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Octubre 2014

Signatura full de ruta 
6 CTA’s+ Conselleria

Abril 2015

Integració jurídica 
d’Ascamm, Barcelona 

Media, BDigital, 
Cetemmsa i integració 

funcional del CTM

Juliol 2015

Signatura del conveni
2015-2016 amb ACCIÓ

Desembre 2015

Aprovació integració 
del CTNS

Maig 2016

Conveni adscripció 
del CETECOM

Setembre 2016

Integració 
MaqCentre

Desembre 2016

Conveni vinculació
Eurecat-Leitat

Maig 2017

Aprovació
Integració CTQC

/ CRONOLOGIA.
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Amb que treballem actualment?

Alimentació

• Eficàcia d’aliments funcionals, nutracèutics i Medical Foods

• Seguretat alimentària 

• Revalorització de subproductes i de productes de proximitat

• Turisme & Wellness & Alimentació

• Nutricosmètica

• Toxicitat de productes veterinaris

• Nou compostos bioactius d’origen natural d’ús alimentari, 
nutracèutics, biocides, bioinsecticides i nous fertilitzants

Salut

• Diagnòstic avançat

• Anàlisi avançat de mostres biològiques

• Eines de personalització de tractaments, dietes, etc en base a 
la microbiota, el metabotipus i el perfilat proteic

• Cerca de nous biomarcadors i nous tractaments

• Eines de tractament, seguiment i/o diagnòstic aplicant les TIC



4“ innovant amb les empreses ”

MEDICINES 

FOOD

Amb que treballem?



Àrea
Industrial

Àrea
Digital

Àrea
Biotecnologia

Resolem reptes tecnològics de les empreses amb solucions multitecnologia i 
multidisciplinars.
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La ciència d’avui és la tecnologia de demà

Creació i Captació de 
Dades

Avenços en les interfícies 
(Wearable, mobile, M2M, 

Social Media, IoT)

Data Science

Nous algoritmes, mètodes 
i plataformes per afrontar 

nous reptes

Emmagatzematge de 
dades i 

Infraestructura

Arquitectures Big Data i 
Cloud Computing

Visualització i  
Experiència d’usuari

Entorns de simulació, 
entorns virtuals. 

Tecnologies audiovisuals

Noves Tecnologies 
Eficients

Processat sostenible

Materials 
Funcionalitzats

Incorporant propietats 
pels productes  del futur

Sistemes 
Intel·ligents

En pro del concepte de  
fàbrica intel·ligent

Laboratoris 
Industrials del Futur

Del concepte a la indústria

SUSTAINABLE, DIGITAL, BIO & SMART: INDUSTRY 4.0

Digital

Fabricació avançada

La sinergia Eurecat

Noves Tecnologies

Del anàlisi al diagnòstic 

Personalització dels 
productes 

Alimentació i salut 
personalitzada al 

consumidor

Sostenibilitat i noves 
fonts de biomaterials

Revalorització i 
aprofitament

Alimentació segura i 
saludable 

Nous mètodes amb 
tecnologies punteres

Biotecnologia aplicada

SUSTAINABLE, DIGITAL, BIO & SMART: INDUSTRY 4.0
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Per a qui? – Sectors on aplicar les bio-tecnologies

Ferroviari

TIC
Automoció Ferroviari

Administracions

Públiques

Salut Animal i vegetal

Agroalimentació

Comerç i Turisme

Química

Finances i 

assegurances

Salut

Sistemes i processos

industrials

Energia i recursos
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Necessitats presents i futures

Sostenibles

Segures

Saludables

Biosolucios

INDUSTRY NEEDS:

• Safe chemical production
design

• Minimal hazard chemical
• Avoidance of chemicals in 

crops and environment
(natural fungicides, biocides, 
etc)

• New enzymes

INDUSTRY NEEDS:

• Personalized products
• Healthcare products
• Functional food ingredients 
• Dietary solutions for food and

Pharma
• Wellness and cosmètics 

sofisticated products

INDUSTRY NEEDS:

• Waste prevention
• Degradable after chemical

product use (biomaterials)
• Use of renewable feedstocks
• Minimize chemical by-

products
• Green biofuels



Biotecnologia: 
Utilització d’organismes vius o les seves parts amb 

finalitats industrials

“innovant amb les empreses”
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“Primera” revolució

Louis Pasteur, final del XIX: 

microorganismes 

responsables de la 

fermentació

Acetona, 1ª guerra mundial

“innovant amb les empreses” 2



“Revolució” actual, febrer de 
2001

Milions de dollars

Milers de persones

Més de 10 anys de feina intesa

“innovant amb les empreses” 4

Oxford Nanopore's MinION, 

future sequencer



14Presentació ACCIÓ_2 de febrer 2016

Indústria 4.0: Exemples – Estratègia i suport
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Indústria 4.0: Exemples – Estratègia i suport



Cap on anem?

Àrea de Biotecnologia
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Àrea de Biotecnologia

“innovant amb les empreses” 19



“innovant amb les empreses” 23



FUENTES DE FINANCIACIÓN PÚBLICAS

Catalunya

España

Europa



MARC DE LA 

CONVOCATÒRIA DEL 

PROJECTE  BIOCLAIMS
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Call for proposals 2012 - Second Programme of Community action in the field of 

Health (2008-2013)



Project Intent

To validate and scale up in industrial settings Patent WO2013014318A1 available at: 

http://www.google.st/patents/WO2013014318A1?cl=en

Which provides the chemical process to make inert EAFD and transform it into a shape 

stabilized Phase Change Material which has desirable thermal and acoustic properties 

which can be exploited in the construction sector.

BioPCM: The Phase Change Materials (PCM) used are bio-based materials marketed as 

BioPCM by Phase Change Materials Solutions, based on Derivatives of Fatty Acids, Fatty 

Alcohols, Esters, Emulsifiers, Thickening Agents and proprietary Cross linkers

www.rewastee.eu

http://www.google.st/patents/WO2013014318A1?cl=en
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Start Project: July 2014

End Project: December 2016
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2016?
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Funding will be provided to support, in particular, the trans-national and virtual

access provided to European researchers, the cooperation between research

infrastructures, scientific communities, industries and other stakeholders, the

improvement of the services the infrastructures provide, the harmonisation,

optimisation and improvement of access procedures and interfaces.

Access should be provided only to key research infrastructures of European interest,

i.e., those infrastructures able to attract significant numbers of users from

countries other than the country where they are located. Other national and

regional infrastructures in Europe can be involved in the project, in particular in the

networking activities for the exchange of best practises, without necessarily be

beneficiaries of the action.

The research infrastructures of a 'Starting Community' usually show a limited degree

of coordination and networking at present. The strongest impact of an integrating

activity is expected typically to arise from a focus on networking, standardisation

and establishing a common access procedure for trans-national and/or virtual

access provision

SCOPE OF THE CALL







INFRAIA 2016

- TRANSNATIONAL ACCESS -





Agua subterránea

Zona no saturada

NITRATO

MATERIA
ORGÁNIC

A

NITRATO

NITRATO

NITRATO

NITRA

NITRNITRATO

NITRATO

NITRATO

N

NI

Proyecto InSiTrate

Funcionamiento de la tecnología

Extracción de agua 

sin nitratos



Àurea Rodríguez
aurea.rodriguez@eurecat.org

Gràcies


