xavier Torra Balcells.
Vicepresidència primera
• Sr. Ramon Tremosa i Balcells, designat pel Departament d’Empresa i
Coneixement.
Vicepresidència segona
• Dicomol, S.L., representada pel Sr. Daniel Altimiras Viladrich, designat per la
Comissió antiga de la Fundació Ascamm.
Vicepresidència tercera
• Sr. Jaume Ferrús Estopà, designat per la Comissió antiga de la Fundació
Barcelona Media.
Vocals
• Sr. Francesc Santasusana Riera, designat per la Comissió antiga de la
Fundació CTM Centre Tecnològic.
• Sr. Joan Romero Circuns, designat pel Departament d'Empresa i
Coneixement.
• Carinsa-Creaciones Aromáticas Industriales, S.A., representada per la Sra.
Vanesa Martínez Chamorro.
• Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals representada pel Sr. Amadeu
Gassó Gimeno.
• ICL Iberia Limited, Sociedad Comanditaria Simple representada pel Sr. Carles
Alemán Gutiérrez.
• Laboratorios Hipra, S.A. representada per la Sra. Èlia Torroella Busquets.
• Relats, S.A. representada pel Sr. Oriol Relats Torante.
• Sener Ingeniería y Sistemas, S.A. representada pel Sr. Gabriel Alarcón
Rovira.
• Laboratori Reig Jofre, S.A. representada pel Sr. Ignasi Biosca Reig.
• Digital Legends Entertainment, S.L. representada pel Sr. Xavier Carrillo
Costa.
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• Cellnex Telecom, S.A., representada per Tradia Telecom, S.A.U., representada
pel Sr. José Antonio Aranda Legazpe, designada per la Comissió antiga de la
Fundació Barcelona Digital Centre Tecnològic.
• Laboratorios Hartmann, S.A., representada pel Sr. Marc Pérez Pey,
designada per la Comissió antiga de la Fundació Cetemmsa.
• Hallotex, S.L., representada pel Sr. José Manuel Caballero Ballesteros.
• Universitat Rovira i Virgili, representada per la Sra. Maria José Figueras
Salvat, designada per la Comissió Territorial de Tarragona.
• Associació Acondicionamiento Tarrasense, representada pel Sr. Jordi
William Carnes Ayats.
• Universitat Politècnica de Catalunya, representada pel Sr. Jordi Berenguer
Sau.
• Metàlic, S.A. representada pel Sr. Jordi Rull Perera.
• Andrés Pintaluba, S.A. representada pel Sr. Andreu Pintaluba Mitjà.
• Repsol Petróleo, S.A. representada per la Sra. Maria Mas Chacón.
HP Printing and computing solutions, S.L.U. representada pel Sr. Ramon
Bartolomé Pastor Martínez.
• Sra. Àurea Rodríguez López, designada pel Departament d'Empresa i
Coneixement.
• Sra. Matilde Villarroya Martínez, designada pel Departament d'Empresa i
Coneixement.
• Sr. Joan Serra i Albesa (Secretari no patró).

La representació d’aquestes empreses té la finalitat de consolidar la participació
empresarial vinculada als set àmbits de RIS3Cat, a la implementació de la qual dona suport
Eurecat.
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12.

CONTACTE

Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya
C/ Bilbao, 72
08005 Barcelona
Tel: (+34) 93 238 14 00
innovacio@eurecat.org
www.eurecat.org
@eurecat_news
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