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1. Innovació, valor i recuperació
El món post-Covid-19 i l’acceleració tecnològica dibuixen un context extremadament
canviant que constitueix tot un desafiament per al món empresarial, especialment
notori en el cas de les petites i mitjanes empreses.
No obstant, hi ha un factor molt important a tenir en compte i és que les empreses que
innovin ara seran, a futur, capdavanteres en el seu àmbit. A Eurecat, estem
convençuts que el nostre teixit productiu té molt potencial per aprofitar la
tecnologia i la innovació per poder afrontar aquest canvi de paradigma que estem
vivint.
Si sabem enfocar-ho bé, podem aprofitar tots els canvis que venen per millorar i
avançar. Tenim les bases per impulsar un creixement molt rellevant de tots els
sectors i per a un reforçament multisectorial molt gran basat en palanques com la
transformació digital, la implantació de l’economia circular, la descarbonització o
la reindustrialització. Tenim empreses, indústries, emprenedors i talent amb una
capacitat demostrada per crear, innovar i generar noves oportunitats de creixement a
nivell industrial, digital, biotecnològic i en l’esfera de la sostenibilitat.
També tenim un clar enfocament internacional que ens obre perspectives molt
interessants per aconseguir que les empreses consolidin un valor diferencial sostingut
amb una visió global.
És el moment d’aprofitar tots els recursos que arribaran per apuntalar aquestes vies,
a partir d’una actitud innovadora i trobant fórmules per accelerar el treball conjunt
dels sectors privat i públic, de la societat i dels científics per implementar solucions a
llarg termini i afavorir la recuperació en tots els sectors. Des d’un angle totalment
respectuós amb el medi ambient i l’entorn i amb capacitat per aprofitar les opcions de
negoci i de diferenciació que sorgiran com a conseqüència dels nous reptes globals.
La integració de capacitats multisectorials i multitecnològiques en la què avancem
des d’Eurecat de manera accelerada, obre noves perspectives innovadores que
busquen aportar les millors solucions per a les necessitats cada cop més complexes de
les empreses i de la societat.

Xavier Torra, President d’Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya
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2. Eurecat, referent per a la innovació empresarial a
Catalunya
En l’àmbit de la recerca, el desenvolupament tecnològic i la transferència tecnològica,
és necessari comptar amb massa crítica significativa per tal de dur a terme activitats
i projectes ambiciosos tant en el seu plantejament com en el seu impacte.
Després de 6 anys d’ençà de la seva creació, Eurecat és, avui, el centre tecnològic més
gran i de referència a Catalunya per a l’innovació empresarial. Prenent com a pilars
de la seva activitat la recerca aplicada, la innovació tecnològica i la transferència de
coneixement, Eurecat està orientat a reforçar la competitivitat del teixit empresarial
mitjançant la millora de l’eficiència dels processos productius, la reorientació dels
sectors consolidats cap a activitats de més valor afegit i potenciant noves activitats
econòmiques emergents per crear i explotar nous nínxols de mercat.
Actualment, apleguem l’experiència de més de 673 professionals i generem un volum
d’ingressos de 52 milions d’euros anuals. R+D aplicat, serveis tecnològics, formació
d’alta especialització, consultoria avançada i valorització i explotació de la propietat
industrial són alguns dels serveis que oferim tant per a grans com per a petites i
mitjanes empreses de tots els sectors.
Participem en més de 100 grans projectes consorciats d’R+D+i europeus i ens hem
consolidat com el segon centre tecnològic a nivell estatal privat en captació de fons
europeus. Fruit de la nostra activitat, comptem amb una cartera de 153 patents i 7
spin-off que generen ocupació per a 275 professionals.
Avui, som per a moltes companyies la seva finestreta única per idear i impulsar els
seus projectes d’innovació. Treballem amb i per a les empreses, principalment per a
les pimes, com a proveïdors de coneixement per desenvolupar els seus projectes
d’innovació. La nostra cartera de clients és de més de 2.000 empreses innovadores,
la majoria catalanes, però també d’àmbit internacional. En els darrers sis anys, hem
realitzat més de 2.700 projectes amb pimes arribant a 4.500 serveis amb clients.
Comptem amb instal·lacions a Barcelona, Canet de Mar, Cerdanyola del Vallès, Girona,
Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Tarragona, Vila-seca i Amposta i amb una seu a Xile.
L’augment de massa crítica, la integració de tecnologies i coneixements i
l’increment de la presència territorial, enriqueixen la nostra resposta a les
necessitats del teixit industrial alhora que ens permeten posicionar-los a nivell català,
estatal i internacional.
Aquest plantejament ha estat l’eix de les iniciatives estratègiques i singulars que
hem liderat en el 2021. És el cas de Battech, un centre de referència que hem posat
en marxa amb l’IREC, Institut de Recerca en Energia de Catalunya, per cobrir tota
l’R+D+i de l’ecosistema de bateries del sud d’Europa.
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El 2021 també hem estrenat el Centre en Resiliència Climàtica (CRC) per potenciar la
transició ecològica i la lluita contra l’emergència climàtica, a partir de la recerca, la
tecnologia i la innovació, dins d’una iniciativa que compta amb la col·laboració
d’institucions com la Generalitat de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili i
l’Ajuntament d’Amposta.
Des del CIDAI, el Centre of Innovation for Data Tech and Artificial Intelligence, del
qual en som coordinadors, hem promogut intensament la transferència de coneixement
i solucions innovadores en intel·ligència artificial aplicada.
Amb el CoE in Tourism Innovation, hem activat amb empreses i organitzacions
projectes innovadors per a un turisme més resilient i sostenible i en el marc de
Reimagine Textile, el programa d’innovació empresarial dirigit al sector del tèxtil
impulsat juntament amb l’Ajuntament de Mataró i el TecnoCampus, hem posat a
disposició d’emprenedors, startups i empreses unes noves instal·lacions d’incubació i
un Laboratori de Fabricació i Prototipatge Tèxtil per a la generació de noves activitats
empresarials i productes innovadors.
En paral·lel, hem continuat coordinant la Comunitat Ris3Cat Media, que està
evidenciant fins a quin punt es creen oportunitats de futur quan la innovació
tecnològica i les indústries culturals i creatives sumen per generar nous projectes,
experiències i formats, i que ha servit de llavor per potencial el Clúster Media on hi
tenim una forta implicació.
En l’àmbit de les noves iniciatives empresarials de base tecnològica, el segon
semestre de l’any ha estat especialment prolífic, amb la constitució d’Ephion Health,
que aporta una plataforma d’IA per a millorar el seguiment i tractament de pacients
amb malalties degeneratives, i l’aprovació per part del nostre Patronat de la creació
d’una altra spin off relacionada amb la tecnologia CFIP.
Enguany s’ha formalitzat també la nostra participació en una aliança de coneixement,
ciència i tecnologia integrada per la Universitat Rovira i Virgili, l’Institut Català
d’Investigació Química i l’IREC, nucli de recerca i innovació de la Vall de l’Hidrogen
de Catalunya, que treballa al voltant del desenvolupament de les capacitats
científiques i tecnològiques necessàries relatives a l’hidrogen renovable. I hem
establert amb RMIT Europe una aliança per col·laborar amb l’objectiu d’incrementar
la innovació tecnològica en les petites, mitjanes i grans empreses a Catalunya i a
Victòria (Austràlia).
El novembre, la primera edició de Cassandra Conference ha mostrat com un
esdeveniment amb vocació internacional, organitzat per Eurecat amb el suport
d’organitzacions com la UNESCO i de la Comissió Europea i del Banc Mundial, pot
contribuir a alinear la ciència i la tecnologia perquè puguin estar a l’abast i al servei
de la societat en un moment d’escassetat dels recursos com l’actual.
I amb el programa Acelera Pyme, que impulsa a nivell espanyol Red.es, contribuïm a
l’impuls de la transformació digital de les empreses.
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Tant aquesta iniciativa com les anteriorment esmentades tenen la innovació amb
impacte com a denominador comú, de la mateixa manera que els projectes d’R+D+i
en els què treballem i els què hem aconseguit, tant per a la nostra cartera de
projectes públics competitius com aquells tancats amb contractes privats amb
empreses.
Dels primers, destaquem els projectes liderats per Eurecat Impetus, que compta amb
un pressupost de 14,8 milions d’euros amb l’objectiu d’accelerar la resposta d’Europa
al canvi climàtic, Marbel, dotat amb 11,7 milions d’euros per produir bateries
elèctriques més sostenibles i eficients o Möbius, que contribuirà a la renovació i
vigorització del sector editorial proporcionant metodologies i eines enfocades a
aprofitar el potencial dels prosumidors en els processos d’innovació.
Altres innovacions abordades durant el 2021 se centren en un nou sistema per
identificar nòduls indicadors de possibles càncers pulmonars mitjançant Intel·ligència
Artificial que hem desenvolupat amb la participació del Campus Vall d’Hebron i que
obre les portes a la millora de la detecció precoç de la malaltia, nous enfocaments i
eines per impulsar la igualtat de gènere i la diversitat en la mobilitat intel·ligent, la
millora en el procés de digitalització de Cafès Cornellà, un nou sistema de control de
qualitat total i predictiu amb l’objectiu d’aconseguir una productivitat de tèxtil de
qualitat i minimitzar la producció defectuosa dut a terme amb Canmartex, la
incorporació de la Intel·ligència Artificial per optimitzar la curació d’embotits
d’Splendid Foods, el desenvolupament pioner que portem endavant amb SEAT que
explora les possibilitats dels drons per optimitzar el subministrament logístic o un
nou model predictiu geoespacial amb l’empresa FACSA que permet prevenir riscos
per a la salut pública a partir de les aigües residuals, entre altres novetats.
Es tracta de projectes molt diferents, però tots ells reflecteixen com la integració
de capacitats multisectorials i multitecnològiques avança de manera accelerada cap
a una visió holística per donar una resposta àgil i eficaç als reptes cada vegada més
complexos del teixit econòmic i social.
Seguim treballant per ésser una organització innovadora, orientada a mercat i
sostenible, capacitadora del millor talent i col·laboradora amb l’ecosistema de la
recerca i la innovació. I apostem, des dels nostres inicis, per contribuir a generar un
pol europeu d’innovació tecnològica, atraure empreses i inversions i fer créixer el
teixit empresarial amb innovació i l’emprenedoria tecnològica.

8 / 84

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2021
Document CONFIDENCIAL

3. Impacte en l’empresa i la societat
La innovació d’alt impacte, inspirada en l’excel·lència, buscant ser referent a nivell
tecnològic i enfocada en el creixement eficient de les empreses, amb especial atenció a
les pimes, és una de les bases estratègiques que han fonamentat la tasca d’Eurecat, en
un context marcat per la Covid-19 i on hem acompanyat centenars d’empreses perquè
puguin augmentar la seva competitivitat i posicionament en el mercat.
Eurecat ha tancat l’exercici corresponent a 2021 amb 52,7 milions d’euros d’ingressos,
un 95% més respecte els 27 milions d’euros que va generar el 2015, any de la creació
del centre. Des de llavors, ha donat servei a més 2.000 clients, dels quals el 70% són
petites i mitjanes empreses; ajudant així al teixit empresarial a descobrir noves
oportunitats i participant en la creació de nous productes, processos, serveis i models de
negoci amb impacte.
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
2021, ha treballat en un total de 91 projectes del
prestigiós programa Horitzó 2020, dels quals n’ha
liderat 24. En total, han estat 162 les pimes catalanes
traccionades el darrer any per Eurecat per participar en
consorcis de projectes públics competitius.

Valor percebut diferencial
d’Eurecat:
•

Experiència

•

Multidisciplinarietat

•

Qualitat

•

Proximitat

•

Impacte

El centre tecnològic participa en 736 projectes amb
pimes i en més de 200 grans projectes consorciats d’R+D+i nacionals i internacionals
d’alt valor estratègic; aplicant tecnologies quàntiques, nous materials, electrònica
impresa, plastrònica, organ on a chip i ciències òmiques, entre d’altres, per abordar els
nous reptes i cadenes de valor que configuren la medicina de precisió i predicció, la salut
digital, les noves energies i mobilitat, la digitalització del món agroalimentari, les
indústries culturals i creatives o el turisme i els serveis.
Aliances i col·laboracions com a base de progrés i impacte

Els projectes d’innovació del centre també es desenvolupen en clau social i territorial,
participant en les activitats del territori, com a agent col·laborador amb ajuntaments,
diputacions, organitzacions i d’altres agents i dinamitzador dels ecosistemes d’innovació
territorial amb projectes estratègics com el PECT Bioebre, el Hub agroalimentari de
Lleida, el PECT TurisTIC de Turisme en Família, el PECT BAGESS per impulsar un clúster
de salut digital i millorar l’atenció a la dependència i la cronicitat o el capdavanter
Fablab Reimaging Textile amb el Tecnocampus de Mataró.
D’especial rellevància han estat, l’any 2021, la creació de la Vall de l’Hidrogen de
Catalunya i l’aliança amb el Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) Europe.
La primera, ha servit per refermar el compromís de tots els agents per impulsar i
consolidar un ecosistema integrat al voltant de la cadena de valor de l’hidrogen, un
vector energètic vital per assolir l’objectiu de la neutralitat climàtica, en paral·lel a
l’augment de la competitivitat empresarial i la millora del benestar de les persones.
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D’altra banda, Eurecat i RMIT Europe van segellar al març una aliança per intensificar
les relacions amb els centres de recerca universitaris com a proveïdors de recerca bàsica i
la transferència de coneixement a les empreses en forma de recerca aplicada.
Líders en captació de fons competitius per a l’R+D+i:

Eurecat se situa en la quarta posició a nivell estatal en el rànquing de captació de fons
europeus, aconseguint durant l’any 2021, 18,1 milions d’euros.

+90

+24

+200

Projectes H2020
en execució

Projectes
H2020 liderats

Grans projectes
d’R+D+i
consorciats

Aportant valor a l’empresa

Eurecat manté, des de la seva creació, un creixement sostingut per donar suport integral
i ambiciós a l’empresa catalana. En el 2021, els ingressos totals del centre respecte al
2015 s’han incrementat en un 95%, arribant fins als 52,7M€. Aquest bon indicador té
un reflex en les dades d’impacte en el teixit empresarial i social.
EL 56% dels clients d’Eurecat són pimes catalanes i un 96% 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.

+95%
ingressos totals
respecte 2015

168

15,5M€

+19M€

Les pimes catalanes
traccionades el 2021
per Eurecat en projectes
públics competitius.
(16 PIMES, el 2015)

Ha estat el valor de
les tasques d’R+D+i
realitzades per
Eurecat per a les
empreses

Destinats a
inversions
tecnològiques des
de 2016

Producció científica

La producció científica del centre també ha evolucionat de manera significativa en els
darrers 6 anys, tant a nivell de publicacions, congressos, tesis dirigides i altres activitats
de recerca del nostre personal investigador.
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Publicacions científiques en revistes indexades (2016-2021)
Any

Total

Articles

Conferències i Congressos

Capítols Llibre

Increment

2016
2017
2018
2019
2020
2021

47
69
95
112
143
149

33
55
69
83
134
126

13
12
26
26
3
18

1
2
0
3
6
5

46,8%
37,7%
17,9%
27,7%
4,2%

Capital intel·lectual

A 31 de desembre de 2021, Eurecat comptava amb un total de 673 treballadors de 37
nacionalitats. L’edat promig és de 39 anys, i la majoria dels treballadors, el 90’2%,
pertanyen a la Generació X (1965-1981) i Millenials/Generació Y (1982-996). Per gènere,
un 58,3% eren homes i el 41,6% dones.
El centre compta amb 154 doctors i 67 doctorands, incloent els industrials.
Presència internacional

Eurecat disposa a Santiago de Xile de la seva primera seu internacional a Llatinoamèrica,
amb l’objectiu d’augmentar la proximitat amb l’ecosistema d’innovació xilè, un país on
col·labora des de fa anys en el desenvolupament de projectes d’innovació de gran valor
afegit orientats a augmentar la competitivitat i sostenibilitat del teixit industrial i
empresarial.
Amb vocació global, el centre tecnològic compta amb una estratègia
d’internacionalització amb la finalitat de donar suport a les empreses en el seus
processos d’internacionalització a través de la innovació tecnològica, les col·laboracions
estratègiques a nivell internacional i la comercialització del portfoli de productes i
serveis del centre.
D’altra banda, la xarxa comercial d’Eurecat engloba el Regne Unit, Alemanya, França,
Itàlia, Brussel·les, Washington i El Salvador.
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4. El 2021, en grans titulars
4.1

Projectes institucionals
13/01/2021.- El conseller Ramon Tremosa visita les
instal·lacions d’Eurecat a Cerdanyola del Vallès

05/02/2021.-El sincrotró ALBA i Eurecat cooperaran
per impulsar la recerca en materials

10/03/2021.-Els ens públics locals promotors del CoE
in Tourism Innovation signen el conveni marc que
materialitza l’aposta per desenvolupar projectes
innovadors per al sector turístic

12/04/2021.-Visita del conseller d’Acció Exterior,
Relacions Institucionals i Transparència a Eurecat
Amposta

14/04/2021.-L’Associació Americana de Geògrafs
concedeix el premi Roy Wolfe 2021 al Dr. Salvador
Anton Clavé

04/05/2021.-El Royal Melbourne Institute of
Technology i Eurecat col·laboren per incrementar la
innovació tecnològica en les empreses

14/05/2021.-La Vall de l’Hidrogen de Catalunya posa
de manifest el compromís de tots els agents davant
l’emergència climàtica

13 / 84

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2021
Document CONFIDENCIAL

20/05/2021.-El Centre de Formació Pràctica i Eurecat
potenciaran el suport tècnic i tecnològic a les
empreses del sector metall de la Catalunya Central

18/06/2021.-L’IREC i Eurecat creen Battech, el centre
de referència en R+D+i en bateries del sud d’Europa

21/06/2021.-Catalunya comptarà amb un Centre en
Resiliència Climàtica per potenciar la transició
ecològica i la lluita contra l’emergència climàtica

25/06/2021.-El CETT i Eurecat impulsaran iniciatives
en l’àmbit de l’educació superior per al
desenvolupament digital i tecnològic del turisme

09/11/2021.-Eurecat, Hospital Sant Joan de Déu i The
Collider creen la companyia Ephion Health, pionera
en l’ús de la intel·ligència artificial per monitorar
l’evolució de pacients amb malalties que afecten la
mobilitat

16/11/2021.-Visita del Ministre President de Flandes a
Eurecat

02/12/2021.-La UPM i Eurecat firmen una aliança de
col·laboració tecnològica
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02/12/2021.-Es constitueix el Consell Acadèmic del
Centre d’Excel·lència en Innovació Turística

03/12/2021.-Eurecat guanya el premi Innovació
d’Iberquimia

4.2

Projectes i activitats destacades
15/01/2021.- Henkel Ibérica i Eurecat organitzen una
sèrie de webinars tecnològics sobre ‘lightweight
technologies and adhesives’

19/01/2021.- Oberta una convocatòria per ajudar les
petites empreses a complir el reglament de protecció
de dades

22/01/2021.- Big Data, AI, 5G, robòtica i
automatització, entre les tecnologies que impulsaran
el sector turístic

28/01/2021.- La fabricació digital i connectada, la
hiperautomatització, l’economia circular i la nutrició
personalitzada, grans tendències tecnològiques per al
2021
28/01/2021.- Eurecat ofereix serveis innovadors de
caracterització i modelització per a empreses del
sector del conformat de xapa metàl·lica
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02/02/2021.-Mobile World Capital Barcelona i Eurecat
col·laboraran per promoure la innovació tecnològica
en el teixit empresarial

09/02/2021.-Desenvolupen solucions de
ciberseguretat per a la protecció d’infraestructures
critiques

12/02/2021.-La ciutadania digital en temps de
pandèmia, a debat en el II Congrés de Competències
Digitals

17/02/2021.-Eurecat participa en un projecte que
reduirà l’ús del coure en vinyes i el seu impacte
ambiental

19/02/2021.-Es busquen participants per demostrar
l’eficàcia de la dieta mediterrània per adquirir un pes
i uns hàbits saludables

24/02/2021.-Eurecat participa en un projecte de més
de 5,5 milions d’euros per reduir el pes del xassís de
vehicles elèctrics

25/02/2021.-Lleida acollirà el fòrum #DATAGRi2021
per a la transformació digital en el sector
agroalimentari

02/03/2021.-L’especialització de Catalunya en
projectes de recerca i innovació d’intel·ligència
artificial supera la mitjana europea
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04/03/2021.-Eurecat participa en un projecte que
desenvolupa noves tecnologies per impulsar la
descarbonització d’edificis

08/03/2021.-La seguretat, l’accessibilitat i
l’eficiència del servei, principals valors per a les
usuàries de metros i ferrocarrils

11/03/2021.-Möbius destinarà 5,5 milions d’euros a
explorar nous models de negoci per al sector editorial

+
16/03/2021.-Robotnik i Eurecat desenvolupen un
robot col·laboratiu per al transport autònom de
materials en exteriors en la indústria i la construcció

18/03/2021.-Es posa en marxa la plataforma digital
de recollida de dades vinculades a turisme de
reunions a Catalunya, Tourism Data System MICE

18/03/2021.-Ratifiquen la nova estratègia i pla
d’accions de la Carta Europea de Turisme Sostenible
2021-2025 al Priorat, on Eurecat ha donat suport
tècnic

22/03/2021.-Sis projectes capdavanters de la
Comunitat RIS3Cat Aigua liderada per Eurecat
dediquen 12 milions d’euros a l’impuls de l’economia
circular i a la gestió intel·ligent de l’aigua a
Catalunya
22/03/2021.-Eurecat desenvolupa al projecte BWaterSmart solucions per a un ús intel·ligent i
sostenible de l’aigua
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24/03/2021.-Les competències digitals, clau per
accedir a les oportunitats laborals i personals en el
nou context marcat per la Covid-19

25/03/2021.-Eurecat participa en la fira europea de
referència en electrònica impresa

26/03/2021.- Eurecat aplica la metodologia d’anàlisi
del cicle de vida per estimar el guany ambiental dels
processos d’innovació tecnològica que desenvolupa

29/03/2021.-Els museus dedicats a Gaudí, Miró,
Casals i Picasso, punt de partida de la Ruta del
Paisatge dels Genis

29/03/2021.-El projecte SmartLabels avança cap a la
integració d’etiquetes intel·ligents en el sector
vinícola

31/03/2021.-La Covid-19 impulsa la demanda de
productes i sistemes touchless

07/04/2021.-L’auge de la salut digital impulsa la
medicina regenerativa i la introducció de la robòtica i
la intel·ligència artificial als hospitals

13/04/2021.-Experts abordaran a Barcelona la
tecnologia per fer front als reptes del sector turístic
post-pandèmia
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14/04/2021.-Es busquen voluntaris per rebre consells
personalitzats de nutrició i estils de vida saludable
utilitzant una aplicació

19/04/2021.-Eurecat presenta a la fira digital
Hannover Messe innovacions tecnològiques punteres
per a la indústria 4.0

20/04/2021.-El sector cultural i creatiu català
desenvolupa vuit projectes d’innovació tecnològica
per impulsar la seva reactivació

22/04/2021.-Investiguen nous formats interactius i
models de negoci per revitalitzar el sector del llibre

26/04/2021.-amec i Eurecat col·laboren per a
materialitzar projectes d’innovació en la indústria

27/04/2021.-Eurecat participa en un projecte
capdavanter a Mataró d’innovació en l’envelliment
actiu i les cures

28/04/2021.-Un jove emprenedor llança un piano
professional de butxaca que permet interpretar
música a qualsevol lloc

29/04/2021.-Splendid Foods impulsa amb Eurecat un
sistema que incorpora Intel·ligència Artificial i Big
Data per optimitzar la curació d’embotits
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04/05/2021.-Eurecat participa en un projecte
d’especialització i competitivitat territorial per
millorar la seguretat i sostenibilitat a les carreteres

07/05/2021.-La salut digital creix exponencialment
arran de la pandèmia de la Covid-19

11/05/2021.-Una nova app millorarà la gestió dels
fluxos de visita als diferents espais turístics

12/05/2021.-Dos de cada tres projectes d’innovació
tecnològica d’Eurecat són amb pimes

17/05/2021.-La hackató Miro In Cube busca projectes
d’innovació per abordar la resiliència i la recuperació
del sector turístic arran de la pandèmia de la Covid19
17/05/2021.-L’empresa Marina Textil i Eurecat
estudien un nou sistema per valoritzar i reciclar
residus tèxtils

18/05/2021.-PECT “HubB30, Més enllà de la
circularitat”, una xarxa d’OpenLabs orientada a
construir un ecosistema sostenible de recerca i
innovació

19/052021.-El projecte ViVIM proposa noves
experiències audiovisuals interactives basades en
formats immersius
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20/05/2021.-Eurecat participa en el PECT BAGESS per
impulsar un clúster de salut digital i millorar l’atenció
a la dependència i la cronicitat

20/05/2021.-Alimentar les abelles amb fongs millora
el seu sistema immunitari, segons les primeres
conclusions d’un estudi pioner a Catalunya

25/05/2021.-Reimagine Textile, el primer espai
d’Incubació i FabLAB per al sector tèxtil a Catalunya

26/05/2021.-Experts apunten al talent com un dels
puntals del sector turístic per superar els seus
desafiaments

28/05/2021.-Eurecat participa en l’elaboració de
l’ebook “Iniciatives orientades a la resiliència
turística” presentat a FITURTECHY

01/06/2021.-El vehicle elèctric empenyerà el
creixement del mercat de compòsits

01/06/2021.-El sector cultural i creatiu català
presenta vuit projectes d’innovació tecnològica que
sumen una inversió de 13,6 milions d’euros dins de la
Comunitat RIS3CAT Media

02/06/2021.-L’interès pel medi ambient, motor de
recuperació en tots els sectors econòmics
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04/06/2021.-Barcelona, capital de les tendències
tecnològiques per a la recuperació del sector turístic
post-pandèmia

07/06/2021.-Eurecat mostra a Advanced Factories
tecnologies disruptives per incrementar la
competitivitat de la indústria

09/06/2021.-Assagen la valorització de pilotes de
tennis per generar un material termoplàstic sostenible

10/06/2021.-Kivnon i Eurecat innoven en robòtica
mòbil per fer les fàbriques més flexibles i intel·ligents

22/06/2021.-La digitalització i la sostenibilitat, claus
per a la recuperació turística post-pandèmia

25/06/2021.-Eurecat subratlla la importància de la
Mobile Week Rupit per apropar el potencial de les
noves tecnologies als entorns rurals

28/06/2021.-L’empresa Robinhat crea amb Eurecat
una gorra quirúrgica que permet que els metges
puguin gravar les intervencions
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29/06/2021.-Cafès Cornellà aplica Machine Learning
per arribar a monitorar cada tassa de cafè

30/06/2021.-El MWC mostra un nou sistema per
identificar nòduls indicadors de possibles càncers
pulmonars mitjançant Intel·ligència Artificial

01/07/2021.-Una aplicació de gamificació turística
per a pimes, millor solució tecnològica a la final de
Barcelona de la hackató Miro In Cube

01/07/2021.-El MWC mostra que hi ha les bases per a
un creixement molt rellevant del sector digital i per a
un reforçament multisectorial basat en la
transformació digital, segons Eurecat

06/07/2021.-En marxa ‘Costa Daurada i Terres de
l’Ebre Trip&Kids’, una plataforma tecnològica pionera
per a la gestió del turisme familiar

16/07/2021.-Desenvoluparan una plataforma digital
per processar dades òmiques a gran escala amb Big
Data i Intel·ligència Artificial

22/07/2021.-Quatre noves propostes per descobrir
aquest estiu el Paisatge dels Genis a la Costa Daurada
i les Terres de l’Ebre

22/07/2021.-L’AI & Big Data Congress abordarà a
Barcelona els desafiaments més punters de la
Intel·ligència Artificial
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28/07/2021.-Estudien un nou sistema de depuració
per recuperar biogàs, nutrients i aigua regenerada de
les aigües residuals

15/09/2021.-Una aplicació col·laborativa genera
mapes de males olors per ajudar a combatre episodis
de contaminació odorífera
16/09/2021.-L’AI & Big Data Congress subratlla el
paper dels professionals per evitar els usos indeguts
de la Intel·ligència Artificial

17/09/2021.-Experts abordaran les noves tecnologies
per facilitar i accelerar els processos en salut, en
auge arran de la Covid-19

17/09/2021.-Eurecat assaja un nou sistema que
permet predir l’evolució de la corrosió

23/09/2021.-Empreses i organitzacions del CoE in
Tourism Innovation impulsen conjuntament projectes
innovadors per a un turisme més resilient i sostenible

29/09/2021.-Desenvolupen nous productes a partir de
restes de moquetes i de teixits de revestiment

29/09/2021.-Eurecat aplicarà models d’intel·ligència
artificial usant dades geo-espacials per generar
indicadors que ajudin a una gestió sostenible de les
vinyes
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30/09/2021.-Desenvolupen aliments de cinquena
gamma amb base de proteïna càrnia per a la gent
gran sana

30/09/2021.-La Covid-19 impulsa la tecnologia
predictiva i de precisió en salut i un paper més actiu
del pacient, segons el congrés XPatient

06/10/2021.-La conversió de CO2 i la digitalització
energètica, entre les tecnologies més demandades
per les empreses

08/10/2021.-L’oficina Acelera Pyme d’Eurecat apropa
a les pimes del Bages serveis gratuïts per a la seva
transformació digital

14/10/2021.-Una aplicació que promou el comerç
local i la reducció de residus a través de la
intel·ligència artificial i el green blockchain i una
aplicació de gestió hortícola dissenyada per a fer més
eficient els resultats de l’explotació, guanyadores
dels Premis Ruralapps 2021
15/10/2021.-El llibre blanc de la Intel·ligència
Artificial en mobilitat apunta a l’impuls de grans
projectes pilot, a la innovació publicoprivada i a la
implicació de les pimes com a claus de futur

15/10/2021.-Estudien en adolescents de diferents
països si la dieta mediterrània els pot ajudar a
adquirir un pes i uns hàbits saludables
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15/10/2021.-Eurecat participa en la 1a edició del
World Food Design Day, una marató internacional
online organitzada amb motiu del Dia Mundial de
l’Alimentació

15/10/2021.-La Llotja de Reus acull la inauguració
institucional del Temps d’Avellana 2021 i un
showroom de productes elaborats amb avellanes

15/10/2021.-Eurecat lidera un projecte europeu de
més d’11,7 milions d’euros que produirà bateries
elèctriques més sostenibles i eficients

18/10/2021.-Eurecat busca voluntàries per estudiar i
definir noves estratègies nutricionals i preventives per
a l’etapa de postmenopausa

19/10/2021.-La intel·ligència turística i el
coneixement del comportament dels visitants,
elements estratègics per a la recuperació de
l’activitat

25/10/2021.-Eurecat organitza una conferència
internacional que reunirà més de 90 experts per
abordar els efectes del canvi climàtic a la
Mediterrània
26/10/2021.-Eurecat col·labora amb Seat en un
projecte pioner per explorar les possibilitats dels
drons per optimitzar el subministrament logístic
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02/11/2021.-Un nou model predictiu geoespacial
desenvolupat per FACSA i Eurecat permet prevenir
riscos per a la salut pública a partir de les aigües
residuals

04/11/2021.-En marxa un projecte per restaurar la
costa europea amb solucions basades en la natura

08/11/2021.-Es busquen voluntaris per avaluar si un
extracte procedent de la indústria vitivinícola pot
ajudar a reduir la pressió arterial

15/11/2021.-La conferència internacional Cassandra
alerta de l’increment de les migracions i dels
conflictes a la Mediterrània a causa del canvi climàtic

17/11/2021.-Fabriquen marcs de finestres de
composite termoplàstic per reduir el pes dels avions

18/11/2021.-La conferència internacional Cassandra
apunta a accelerar la col·laboració econòmica, social
i científica per afrontar els reptes ambientals de la
Mediterrània
18/11/2021.-Professionals del turisme aborden les
principals eines per una gestió sostenible de la
mobilitat i els fluxos turístics
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19/11/2021.-Presenten nous enfocaments i eines per
impulsar la igualtat de gènere i la diversitat en la
mobilitat intel·ligent

25/11/2021.-El Castell de Montjuïc recupera la
història del parc d’atraccions que va formar part de la
muntanya del 1966 al 1998

25/11/2021.-Assagen una font alternativa de matèries
primeres crítiques per a aliatges d’alumini per a
vehicles elèctrics

26/11/2021.-Les principals organitzacions productores
d’avellana s’organitzen en una associació

30/11/2021.-Eurecat innova en materials avançats
per construir trens més eficients des del punt de vista
energètic

01/12/2021.-Un nou sistema permet detectar amb
aprenentatge profund lesions causades per la Covid19 mitjançant l’anàlisi de TACs de tòrax
03/12/2021.-Impuls a la innovació en el sector de les
indústries culturals i creatives

10/12/2021.-Eurecat participa a Futuribles, un nou
fòrum per analitzar l’estat de la innovació tecnològica

28 / 84

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2021
Document CONFIDENCIAL

14/12/2021.-Battech assaja l’ús de bateries per a una
nova línia d’eines per a la construcció de RUBI GROUP

15/12/2021.-Es presenta la plataforma d’indicadors
de turisme familiar de la Costa Daurada i les Terres
de l‘Ebre Tourism Data System 2+

17/12/2021.-Es busquen voluntaris per avaluar si la
suplementació amb probiòtics pot mitigar els
símptomes de la rinitis al·lèrgica persistent

20/12/2021.-Assagen un nou sistema intel·ligent per
al treball conjunt entre operaris i robots
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5. L’R+D+I aplicat, la base de la nostra activitat
El compromís d’Eurecat és
ajudar les empreses a
incrementar i sistematitzar la
seva innovació, com a factor
fonamental de competitivitat
coneixement.

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

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.

+ 118
+ 33
+ 200

Projectes H2020 (2014-2021)
Projectes H2020 liderats (2014-2021)
Grans projectes d’R+D+I consorciats

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.

Aquesta fortalesa ha permès a Eurecat aconseguir, entre d’altres durant el 2021, els
projectes H2020 Impetus, que compta amb un pressupost de 14,8 milions d’euros amb
l’objectiu d’accelerar la resposta d’Europa al canvi climàtic, Marbel, dotat amb 11,7
milions d’euros per produir bateries elèctriques més sostenibles i eficients o Möbius, que
contribuirà a la renovació i vigorització del sector editorial proporcionant metodologies i
eines enfocades a aprofitar el potencial dels prosumidors en els processos d’innovació.
El darrer exercici 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.
Participació en els DIHs

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 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.
En l’àrea dels Open Innovation Test Bed, destaca el lideratge d’Eurecat en el projecte
FormPlanet. Els resultats aconseguits han suposat la confirmació del centre com a
organisme de referència en l’avaluació mecànica de materials d’alta resistència per a
l’automoció i permeten donar resposta a les necessitats d’aquest i altres sectors. Les
metodologies desenvolupades formaran part del catàleg de serveis que oferirà el nou
FormPlanet, un Open Innovation Test Bed que posarà a l’abast de les empreses del
sector del conformat de la xapa metàl·lica nous serveis en l’àmbit de la caracterització i
modelització de peces metàl·liques amb l’objectiu de predir i optimitzar el seu
rendiment i reduir el temps de la comercialització de nous desenvolupaments en aquest
àmbit.
D’altra banda, d’especial importància estratègica és el lideratge d’Eurecat de les
Comunitats RIS3CAT Mèdia i i Aigua.

www.comunitataigua.cat

www.comunitatmedia.cat

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.

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.
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Alguns projectes iniciats el 2021
AERO-TRAIN

Formació en l’àmbit de la robòtica aèria per a la següent generació de tecnologies
europees d’inspecció i manteniment d’infraestructures i altres actius.

El projecte AERO-TRAIN treballa per solucionar aquesta problemàtica a través
del desenvolupament i validació de tecnologia robòtica aèria i particularment, de
tècniques enfocades a millorar la robustesa de manipuladors aeris en aplicacions reals. El
projecte aborda el problema centrant-se en l’operador, tractant temes científics com la
millora de la maniobrabilitat de la manipulació aèria remota a través de tecnologies
immersives, realitat augmentada i mixta per a l’avaluació remota de danys i la
intel·ligència col·laborativa entre humà i màquina per a l’avaluació de punts crítics.
AI REGIO

Creació d’una nova aliança per a la digitalització de petites i mitjanes empreses a través
de l’aplicació d’Intel·ligència Artificial.

A nivell tecnològic, les Digital Manufacturing Platforms (DMP) i els Digital Innovation Hubs
(DIHs) juguen un paper fonamental en la implementació del Mercat Únic Digital (Digital
Single Market) i en la digitalització de les Directives de la Indústria Europea per a les
petites i mitjanes empreses. Actualment, existeixen projectes i iniciatives que
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s’executen de forma massa independent entre sí, fet que provoca que perdin
l’oportunitat de beneficiar-se dels resultats dels altres. Els socis d’AI Regio treballaran
per integrar les plataformes de fabricació digital existents en les ofertes dels centres
d’innovació digital.

AICCELERATE

Desenvolupament de solucions basades en Intel·ligència Artificial per optimitzar els
processos hospitalaris i millorar la qualitat de l’atenció al pacient.

La solució impulsada pel projecte, que compta amb la participació d’Eurecat a través de
la Unitat de Digital Health i la Unitat de Robòtica i Automatització, es posarà a prova en
tres pilots diferents que se centraran en la gestió del flux de pacients per a unitats
d’urgències i quirúrgics, en l’establiment d’una ruta d’atenció digital per a malaltia de
Parkinson i en la prestació de serveis a pacients pediàtrics.
ALTERNATIVE

Desenvolupament d’una plataforma innovadora basada en un model de teixit cardíac
envellit per avaluar la toxicologia ambiental de mescles de químics.
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La nova plataforma desenvolupada permetrà als reguladors i a la indústria identificar,
quantificar i prevenir exposicions cardiotòxiques a productes químics industrials i
farmacèutics de manera rendible. Addicionalment, la implementació de models
computacionals permet a aquesta plataforma fer prediccions sobre substàncies químiques
i farmacèutiques, limitant l’ús d’animals d’experimentació, proporcionant informació
d’escenaris reals sobre toxicitat i aconseguint una reducció significativa dels costos
directes i indirectes associats.
AquaSPICE

Desenvolupament i implementació d’innovacions digitals i circulars en l’ús de l’aigua per
promoure un ús sostenible de l’aigua i avançar en el procés de sostenibilitat de les
indústries.

Eurecat participa en el projecte a través de la seva Unitat d’Applied Artificial
Intelligence, que s’encarrega de definir models de dades comunes i ontologia per integrar
la informació, definir línies de base per les tecnologies aplicades actuals i els processos
innovadors esperats per a l’estalvi i reutilització de l’aigua, coordinar l’elaboració en
temps real, la monitorització i control i la integració de dades en eines impulsades per
Intel·ligència Artificial.
ARIES

Intel·ligència Artificial (IA) incrustada en superfícies i aplicacions del sector hàbitat.
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Eurecat participa en el projecte ARIES a través de la seva Unitat d’Impressió Funcional i
Dispositius Integrats, que s’encarrega de dissenyar els sensors Touchless per al
reconeixement de gestos i la seva adaptació als requeriments tècnics dels polsadors
plàstics, del desenvolupament de l’electrònica que impulsi els algoritmes d’Intel·ligència
Artificial i el desenvolupament de l’algoritme.
BBI4.0

Desenvolupament de mòduls de processament de senyals integrats amb sensors virtuals
basats en dades i solucions d’aprenentatge automàtic

Els mòduls d’analítica per a les aplicacions de manteniment predictiu són elements clau
per millorar els indicadors clau de rendiment (KPI) de fabricació, com ara l’eficàcia
general de l’equip (OEE). Desenvolupar eines potents, personalitzades i fàcils de fer
servir és fonamental per fer de la Indústria 4.0 una realitat.
BioHortiTech

Tecnologies millorades de bioinòculs i d’encoixinament viu adreçats a la gestió integrada
de cultius hortícoles.
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Per millorar l’eficiència de la formulació, BioHortiTech utilitza un enfocament innovador
basat en polímers biodegradables o closques de càpsules híbrides derivades de biomasses
infrautilitzades per formular la microencapsulació de bioinòculs i bioefectors (substàncies
que promouen el creixement de les plantes o la resistència a esforços biòtics o abiòtics)
que contribueixin a la protecció o nutrició de les plantes.
CAPTACO2

Desenvolupament d’un dispositiu de captura de diòxid de carboni (CO2)
atmosfèric mitjançant una reacció química que converteix el diòxid de carboni en
carbonat amb l’objectiu de lluitar contra el canvi climàtic i reduir els gasos d’efecte
hivernacle a l’atmosfera.

L’anhidrasa carbònica és un enzim amb una alta capacitat per convertir el CO2 en àcid
carbònic de manera reversible i a més, és fonamental en la fotosíntesi de les plantes.
Aquest enzim es troba present en cloroplasts de les fulles, pulmons i altres teixits del cos
humà.
COBOLLEAGUE

Robot terrestre altament modular, autònom i col·laboratiu per ajudar als treballadors de
la construcció en el transport de materials pesats.
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La Unitat de Robòtica i Automatització d’Eurecat participa en el projecte desenvolupant
una interfície basada en BIM (Building Information Model) que processa la informació de
l’edifici en 3D, afegint dades estructurals a un sistema de localització i mapeig
simultani (SLAM, per les seves sigles en anglès), utilitzat per un robot mòbil. Això permet
al robot accedir a un mapa 3D del model de referència i determinar la seva pròpia
localització en l’entorn de construcció, estalviant temps i realitzant la navegació
autònoma a un destí, sense haver d’explorar prèviament el mapa.
COPPEREPLACE

Solucions integrades, innovadores i viables per reduir l’ús del coure i el seu impacte
ambiental en vinyes de la regió SUDOE.

El projecte COPPEREPLACE desenvolupa i valida una sèrie de solucions integrades,
innovadores i viables, amb l’objectiu de reduir l’ús del coure en el sector de la viticultura
i minimitzar l’impacte mediambiental que provoca en les vinyes. Les solucions impulsades
pel projecte seran transferibles i duradores per facilitar que el sector vitivinícola
compleixi amb les noves normatives europees i promogui la producció sostenible i
respectuosa ambientalment.
DT4REGIONS

Desenvolupament d’una plataforma europea per a regions per avançar en la
transformació digital de serveis públics, que permeten solucions col·lectives
d’Intel·ligència Artificial (IA) i Big Data.
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Eurecat, que participa en el projecte a través del departament de Consultoria
Tecnològica i la Unitat de Big Data & Data Science, s’encarrega de les activitats
d’explotació i sostenibilitat dels resultats del projecte, avalua les funcionalitats de la
plataforma d’innovació i elabora una guia per a la seva explotació en altres regions
europees.
EMAPS-CARDIO
Desenvolupament d’una nova plataforma per al creixement i la maduració de microteixits
cardíacs per a models organotípics de tipus adult en estats sans i malalts.

Les malalties cardiovasculars representen el 45% de les morts a Europa i s’estima que a
l’economia de la UE costen 210.000 milions d’euros a l’any. Tot i això, durant l’última
dècada, només s’han aprovat per al seu ús només quatre medicaments contra les
malalties cardiovasculars. En aquest sentit, l’EMAPS-Cardio té l’objectiu principal
d’aconseguir models cardíacs clínicament rellevants per al cribratge de fàrmacs
cardiovasculars.
EpiSars

Desenvolupament d’eines innovadores per entendre les dinàmiques d’Infeccions per la
SARS-CoV-2.
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EpiSars és un dels 36 projectes finançats per La Marató de TV3 del 2020 i compta amb la
participació de la Unitat de Ciències Òmiques de Eurecat, experta en recerca i
desenvolupament i responsable de les activitats de detecció de noves variants de virus
mitjançant seqüenciació massiva en el marc del projecte.
ERKSens

Nou dispositiu per al diagnòstic i la monitorització d’hemoglobina i potassi per a la
detecció i monitorització de la malaltia renal crònica.

El projecte ERKSens desenvolupa un innovador sensor d’hemoglobina-potassi amb
l’objectiu de millorar el seguiment de l’evolució de la malaltia renal crònica. El principal
avantatge d’aquest nou sensor és que permet donar una resposta més ràpida, i facilitar el
seguiment de la malaltia per a ajustar el seu tractament personalitzat. El sensor impulsat
per ERKSens mesura l’hemoglobina i el potassi en un mateix dispositiu que és d’ús
personal – el pacient el podrà utilitzar a casa – i mèdic, des de la mateixa consulta
d’atenció primària.
FRONTIER
Innovadora gestió del trànsit enfocada a prioritzar la integració dels vehicles autònoms i
connectats, la col·laboració entre actors de mobilitat i l’optimització proactiva de xarxes
multimodals.
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FRONTIER desenvolupa, aplica i testeja sistemes de gestió autònoma de trànsit,
dissenyats de manera segura, amb la idea que evolucionin constantment mitjançant les
dades generades en temps real al monitoratge del sistema de transport, el coneixement
generat pels operadors i els decision makers i models de simulació que proveeixin
solucions òptimes del sistema englobant nous serveis de mobilitat i tecnologies.
GreenCAP

Noves microcàpsules amb perfums per al sector de productes de detergència i neteja que
no generen microplàstics.

En els últims anys, l’aplicació de les microcàpsules s’ha estès a diversos sectors com
l’alimentari, el mèdic, el cosmètic o el tèxtil gràcies als beneficis que aquests sistemes
presenten respecte els compostos actius sense encapsular. Tot i això, les càpsules actuals
contenen polímers no degradables i són definides com a generadores de microplàstics.
Aquesta problemàtica afecta, de manera notable, també al mercat de productes de
neteja, a causa de la presència d’ingredients vehiculats a través de micropartícules
polimèriques afectades per la restricció de l’Agència Europea de Productes Químics
(ECHA).
HORATES

Desenvolupament de materials termoelèctrics híbrids i orgànics per convertir en
electricitat el calor residual no utilitzat.
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La Unitat d’Impressió Funcional i Dispositius Integrats d’Eurecat participa en el projecte
HORATES com amfitriona d’un investigador “Early Stage Researcher” (ESR). Al llarg del
projecte, el doctorand investigarà el disseny, la fabricació i la validació d’una unitat de
control electrònic impresa, integrada amb nous dispositius termoelèctrics orgànics.
L’investigador també explorarà la compatibilitat de materials i les especificacions
elèctriques d’una unitat electrònica de molt baix consum, especialment dissenyada per
funcionar amb dispositius recol·lectors d’energia. El prototip final serà un sistema
completament autònom capaç d’alimentar i processar dades de sensors.
iClimaBuilt

Materials innovadors d’aïllament i emmagatzematge d’energia en embolcalls d’edificis
que tinguin capacitats d’adaptació al clima.

La investigació realitzada pel projecte permetrà desenvolupar materials i tecnologies
energètiques capaces de millorar el rendiment tèrmic i la qualitat de l’aire amb solucions
funcionals en edificis, així com el disseny i muntatge de sistemes tècnics totalment
personalitzats, flexibles, modulars i desmuntables.
IMPETUS

Gestió dinàmica de la informació per a la implementació de paquets d’adaptació
resilients al clima a les regions europees.
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Durant el projecte, cada una de les 7 regions bioclimàtiques d’Europa (Àrtica, Atlàntica,
Boreal, Costera, Continental, Mediterrània i Muntanyosa) albergarà set proves a nivell
regional en les quals es posarà a prova i s’ampliaran les solucions innovadores. Equips
motivats i multidisciplinaris d’investigació, polítiques, indústria i societat civil abordaran
els desafiaments del món real en aquestes regions.
iWAYS

Solucions innovadores de recuperació d’aigua mitjançant el reciclatge de calor, materials
i aigua en múltiples sectors.

Les tecnologies desenvolupades pel projecte seran capaces de recuperar aigua i energia
dels gasos d’escapament en els processos industrials. A més, les solucions impulsades per
iWAYS reduiran el consum d’aigua dolça entre un 30% i un 64% i la recuperació d’aigua i
calor dels gasos humits en un 30%.
KATY

Innovador sistema de medicina personalitzada potenciat per Intel·ligència Artificial
(IA) per promoure el “coneixement potenciat per IA” entre metges i investigadors clínics.
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El coneixement potenciat per la IA és un coneixement interpretable pels humans que els
metges i investigadors del sector poden comprendre, confiar i utilitzar de manera
efectiva en les seves rutines diàries de treball. En aquest sentit, el sistema desenvolupat
pel projecte oferirà la informació obtinguda als investigadors i professionals clínics, per
ajudar-los a veure noves opcions de tractament en pacients, relacionades amb el
coneixement potenciat per IA. El nou sistema es provarà en el carcinoma de cèl·lules
renals del tipus de cèl·lules clares (ccRCC), el subtipus més freqüent de càncer de ronyó
que representa aproximadament el 80% dels casos.
LIFE MySOIL

Millores de la tecnologia de micoremediació per a la valorització de sòls contaminats.

La micoremediació és un tipus de bioremediació que utilitza inòculs de fongs per a
degradar (o acumular) contaminants. L’avantatge principal de la micoremediació és que
conserva els avantatges dels tractaments de bioremediació, inclosos els baixos costos
econòmics, socials i mediambientals, al mateix temps que augmenta les eficiències
d’eliminació fins a xifres similars a les de la desorció tèrmica.
LIFE SOuRCE

Tecnologia sostenible de remediació on-site d’aigües subterrànies contaminades amb
substàncies perfluoroalquilades i polifluoroalquilades.
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L’enfocament de remediació impulsat pel projecte combina una gamma de tecnologies
innovadores, que inclou el fraccionament amb escuma, resines d’intercanvi aniònic,
l’oxidació electroquímica i la fitoremediació. La solució desenvolupada pel projecte es
demostrarà en un abocador situat a Suècia i en un espai industrial a Espanya.
Möbius

El projecte Möbius contribueix a la renovació i vigorització del sector
editorial proporcionant metodologies i eines enfocades a aprofitar el potencial
dels prosumidors en els processos d’innovació.

En el marc del projecte es desenvoluparan un conjunt d’eines per recolzar decisions de
publicació basades en mecanismes de producció liderats per prosumidors. D’aquesta
manera, es posaran en marxa nous models de negoci, implementats a través de la
col·laboració amb els prosumidors amb l’objectiu d’agregar valor en els processos de
publicació de llibres. D’altra banda, Möbius també crearà una experiència de llibre
immersiu, interactiu i multi plataforma que pretén anar més enllà de tots els formats de
publicació actuals.
NEXOGENESIS

Propera generació de polítiques intel·ligents relacionades amb l’aigua que utilitzen
Intel·ligència Artificial i Machine Learning per avaluar el nexe aigua-energia-alimentsecosistema
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Mitjançant l’ús de tècniques d’Intel·ligència Artificial i Machine Learning, es
desenvoluparà un motor d’avaluació del nexe d’autoaprenentatge per donar suport a la
racionalització de les polítiques relacionades amb l’aigua en el nexe WEFE.
NUTRISCORE

Desenvolupament i classificació de nous productes alimentaris més saludables segons el
nivell d’etiquetat nutricional Nutriscore.

La Unitat de Nutrició i Salut d’Eurecat participa en el projecte encarregant-se
d’activitats com el diagnòstic de la situació actual dels derivats carnis elaborats per les
empreses participants segons el sistema visual de classificació nutricional Nutriscore, la
identificació d’oportunitats d’incorporació de nous ingredients en la formulació dels
derivats carnis d’interès, el desenvolupament d’estratègies de formulació i procés per a
la millora de l’etiquetatge nutricional dels derivats carnis i el desenvolupament
d’anàlegs.
PASSport

Plataforma operativa per gestionar una flota de drons semi-autònoms que exploten el
sistema global de navegació per satèl·lit (GNSS, per les seves sigles en anglès) per
millorar la seguretat a les zones portuàries.
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La innovació impulsada pel projecte pretén complementar les plataformes actuals
ampliant el perímetre de vigilància a través d’una flota de drons que proporcionin suport
operatiu al reconeixement, gestió i anàlisi d’aspectes relacionats amb la seguretat i
altres operacions diàries, posant especial atenció al seguiment de la contaminació, el
suport a la navegació electrònica, la protecció d’edificis crítics, la protecció contra
petites embarcacions no cooperatives que s’acostin a les zones portuàries i el seguiment
de les possibles amenaces submarines.
PECT BAGESS

Creació d’un ecosistema dinàmic en salut digital al Bages que generi un nou model
d’atenció en salut i social més eficient i de qualitat a la comarca.

Eurecat, que participa en el projecte a través de la Unitat de Digital Health, la Unitat de
Nutrició i Salut i el departament de Consultoria, s’encarrega de desplegar i validar un
model i una solució d’atenció integrada, basats en la medicina personalitzada i de
precisió, per millorar l’atenció continuada i la qualitat de vida dels pacients, sobretot de
gent gran amb condicions cròniques.
PECT “Cuidem el que ens uneix. Carreteres més segures i sostenibles”

Desenvolupament de solucions innovadores en l’aplicació de materials per a la
construcció i manteniment de la xarxa de carreteres i en la seva senyalització
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Eurecat, que participa en el projecte a través de l’Àrea de Sostenibilitat i el departament
de Consultoria, realitzarà un estudi de vigilància tecnològica i prospectiva innovadora per
analitzar tendències actuals i avenços tecnològics en l’àmbit de les infraestructures
viàries. D’altra banda, Eurecat també desenvoluparà diagnosis tecnològiques i fulls de
ruta per incentivar la realització de projectes d’R+D per al sector industrial vinculat a la
construcció de carreteres més sostenibles.
PECT EBRE BIOTERRITORI

El Projecte d’Especialització i Competitivitat (PECT) Ebre Bioterritori afavoreix la
transició sistèmica (tècnica-econòmica i social), cap a un model d’explotació sostenible
del capital natura.

Eurecat, des de l’Àrea de Sostenibilitat i el departament de Consultoria
Tecnològica, participa en l’Operació 3 Living Lab Delta de l’Ebre, centrada en les fases
de generació de coneixement i desenvolupament i validació de les innovacions que
donaran resposta als reptes identificats anteriorment. Aquesta operació s’emmarca en
l’eix prioritari 1 “Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació” i
compta amb un pressupost de 638.533 euros, dels quals 319.266 euros són cofinançats pel
Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
PECT “HubB30, Més enllà de la circularitat”

Desenvolupament d’una xarxa de “labs” en el territori (OpenLabs) amb l’objectiu de
convertir-los en una matriu.
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Eurecat, que participa en el projecte a través de l’Àrea de Sostenibilitat i el departament
de Consultoria, s’encarrega de l’Operació 7, anomenada Observatori “HubB30 Residu
0”. Aquesta operació té l’objectiu de crear i impulsar un ecosistema d’innovació i
emprenedoria que articuli iniciatives de transferència de coneixement tecnològic per tal
de fomentar la identificació d’iniciatives innovadores i del capital humà, en un context
d’economia circular
PECT Mataró-Maresme “Ecosistema d’Innovació per a les ciutats cuidadores”

El Projecte d’Especialització de Competitivitat Territorial (PECT) Mataró-Maresme és la
materialització de les múltiples estratègies impulsades, tant a nivell municipal com
comarcal.

Eurecat participa en el projecte a través de la Unitat de Digital Health, la Unitat de Big
Data & Data Science, la Unitat de Nutrició i Salut i el departamento de Consultoria. De
manera més concreta Eurecat lidera les activitats de l’operació “Transferència de
coneixement i de tecnologia per a la millora de la QoL de la població anciana del
Maresme, per la creació d’un ecosistema innovador que articuli iniciatives de
transferència de coneixement tecnològic.
PHENOLEXA

Desenvolupament de processos d’extracció en biorefineria per a convertir residus
agrícoles en compostos polifenòlics bioactius i fibres funcionals per a productes
de farmàcia, consmetèutica, nutracèutica i alimentació.
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PHENOLEXA se centra en el processament de diversos tipus de residus agrícoles per a
crear un conjunt de nous bioactius polifenòlics funcionals (amb activitat anticancerígena,
antiviral, antioxidant, antimicrobiana, antifúngica o antiinflamatòria), mentre que les
fibres i els colorants restants s’utilitzaran com a ingredients en aliments funcionals.
PRECATEX

Disseny i desenvolupament d’una nova generació de tricotoses circulars amb control de
qualitat total i predictiu.

Eurecat, que participa en el projecte a través de la seva Unitat d’Applied Artificial
Intelligence, la Unitat de Nous Processos de Fabricació i la Unitat de Teixits Funcionals,
s’encarrega de les activitats de disseny i del desenvolupament de les etapes de
sensorització i control de qualitat.
PREDALIN

Desenvolupament d’un nou model de manteniment predictiu en enllumenat intel·ligent
que permeti reaccionar enfront de determinats esdeveniments.

La plataforma impulsada per PREDALIN està formada per una arquitectura digital
modular, flexible, escalable, tolerant a errors i d’alt rendiment que incorporarà
capacitats d’analítica Big/Small Data per al processat en temps real de les dades. A més,
adaptarà tots els estàndards d’interoperabilitat necessaris per integrar les dades i
sistemes externs d’una forma simple i dinàmica.
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PROCEED

Sistema de predicció i suport a la gestió integral de l’evolució i l’ús de recursos en
pandèmies.

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.
Projecte C3

Desenvolupament de noves fonts alternatives d’alimentació animal per estudiar la
viabilitat d’obtenció de pinsos i productes d’alimentació animal per a aviram basats en
fonts de proteïna alternatives.

Eurecat participa en el projecte a través de la seva Unitat de Nutrició i Salut que
s’encarrega de realitzar un mapeig dels subproductes vegetals de la agroindústria
alimentària de producció ecològica susceptibles de ser upcycled per a la producció de
proteïna alternativa, en la caracterització de la farina/producte de l’insecte resultant,
en l’estudi de les condicions de procés per a l’obtenció de proteïna hidrolitzada dels
insectes i en la caracterització dels productes d’aviram resultants.
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PROMISCES

Desenvolupament de tecnologies per eliminar contaminants de sòls, sediments, aigües
superficials i subterrànies que puguin ser perjudicials per a la salut humana.

El projecte identifica com la contaminació industrial impedeix el desplegament de
l’Economia Circular (EC) a la Unió Europea i estableix quines estratègies ajuden a superar
els colls d’ampolla per complir les ambicions dels Plans d’Acció del Pacte Verd Europeu i
d’Economia Circular. PROMISCES considera rutes d’Economia circular específiques que
inclouen cicles d’aigua semitancats per al subministrament d’aigua potable a escala
urbana i de captació, reutilització d’aigües residuals per a reg en agricultura, recuperació
de nutrients de llots de depuradora, recuperació de material de sediments dragats
i rehabilitació de terrenys per a la seva reutilització segura en àrees urbanes.
ReMove

Acers d’alt rendiment enfocats al sector de la mobilitat elèctrica mitjançant l’ús de
material reciclat.

La Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics d’Eurecat treballa, conjuntament amb Global
Steel Wire, en la obtenció d’aquests materials a través de rutes de reciclatge d’acer,
definint els processos necessaris per a la seva producció i identificant les principals
característiques, limitacions i oportunitats de la ruta estudiada. D’altra banda, la Unitat
de Residus, Energia i Impacte Ambiental d’Eurecat, estudia el guany ambiental
aconseguit gràcies al material reciclat, en contrast amb les rutes convencionals de
producció primària.
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Robs4Crops

Desenvolupament i implementació de solucions robòtiques agrícoles per protegir els
cultius.

Robs4Crops aconsegueix disminuir la dependència dels agricultors sobre mà d’obra
contractada, augmenta la seguretat i redueix la petjada de carboni general de la
producció d’aliments. En aquest sentit, Robs4Crops demostra que la robòtica pot aportar
precisió a una sèrie de tasques repetitives, reduint així la necessitat de que els
professionals s’involucrin en feines desagradables o poc saludables.
SALEMA

Desenvolupament d’una font alternativa de Matèries Primeres Crítiques per a aliatges
d’alumini per a vehicles elèctrics.

El projecte desenvoluparà 4 pilots industrials amb l’objectiu de validar les noves aliatges
d’IA desenvolupades amb 5 demostracions de peces d’automòbils en 5 casos d’estudi
industrials, el que garanteix un ràpid desplegament industrial i la seva posada en marxa.
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Salt4Health

Nou producte d’origen natural que actua com a potenciador del gust salat.

L’augment de producció de menjars preparats, juntament amb els nous ritmes de vida,
estan transformant de manera molt important els patrons dietaris de la societat actual. A
més, l’oferta de menjars ultra processats, la majoria amb uns nivells excessius de sal,
cada vegada és més alta i accessible. Tot això ha provocat que el consum de sal hagi
augmentat ràpidament, arribant a ser d’uns 9-12 grams per dia, més del doble de la
quantitat recomanada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que s’estableix en 5
grams al dia.
SCORPION

Desenvolupament de robots mòbils agrícoles segurs i rendibles amb eines intel·ligents de
polvorització de precisió

El projecte SCORPION desenvolupa robots autònoms modulars que afegeixen valor a les
petites maquines agrícoles gràcies a l’automatització i optimització de les tasques de
polvorització, mitjançant l’ús de mètodes ecològics innovadors, la reducció de costos
d’inactivitat i la compactació de terra i exposició humana a productes químics.
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SWITCHtoHEALTHY

Desenvolupament d’eines, metodologies i estratègies educacionals per fomentar el
consum d’una dieta mediterrània en famílies amb fills o filles en edat escolar.

SWITCHtoHEALTHY pretén, d’aquesta manera, empoderar els ciutadans del mediterrani
per tal que prenguin decisions més informades sobre els aliments més saludables i
sostenibles per a la seva salut i la del planeta.
ToughSteel

Valorització, difusió i conscienciació sobre el concepte de tenacitat de fractura, així com
la seva extensió a altres aplicacions del sector

El projecte ToughSteel involucra als principals actors del sector de l’acer amb l’objectiu
de difondre, promoure i transferir el coneixement adquirit en projectes anteriors sobre
l’ús de la tenacitat de fractura com eina principal per abordar problemes d’esquerdes en
el conformat d’AHSS.
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VARTIP

Valorització de residus de xapa de titani per la fabricació de pols de titani a través
d’atomització.

Eurecat participa en el projecte a través de la seva Unitat de Materials Metàl·lics i
Ceràmics, que s’encarrega de l’assessorament en el disseny i la construcció d’aquest nou
equip d’atomització, per adaptar-lo a les particularitats necessàries en el processament i
en l’atomització del titani. D’altra banda, Eurecat també participa en la fase de posada a
punt de l’equip i en la posterior avaluació del producte final que s’obté.

5.1

Consultoria tecnològica avançada

A l’abric de la Intel·ligència Artificial, la Internet de les Coses, el Big Data o la robòtica
cognitiva 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 que estan transformant l'activitat industrial i empresarial.
Analitzar i saber adaptar-se als diferents escenaris futurs serà clau per a la supervivència
i la competitivitat de les empreses. No obstant això, per a moltes companyies es fa difícil
tenir una visió clara de quines tecnologies (industrials, digitals, de l’àmbit de la
biotecnologia o 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.
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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
Un dels serveis destacats durant el 2021 ha estat el d’Intel·ligència Competitiva i
Vigilància tecnològica. Es tracta d’un 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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Com a projectes més rellevants destaquen BioHub Km0, l’Oficina Acelerapyme i el COPSPTRANS.
BioHub Km0
Innovació especialitzada en l’entorn rural per facilitar la creació de bioindústria
Transformació econòmica
Pol d’infraestructures i serveis per desenvolupar el sector de la bioindústria i crear
un nou teixit industrial compatible i complementari a la producció agroalimentària i
dinamitzador de les economies rurals.
L’aposta del BIOHUB CAT posarà en marxa una infraestructura publicoprivada, un
espai per al desenvolupament de nous models de negoci i l’impuls i l’acceleració de
l’emprenedoria al voltant de la bioeconomia circular.
Aquest projecte sorgeix de l’oportunitat que implica la transformació del model
econòmic actual cap a un model econòmic que posa en valor recursos biològics
renovables a través de processos circulars així com la reducció en la generació de
residus. S’emmarca en el PECT Green&Circular que impulsa la Diputació de Lleida
amb el suport de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Alcarràs.
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Oficina Acelera Pyme d’Eurecat
https://acelerapyme.eurecat.org
Transformació digital
L'objectiu principal de l'Oficina Acelera PYME d'Eurecat és ser el punt de referència
a l'àmbit de la transformació digital de les pimes del territori, transcendint l'àmbit
TIC cap a altres sectors rellevants per a l'economia com l'industrial, el comerç,
l'alimentari o el turístic.
Com a centre tecnològic de referència a Catalunya i principal soci tecnològic de les
empreses, proporcionem un camí cap a la transformació digital de les organitzacions
aprofitant el coneixement i l'experiència d'haver ajudat a centenars en el seu procés
cap a la digitalització.
Per assolir aquests objectius, l’oficina s'estructura al voltant de tipologies de serveis
(vigilància tecnològica, diagnosis general de digitalització, diagnosis d’especialització
tecnològica, jornades, etc.) que s'adaptaran a les necessitats tecnològiques de les
empreses i els sectors on operin.
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COP_SPTRANS
Anàlisis de tecnologies pel Centre d’Operacions de les autoritats de São Paulo
aplicant MaaS i Big Data
Mobilitat com a servei (MaaS)
En el projecte “Support for the SPTrans Operations and Control Center (COP)” hem
col·laborat amb les autoritats de Sao Paulo amb l’objectiu d’impulsar la concepció d’un
sistema d’informacions georreferencials per a la mobilitat i la seva posterior integració
amb els altres sistemes, tant existents com futurs.
El projecte ha identificat els components que seran contemplats en un futur sistema de
plantejament i ha elaborat recomanacions enfocades a la integració dels centres
d’operacions de la Regió Metropolitana per a la implementació del concepte de Mobilitat
com a servei (MaaS).
Liderat per Eurecat, ha estat finançat pel Banc Mundial i ha comptat com a socis amb
SPTRans, la Secretaria de Mobilidad e Transito (Ajuntament São Paulo), la Secretaria de
Transporte Metropolitano (Estat São Paulo), l’UK Funding WB, Transports Metropolitans
de Barcelona (TMB), MCRIT i CONCREMAT.
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5.2

Capdavanters amb solucions per a la formació dels professionals

Sota la marca Eurecat Academy, el centre tecnològic ofereix una completa oferta
formativa que inclou Màsters i postgraus, formació continuada, formació in company,
cursos subvencionats i formació ocupacional dirigida a professionals. 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 empres.
Durant l’any 2021 s’han realitzat 350 cursos en els què han participat més de 5.500
alumnes, 4.500 dels quals han estat alumnes d’empresa. Aquesta activitat ha
representat més de 10.000 hores de formació que han obtingut un nivell de satisfacció de
3,7 sobre 4. El 72% de l’oferta ha estat online.
Eurecat s’ha adaptat àgilment a l’escenari post-COVID, marcat per una forta demanda de
formació personalitzada a les necessitats de cada empresa i hem desenvolupat noves
tecnologies i metodologies per oferir formació en línia 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.
Com a projectes de formació in company més destacats, remarcar la continuïtat del curs
de Industry 4.0 Academy per SEAT en el qual hem seguint formant alumnes de la fàbrica
SEAT en les noves competències requerides per l’industria de l’automoció.
A nivell de Formació Superior, destacar les noves edicions dels Postgraus de
Termoplàstics i Gestió de Projectes de R+D+i. Rellevant també ha estat la confiança del
Departament de Turisme per a seguir executant el projecte TURISMECAT 2021, un cicle
de més de 40 cursos dirigits al sector Turism. En l’àmbit de la Formació Ocupacional,
Eurecat ha seguit duent a terme 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.
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L’àmplia oferta d’Eurecat Academy 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.

Impacte social:
La inserció laboral per a
l’alumnat dels cursos
ocupacionals d’Eurecat
Academy és del 87,5%.
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5.3

Difusió i transferència de coneixement

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 2021 s’han organitzat 5 congressos, 3 hackatons i més de 43 jornades sobre
diferents temàtiques, que, en global, han comptat amb la presència (online i física)
de 396 ponents i 4.815 professionals.

XPATIENT BCN CONGRESS

FORUM TURISTIC

AI & BIG DATA CONGRESS

[https://xpatientbcncongress.com/]

[www.forumturistic.com]

[https://aicongress.barcelona/]

Premis Ruralapps

Novartis Hackathon

Cassandra Conference

[https://ruralcat.gencat.cat]

[https://godatathon.com/]

[https://cassandraconference.org]

Com a congrés, destaca la primera edició de Cassandra Conference
(https://cassandraconference.org). Organitzada per Eurecat, s’ha celebrat del 15 al 17
de novembre amb el suport de la UNESCO, de la Comissió Europea, de l’Aliança Mundial
per a la Qualitat de l’Aigua, del Consell de Ministres Africans de l’Aigua, del Banc Mundial
i de la Unió pel Mediterrani.
Cassandra, un esdeveniment internacional alineat amb els eixos de la COP2, ha estat
espai de trobada per científics, tecnòlegs, agents socials i econòmics, i entitats
públiques, per tal d’accelerar el desenvolupament sostenible i integrador de la nostra
societat.
El congrés ha impulsat el debat i ha ajudat a donar respostes científiques i tecnològiques
per contribuir a prendre decisions en l’àmbit sociopolític davant els efectes directes del
canvi climàtic en la salut, la migració, els conflictes i la desigualtat de gènere a la
Mediterrània. Hi ha participat més de 90 experts d’organismes com les Nacionals Unides,
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el Banc Mundial, l’OCDE, la Comissió Europea i el Parlament Europeu, els Governs
d’Espanya i Catalunya, i una cinquantena de destacades universitats, ONGs com Metges
Sense Fronteres, Proactiva Open Arms o The World Wildlife Fund, i entitats culturals de
tot el món, entre d’altres.
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6. Capacitats cientificotecnològiques
Eurecat suma especialització, excel·lència i col·laboracions amb l’ecosistema d’innovació
i tecnologia per oferir una visió holística, amb l’objectiu d’aportar les millors idees i
solucions integrals als reptes més complexos de les empreses, en àmbits com la Indústria
4.0, l’economia circular, les ciutats intel·ligents, la nutrició personalitzada, la medicina
predictiva o l’economia digital, entre moltes altres àrees.
Especialització científica i tecnològica

Eurecat té un alt grau de coneixement i especialització en 7 grans àmbits per donar
resposta integral als principals reptes socials, econòmics i mediambientals, que van des
de la tecnologia de l’aigua, els dispositius mèdics, la nutrició personalitzada, els polímers
funcionals, la Intel·ligència Artificial en entorns industrials, els materials lleugers i la
robòtica avançada.
A més, està reconegut com un KET Technology Centre per la Comissió Europea per la seva
estreta col·laboració amb les pimes per a les seves activitats de recerca i innovació
orientades a mercat. En paral·lel, enforteix la seva capacitat innovadora a nivell
internacional participant en els Digital Innovation Hubs i els Open Innovation Test Beds.

6.1

Àrees d’especialització tecnològica

Eurecat compta amb quatre grans àrees d’especialització per a la integració
multitecnològica de solucions innovadores:
Àrea industrial
1.
Materials avançats (metàl·lics, compòsits, polímers) i nous processos de
fabricació
2.
Impressió funcional i dispositius integrats
3.
Robòtica interactiva i autònoma
4.
Teixits funcionalitzats
5.
Tecnologia Química
6.
Innovació i desenvolupament de producte
Àrea digital
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sensòrica i IoT
Intel·ligència Artificial
Big Data & Data Science
E-Health
Ciberseguretat
Tecnologies multimèdia

Àrea biotecnològica
1.
Nutrició i salut
2.
Ciències òmiques
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Sostenibilitat
1.
Aigua
2.
Aire
3.
Sòl
4.
Residus
5.
Energia
6.
Bateries
7.
Impacte Ambiental
8.
Emergència climàtica

6.2

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.

67 / 84

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2021
Document CONFIDENCIAL

Laboratori d’àudio 3D

Laboratori d’àudio 3D completament equipat amb les darreres tecnologies.
Eurecat va crear Sfëar, una tecnologia pròpia per a la producció i postproducció de
continguts audiovisuals amb so immersiu.

Centre de Ciències òmiques

Es tracta d’un 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. És de titularitat de
la Universitat Rovira i Virgili i 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.).

B. Braun-Eurecat Research Laboratory

Infraestructura cientificotecnològica 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.

I més 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.

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.
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6.3

Centres d’innovació i excel·lència

6.3.1 CIDAI
Una peça clau en l'estratègia Catalonia IA [https://www.cidai.eu]
El Centre of Innovation for Data Tech and Artificial Intelligence (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.
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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6.3.2. CoE in Tourism Innovation
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.
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.
[https://coeintourisminnovation.org/]

6.3.3. Reimagine Textile
Reimagine Textile, el programa d’innovació empresarial dirigit al sector del tèxtil
impulsat per l’Ajuntament de Mataró, el TecnoCampus i Eurecat, ha posat el maig de
2021 a disposició d’emprenedors, startups i empreses del sector tèxtil unes noves
instal·lacions d’incubació i un Laboratori de Fabricació i Prototipatge Tèxtil (FabLAB), per
a la generació de noves empreses i test de nous models de negoci i prototipatge de
productes innovadors.
Aquestes noves instal·lacions configuren un ecosistema d’innovació que proporciona
l’entorn tecnològic, el coneixement, els contactes i oportunitats de finançament per
facilitar el desplegament de noves oportunitats, tant per joves empreses com per
empreses consolidades obertes a la innovació i a la sostenibilitat.
La incubadora Reimagine Textile ofereix sis palanques de creixement: instal·lacions “plug
& play” equipades amb les tecnologies necessàries per a les joves empreses del sector;
mentoring especialitzat; formació en factors claus per al sector en el segle XXI com la
transformació digital i verda del sector; networking i connexions en l’ecosistema
d’innovació tèxtil tant a nivell nacional com internacional; presència en els mitjans de
comunicació rellevants en el seu sector, i accés a oportunitats de finançament per al seu
creixement.
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El FabLAB Reimagine Textile d’experimentació i prototipatge s’ubica a la planta baixa de
la seu d’Eurecat Mataró, connectada amb la incubadora Reimagine Textile, la Universitat
i el centre tecnològic, una conjunció que fa d’aquest espai una oportunitat per als seus
usuaris de trobar el millor assessorament tecnològic expert i oportunitats per
desenvolupar idees de negoci.
L’espai FabLAB ofereix als usuaris una àrea de tall i confecció perfectament equipada,
eines de fabricació digital com sublimació, tall làser, brodadora i impressió 3D i una aula
de projecció amb capacitat per a dotze persones. A més d’equipament professional i
personal expert, el FabLAB també proporciona la possibilitat de trobar catàlegs de
materials innovadors i sostenibles i contacte amb proveïdors de confiança, gràcies a la
col·laboració de partners de referència com COATS.
El servei ha estat finançat en la seva totalitat pel projecte PECT fins a desembre de 2021.

6.4

Iniciatives singulars col·legiades

Eurecat impulsa iniciatives tant tecnològiques com sectorials, davant la necessitat de
crear i vertebrar ecosistemes d’innovació (HUBs) i la importància de generar referents
tecnològis per al futur del territori (Centres d’Excel·lència).
Moltes d’aquestes iniciatives col·legiades, que pretenen integrar el valor dels diferents
agents de l’ecosistema, són liderades i orquestrades per Eurecat.

Iniciatives
Singulars:
Iniciatives
d’R+D+I
col·legiades,
i coordinades
per Eurecat

Joint
Research
Units

•

BATTECH - Centre en R+D+I en tecnologia de bateries

•

COS - Centre en Ciències Òmiques

•

Centres
d’Excel·lència •
(CoEs)
•

CIDAI - Data Tech & Artificial Intelligence
CoE in Toursim Innovation
Centre en Resiliència Climàtica
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Iniciatives
col·legiades en
l’ecosistema
d’innovació

Digital
Innovation
HUBs

•

Big Data, Robòtica aplicada,

Comunitats
RIS3CAT

•

Tecnologia de l’Aigua, MEDIA, Indústries
del futur...

Altres
aliances i
iniciatives
conjuntes

•

Royal Melbourne Institute of Technology
(RMIT), Plataforma conjunta en
tecnologies dels aliments, FormPlanet
Test Bed,…

D’altra banda, Eurecat, coordinador de la Comunitat Ris3Cat Media, tracciona
oportunitats per a l’impuls de la innovació i la transformació de les indústries culturals i
creatives (ICC) de Catalunya.
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6.4.1 Battech
L’IREC, Institut de Recerca en Energia de Catalunya, i el centre tecnològic Eurecat han
endegat el juny de 2021 Battech. Es tracta d’un centre de referència per cobrir tota
l’R+D+i de l’ecosistema de bateries del sud d’Europa, que abasta la recerca,
desenvolupament i innovació de tota la cadena de valor de la pròxima generació de
cel·les i bateries elèctriques per als mercats de la mobilitat elèctrica, les energies
renovables i els béns d’equip.
Amb aquesta finalitat, Battech ha establert una unitat
conjunta de recerca (Joint Research Unit),
desenvolupament, assaig i innovació especialitzada en
l’àmbit de les bateries, amb l’objectiu de millorar la
transferència de coneixement a la indústria en aquest
àmbit, des d’una perspectiva enfocada a l’economia
circular i la sostenibilitat de les bateries del futur.

L’activitat de Battech s’enfoca
en accelerar la recerca i la
innovació en cel·les i bateries
elèctriques i cobrirà l’R+D+i de
tota la cadena de valor,
englobant l’ecodisseny, nous
materials, assaig i validació,
ensamblatge, industrialització,
segona vida i circularitat de la
pròxima generació de cel·les i
bateries elèctriques.
en la seva competitivitat i el
benestar social.

En aquesta línia, a més de les inversions ja realitzades
pels dos integrants de la unitat conjunta en l’àmbit de
les bateries durant els darrers 10 anys, es preveu que
el desenvolupament de Battech en els pròxims anys
signifiqui una inversió addicional de 5 milions d’euros
en equipaments i la creació de 15 nous llocs de treball d’alta qualificació.

Battech no només s’orienta a les bateries de vehicle elèctric, sinó també a les de suport
a la xarxa elèctrica, amb bateries de segona vida o amb bateries de nova generació, per
compensar aquells pics de demanda que les energies renovables no pugui cobrir per falta
de vent, sol o per un augment de demanda sobtat. Battech centra les seves activitats en
els projectes d’R+D+i i serveis tecnològics per a empreses i projectes competitius
nacionals i internacionals, a fi de generar i transferir coneixement a la indústria de les
bateries.
La iniciativa es dirigeix a empreses fabricants i consumidores de bateries elèctriques,
empreses del sector automoció i de la mobilitat elèctrica en general, empreses del sector
energètic i béns d’equips, organismes públics de l’àmbit a nivell regional, estatal i
internacional, clústers, associacions i plataformes. Proporcionarà a la indústria
competències complementàries dotant-la amb recursos humans, equips i materials en
l’àmbit de la recerca i desenvolupament tecnològic en el camp de les bateries.
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6.4.2 Centre en resiliència climàtica
El Centre en Resiliència Climàtica (CRC) és una iniciativa amb projecció internacional
impulsada per Eurecat, juntament amb l’Ajuntament d’Amposta i la Universitat Rovira i
Virgili, en col·laboració amb diferents agents i organitzacions, amb la finalitat de
potenciar la lluita contra l’emergència climàtica i un ferm compromís amb la transició
ecològica a Catalunya, Espanya i la Mediterrània, a partir de la recerca, la tecnologia i la
innovació.
El desplegament de les activitats i les inversions en laboratoris del Centre en Resiliència
Climàtica, que inicialment té la seva seu a Eurecat Amposta, suposaran inversions de més
de 12 milions d’euros en el pròxim quadrienni. El centre utilitzarà metodologies
innovadores relacionades amb la ciència ciutadana i promourà, en col·laboració amb
altres entitats, la generació de noves iniciatives empresarials que aportin solucions
tecnològiques per a lluitar contra el canvi climàtic. A més, impulsarà conjuntament amb
la Universitat Rovira i Virgili, activitats formatives en l’àmbit del canvi climàtic, ja que es
preveu una demanda creixent de professionals d’aquestes disciplines.
El Centre en Resiliència Climàtica s’implementarà
sobre un model de col·laboració publico-privada, amb
la participació de tots els agents de l’ecosistema
d’innovació, incloent també la participació ciutadana;
en coordinació amb l’administració pública, i en total
alineació amb les polítiques d’adaptació al canvi
climàtic de caràcter nacional i internacional.
El Centre en Resiliència
Climàtica per potenciar la
transició ecològica i la lluita
contra l’emergència climàtica.

Aquesta iniciativa singular col·legiada compta com a socis promotors amb la Generalitat
de Catalunya, l’Ajuntament d’Amposta, el Consorci de Polítiques Ambientals de les
Terres de l’Ebre (COPATE), el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions forestals
(CREAF), la Fundació Catalunya La Pedrera, la Fundación Empresa y Clima, l’Observatori
de l’Ebre, SEO/BirdLIfe i la Universitat Rovira i Virgili.
[https://www.centreenresilienciaclimatica.org/]
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6.5

Aliances estratègiques i ecosistemes de col·laboració

Treballem per a tots els sectors empresarials del país i empreses de tota mida i la nostra
vocació de proximitat ens ha portat a establir de manera continuada 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.
Eurecat manté aliances estables de col·laboració amb les universitats (Universitat
Autònoma de Barcelona, Universitat de Lleida, Universitat Politècnica de Catalunya,
Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Vic, Universitat Pompeu), amb centres públics
de recerca (com el Barcelona Supercomputing Center, l’Institut Català de Nanociència i
Nanotecnologia - ICN2-, l’Intitut de Recerca en Energia de Catalunya -IREC-,
l’International Centre for Numerical Methods in Engineering –CIMNE-, l’I2CAT, l’Institut de
Ciència de Materials de Barcelona -ICMAB-, l’Institut Català d’Investigació Química -ICIQ-,
l’Institut de Ciències Fotòniques -ICFO-, el Centre de Regulació Genòmica -CRG- i el
Centre d’Innovació i Tecnològia de la UPC), hospitals i instituts de recerca.
Actualment, el centre compta amb 4 Unitats tecnològiques mixtes amb la URV en
tecnologies òmiques, amb la UdG en biomanufacturing, amb l’IREC amb la unitat
conjunta de recerca en bateries, BATTECH, i amb la UdL en l’àmbit agroalimentari, a més
de convenis d’adscripció amb la UPC i URV.
D’especial rellevància han estat, durant l’any 2021, la creació de la Vall de l’Hidrogen
de Catalunya i l’aliança amb el Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT)
Europe.
La primera ha servit per refermar el compromís de tots els agents per impulsar i
consolidar un ecosistema integrat al voltant de la cadena de valor de l’hidrogen, un
vector energètic vital per assolir l’objectiu de la neutralitat climàtica, en paral·lel a
l’augment de la competitivitat empresarial i la millora del benestar de les persones.
D’altra banda, Eurecat i RMIT Europe van segellar al març una aliança per col·laborar
amb l’objectiu d’incrementar la innovació tecnològica en les petites, mitjanes i grans
empreses a Catalunya i a Victòria (Austràlia), així com per intensificar les relacions amb
els centres de recerca universitaris com a proveïdors de recerca bàsica i la transferència
de coneixement a les empreses en forma de recerca aplicada. L’aliança entre RMIT i
Eurecat donarà prioritat a àrees com lightweighting materials, Intel·ligència Artificial
industrial, dispositius mèdics, energia i tecnologies d’aigües, dins d’accions que
englobaran l’àmbit de la recerca aplicada i la formació d’estudiants de doctorat, a partir
d’un enfocament d’orientació i compromís amb la indústria.
Una altra col·laboració estable segellada durant el 2021 ha estat amb la Unió Patronal
Metal·lúrgica amb la finalitat de facilitar als seus associats l’accés a les tecnologies, els
instruments, la formació especialitzada i els serveis de suport de naturalesa tecnològica
per donar resposta als nous reptes de la indústria del metall: la digitalització, la
sostenibilitat, la producció avançada i la innovació.
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7. Participació en EBTs i suport a les start-ups
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. El centre compta 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.
Les 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. En el segon semestre de l’any 2021 s’ha constituït
Ephion Health, una nova iniciativa empresarial que aporta una plataforma d’IA per a
millorar el seguiment i tractament de pacients amb malalties degeneratives, i s’ha
aprovat per part del Patronat la creació d’una altra spin off relacionada amb la
tecnologia CFIP.

7

empreses participades

13,6 M€
83

de facturació

professionals
ocupats en total

Ephion Health se suma al portfoli de les EBTs d’Eurecat, juntament amb Air-Fi (www.airfi.es), Neos Surgery (www.neosurgery.com), PMS (www.portablemultimediasolutions.com),
Torrot (www.torrotelectric.com), Watener (www.watener.com) i Ultrasion
(www.ultrasion.eu).
•

Air-Fi
Comercialització de tecnologies de la informació i la comunicació (Wifi + ILBS).

•

Neos Surgery
Dispositius innovadors de neurocirurgia cranial i espinal.

•

PMS
Estructures inflables i sistemes de telecomunicació i multimèdia.

•

Torrot

•

Ciclomotor elèctric ciutadà amb una solució innovadora de recàrrega.

•

Watener
Plataforma d’IA per a l'optimització del consum d'energia i aigua de les xarxes d'aigua municipals.

•

Ultrasion
Solucions innovadores d'ultrasons per a la fabricació de peces mini i micro plàstiques.
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Ephion Health (www.ephion.health), una nova spin-off d’Eurecat
Eurecat, l’Hospital Sant Joan de Déu i The Collider, el programa d’innovació de Mobile
World Capital Barcelona (MWCapital), han creat el novembre de 2021 la companyia
Ephion Health, que comercialitza la primera plataforma digital que permet monitorar,
mitjançant intel·ligència artificial, l’evolució de pacients amb malalties que afecten la
mobilitat, que es calcula que suposen almenys un 25 per cent de la població.
La plataforma, desenvolupada per Eurecat i transferida a Ephion Health dins de la seva
activitat de valorització de tecnologies, ha estat validada amb persones que pateixen
distròfia muscular de Duchenne, en el marc del projecte 6MWT+ (The Six Minutes Walk
Test Plus System), finançat i recolzat des del 2019 per EIT Health.
Actualment, la plataforma permet quantificar la mobilitat i la capacitat funcional dels
pacients, mitjançant la integració de fins a vuit tipus de sensors biomecànics i fisiològics
que permeten recollir fins a cinc tipus de variables.
Aquestes dades són recollides mitjançant una aplicació mòbil i es transmeten de manera
segura i anonimitzada als servidors de la companyia. Finalment, les dades s’analitzen
mitjançant algorismes d’intel·ligència artificial i s’obté un únic índex (puntuació de 0 a
100), que està relacionat directament amb l’estat de salut del pacient. D’aquesta
manera, el programari d’Ephion Health permet “monitorar el pacient de manera
objectiva i precisa, ja sigui a l’hospital o remotament.

L’objectiu d’Ephion Health és ampliar el nombre de malalties que poden ser monitorades
amb la plataforma, per la qual cosa s’han engegat dos nous estudis clínics amb pacients
de malalties neuromusculars als hospitals de la Santa Creu i Sant Pau i Sant Joan de Déu i
un tercer pilot en col·laboració amb Quirón Salud per monitorar el risc de caigudes de
gent gran.
D’altra banda, des de la creació d’Eurecat, l’any 2015, hem donat suport a 62 startups,
acció que representa 4 milions d’euros en serveis de col·laboració, el 58% dels quals han
estat per col·laboracions en R+D+i.
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8. Eurecat als mitjans
Durant l’any 2021, Eurecat va estar present en els mitjans de comunicació amb prop
de 3.500 impactes, que van mostrar la intensa activitat del centre per acostar i impulsar
la innovació tecnològica, destacant el paper que té com a facilitador de tecnologies a les
empreses per poder superar amb èxit els desafiaments i augmentar la seva
competitivitat.

En aquest sentit, el ressò mediàtic va abastar iniciatives enfocades a acompanyar el
teixit empresarial i productiu per dur endavant projectes d’avantguarda en les àrees
digital, industrial, biotecnològica i en matèria de sostenibilitat. Els continguts van ser
publicats en format de notícies, articles, entrevistes i reportatges en diaris i revistes en
paper i digitals i emesos en ràdios i televisions, així com en altres tipus de suports i
plataformes.
La cobertura mediàtica va ser per a tot tipus d’innovacions d’Eurecat, amb projectes
multidisciplinaris dels equips de les diverses unitats del centre i amb tecnologies com la
intel·ligència artificial, el Big Data o la robòtica, així com els nous materials i accions en
el camp de la salut, l’economia circular, la mobilitat, les indústries culturals i creatives,
el tèxtil i l’alimentació, 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.
En conjunt, durant l’any va destacar la presència d’Eurecat en mitjans generalistes
com La Vanguardia, Expansión, l’ARA, Via Empresa, El País, l’ABC, El Mundo o El
Periódico de Catalunya fins a especialitzats com Retema, Interempresas, Infoedita,
Hosteltur, Auto-Revista 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, Catalunya Ràdio, RAC1, la SER, RNE o Onda Cero.
En l’apartat internacional, la tasca d’Eurecat va captar l’atenció mediàtica de mitjans en
format paper, digital i audiovisual, com la BBC News Mundo, Le Monde, Al Jazeera
English i Reuters, entre d’altres.
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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, Segre, Diari de Sabadell, Regió7, El 9 nou o Tot Mataró fins a Betevé,
Mataró Audiovisual, Canal Reus TV, Canal Taronja i Tarragona Ràdio.

81 / 84

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2021
Document CONFIDENCIAL

9. 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 senyor Xavier Torra Balcells.
Vicepresidència primera
• Sr. Roger Torrent i Ramió, designat pel Departament d’Empresa i Coneixement.
Vicepresidència segona
• Dicomol, S.L., representada pel senyor 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
•Senyor Francesc Santasusana Riera, designat per la Comissió Antiga de la Fundació CTM
Centre Tecnològic.
• Senyor Joan Romero Circuns, designat pel Departament d'Empresa i Coneixement.
• Carinsa-Creaciones Aromáticas Industriales, S.A., representada per la senyora Vanesa
Martínez Chamorro.
• Colorado Zone, S.L. representada pel senyor Antoni Esteve Avilés.
• ICL Iberia Limited, Sociedad Comanditaria Simple
• Laboratorios Hipra, S.A. representada per la senyora Èlia Torroella Busquets.
• Relats, S.A. representada pel senyor Pere Relats Casas.
• Sener Ingeniería y Sistemas, S.A. representada pel senyor Gabriel Alarcón Rovira.
•Laboratori Reig Jofre, S.A. representada pel senyor Ignasi Biosca Reig.
• Digital Legends Entertainment, S.L. representada pel senyor Xavier Carrillo Costa.
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• Cellnex Telecom, S.A., representada per Tradia Telecom, S.A.U., representada pel
senyor José Antonio Aranda Legazpe, designada per la Comissió antiga de la Fundació
Barcelona Digital Centre Tecnològic.
• Laboratorios Hartmann, S.A., representada pel senyor Marc Pérez Pey, designada per la
Comissió antiga de la Fundació Cetemmsa.
• Hallotex, S.L., representada pel senyor José Manuel Caballero Ballesteros.
• Universitat Rovira i Virgili, representada per la senyora Maria José Figueras Salvat,
designada per la Comissió Territorial de Tarragona.
• Associació Acondicionamiento Tarrasense, representada pel senyor Jordi William Carnes
Ayats.
• Universitat Politècnica de Catalunya, representada pel senyor Climent Molins Borrell.
• Metàlic, S.A. representada pel senyor Jordi Rull Perera.
• Andrés Pintaluba, S.A. representada pel senyor Andreu Pintaluba Mitjà.
• Repsol Petróleo, S.A. representada per la senyora Maria Mas Chacón Javier Sancho.
• HP Printing and computing solutions, S.L.U. representada per Ramon Bartolomé Pastor
Martínez.
• Senyora Natàlia Mas Guix, designada pel Departament d'Empresa i Coneixement.
• Senyor Lluís Juncà Pujol, designat pel Departament d'Empresa i Coneixement.
• Senyor David Ferrer i Canosa, designat pel Departament de la Vicepresidència i de
Polítiques Digitals i Territori
• Senyor 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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10. 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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