
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Campus de la UPC a Terrassa constitueix un important focus de talent innovador en la 

comarca del Vallès. A les seves instal·lacions treballen més de 400 investigadors integrats en 

39 grups de recerca, 10 dels quals pertanyen a la xarxa TECNIO. Aquest fet posiciona la ciutat 

de Terrassa com la ciutat catalana, desprès de Barcelona, que mes grups d’R+D en té de la 

xarxa TECNIO. I és que la recerca i la innovació tecnològica que realitza la UPC a Terrassa 

està molt orientada a la indústria. De fet, més de 60% dels projectes que es duen a terme es 

realitzen per millorar processos o productes industrials i fer a les empreses més competitives. A 

més, al Campus de la UPC a Terrassa han sorgit en poc més de deu anys 14 empreses spin-

off que han comercialitzat patents d’innovacions tecnològiques generades pels grups de 

recerca de la Universitat.  

 

Sant Cugat Empresarial i El Campus de la UPC a Terrassa mantenen un acord de col·laboració 

per qual totes dues institucions desenvolupen una dinàmica orientada a facilitar  la col·laboració 

universitat-empresa i la transferència de coneixement en matèria de recerca i desenvolupament 

de la UPC a les empreses. 

 

 

 El Campus de la UPC a Terrassa és un exemple paradigmàtic de l'activitat d'R+D 

molt orientada a la indústria. La seva facturació per transferència de tecnologia a 

l'empresa ha crescut en els darrers 10 anys. Quins han estat els projectes més 
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emblemàtics desenvolupats des del centre i com s’han traduït en solucions 

industrials? 

 

Efectivament, ja fa una mica més de deu anys el Campus de la UPC a Terrassa ha 

experimentat un creixement qualitatiu i quantitatiu a la seva activitat d’R+D gràcies al 

gran focus de talent que sorgeix de les nostres escoles, facultats i institut. Crec que no 

exagero si dic que al llarg d’aquests anys els nostres grups d’innovació tecnològica 

s’han posicionat com a referència per a la indústria, les empreses i les institucions de 

l’àrea del Vallès. L’evolució de la facturació per projectes amb empreses en els darrers 

15 anys ha estat de creixement continuat. Hem arribat a pics de 10 milions d’euros 

anuals però la mitja és de 8 milions amb un creixement sostingut fins als anys de crisi 

del 15%. Fins i tot en el pitjor moment de la crisi alguns dels nostres grups d’R+D van 

créixer gràcies a la inversió pública en infraestructures i també gràcies al lideratge o a 

la participació en projectes europeus i internacionals, i sobretot a la confiança que 

dipositen en nosaltres les empreses.  

 

Triar algun projecte com a  exemple de la nostra activitat em resulta una mica difícil 

perquè no m’agradaria deixar cap grup de banda. De fet, cada any realitzem al voltant 

de 250 projectes d’R+D i com molt bé dieu, el 60% estan dirigits a la indústria. Us 

podria dir que hem creat, per exemple, un sistema de control intel·ligent de 

clavegueram per a les  grans ciutats; o teixits intel·ligents antibacterians per al sector 

sanitari; o que hem dirigit la part científica del primer cotxe elèctric nacional i ara 

participem en la construcció d’un nou model per a una empresa mexicana amb tracció 

individual a cada roda. Més exemples: hem creat un sistema per diagnosticar amb 

precisió el càncer de pell, o les patologies de la visió. També estem liderant un projecte 

europeu per renovar el sistema de producció de fosa; som referents en l’estudi i 

prevenció d’impacte de llampecs i tenim al nostre campus grups que participen en tota 

la cadena tecnològica de l’energia eòlica, des de la fabricació d’aerogeneradors, 

passant per la prevenció d’avaries fins a la distribució d’energia. Precisament en el 

sector energètic som experts, però també ho som en biotecnologia, en fotònica, en 

òptica sanitària, en tecnologia paperera, en tèxtil, i en tots els àmbits industrials. Això sí, 

la major part de la nostra activitat d’innovació tecnològica  està molt orientada a les 

empreses i a la indústria. 

 

 

 El Campus de la UPC a Terrassa s’ha posicionat com agent clau de transferència 

d’innovació tecnològica a l`àrea del Vallès. Què aporta al procés de 

reindustrialització?  

 



Aquesta pregunta és molt pertinent en aquests moments, per una raó: la recuperació 

econòmica ha de passar per força per una transformació de l’economia  cap al valor 

que aporta el coneixement transferit al teixit productiu del país. Què significa això? Que 

la sostenibilitat dels models econòmics passa per la indústria, pel sector que genera 

productes tangibles, llocs de treball i creixement econòmic sostingut i sostenible. 

Catalunya ja va ser fa més d’un segle punta de llança gràcies a la revolució industrial. 

Un dels centres de la transformació que es va produir estava al Vallès. Per tant, la 

nostra comarca és cabdal, històricament, per Catalunya. Fins fa pocs anys, abans de la 

crisi,  era la que més percentatge del PIB industrial aportava al conjunt del país i la que 

més densitat industrial i de llocs de treballs relacionats tenia. Hem de recuperar aquest 

lideratge i ho hem de fer amb la innovació tecnològica. Hem d’aconseguir que les 

nostres empreses siguin més competitives i això només es pot fer  a través de l’R+D. 

És en aquest sentit on la UPC és clau al territori per assolir aquesta segona 

reindustrialització, perquè aportem el coneixement i l’experiència en projectes 

innovadors a totes les  empreses, però  sobretot a les PIMES, que conformen la major 

part dels actius de la nostra economia, i que per les seves dimensions no tenen 

recursos propis per mantenir  departaments d’R+D. 

 

 

 Com contribueix l’activitat dels grups de recerca de la UPC Campus de Terrassa 

al desenvolupament de l’activitat industrial de la comarca? 

 

Crec que d’alguna manera ja ho he explicat, però podria afegir quelcom que em sembla 

fonamental. Els països del nostre entorn ja saben que el progrés econòmic ve donat en 

bona part gràcies al desenvolupament dels territoris que els componen i a la complicitat 

i col·laboració que s’estableix entre les administracions, les empreses i els agents 

d’R+D. Aquesta col·laboració genera sinergies que propicien que  l’activitat d’innovació 

tecnològica arribi a les empreses, a comercialitzar-se, a formar part dels processos 

productius i en definitiva a fer de les nostres empreses més competitives, generar llocs 

de treball, riquesa, estabilitat econòmica i benestar social. Crec sincerament que l’R+D 

que realitzen els prop de 400 investigadors del campus de la UPC a Terrassa és clau 

perquè el Vallès sigui novament la locomotora econòmica del país. Ens hem proposat  

visitar cada ciutat i cada poble de la comarca per conèixer de prop els que han de ser 

els nostres interlocutors a les administracions i arribar a través d’ells a les empreses 

que ens poden necessitar. Creiem que aplegant esforços i voluntats sabrem què 

podem fer els uns pels altres; què podem fer  per aportar valor i progrés a la nostra 

societat. Al cap i a la fi tots volem el mateix. 

 

 



 L’activitat de recerca que desenvolupa l’UPC Campus de Terrassa ha estat 

reconeguda a nivell internacional. Quina ha estat l’evolució en els darrers anys? 

 

Una de les causes del creixement quantitatiu i qualitatiu de l’R+D que es realitza al 

Campus de la UPC a Terrassa és l’existència de les escoles, facultats i instituts 

d’investigació  dels que surt el talent amb què es nodreixen els grups de recerca. L’altra 

és l’emergència d’una nova generació que ha invertit part de la seva etapa formativa en 

universitats i empreses d’arreu del món. Això ha imprès en els nostres investigadors 

noves maneres de fer i una gran facilitat per relacionar-se a escala internacional i 

enfocar la seva activitat en un món global.  

 

El fet és que cada any la Unió Europea concedeix als nostres investigadors entre 6 o 7 

projectes europeus de gran abast, als que opten empreses i centres de recerca de tota 

Europa. Molts d’aquests projectes estan liderats pels nostres investigadors, que 

gestionen els recursos i estableixen els objectius. Aquest és un procés complex on es 

competeix amb centres d’excel·lència de tot el continent. Per tant s’ha d’estar molt ben 

preparat i a l’alçada dels teus competidors aconseguint la complicitat i la confiança 

d’empreses i grups de recerca internacionals. Però sobretot – i això és fonamental - 

s’ha de ser excel·lent en la teva àrea de coneixent per poder fer veure als comissaris 

europeus la necessitat de la inversió de recursos públics en una determinada idea 

innovadora ben fonamentada i amb rigor científic; per fer-los veure que la teva proposta 

és millor i més vàlida que la d’altres. Els projectes internacionals solen tenir una durada 

d’uns tres anys. Per tant, al  Campus de la UPC a Terrassa es treballa cada any en uns 

15 projectes europeus. En els darrers 5 anys hem participat en 27 projectes europeus i 

hem facturat en aquest període més de 10 milions d’euros en aquest concepte. 

Aquesta xifra crec que reflecteix d’una manera molt significativa l’abast de la nostra 

activitat internacional 

 

 

 Quina és la clau per consolidar les relacions entre el sector industrial i la 

universitat per afavorir la competitivitat de l’activitat empresarial i l’economia del 

país? 

 

Abans mencionava els països del nostre entorn i ara ho torno a fer. A França o 

Alemanya, per exemple, des de fa molts anys, han tingut una cosa molt clara: les 

empreses i els investigadors de les universitats s’han de conèixer i han de treballar 

plegats. La innovació tecnològica de les  seves economies productives estan basades 

en aquesta relació. Aquests països, o els nòrdics, fa molt de temps que executen 

polítiques actives per propiciar i, sovint obligar, a què les empreses i l’R+D universitària 

es relacionin. Qualsevol ho pot entendre, perquè és d’un sentit comú aclaparador. En 



aquest sentit crec que ens queda camí per fer, perquè una de les claus perquè la 

societat se’n beneficiï de la innovació que es genera a les universitats és la confiança 

mútua entre els empresaris i els universitaris, el coneixement recíproc entre totes dues 

parts per conèixer  les necessitats d’uns i altres,  per conèixer els temps i els hàbits de 

treball.  

 

D’altra banda estic convençuda de què si la major de les  empreses coneguessin la 

potencialitat d’innovació que tenen al seu abast, a  uns pocs quilòmetres de distància, 

no dubtarien en apropar-se per esbrinar, com a mínim, quines possibilitats hauria 

d’arribar a un acord. A Terrassa crec que estem fent progressos de la mà de 

l’Ajuntament. Fa només unes setmanes vàrem organitzar amb el Parc Científic i 

Tecnològic de Terrassa ‘Orbital 40’ la segona edició de “Connectem la Innovació”  i 

vàrem aconseguir en tres hores 250 entrevistes universitat-empresa. Fins i tot La 

Vanguardia es va fer ressò a tota pàgina al seu suplement “Diners”. He de destacar 

també la relació que s’ha d’establir amb associacions empresarials, perquè integren els 

destinataris finals de la nostra activitat.  

 

Amb vosaltres, amb Sant Cugat Empresarial, fa ja alguns anys que hi treballem plegats 

per aconseguir apropar l’empresa a la universitat i crec que tots dos som un bon 

exemple d’èxit i del camí que hem de continuar. També estem treballant amb altres 

ajuntaments del Vallès, com el de Rubí, Sant Cugat, Sant Quirze o Barberà del Vallès  

amb l’associació PIMEC i mantenim molt bones relacions amb les dues Cambres de 

Comerç, la de Terrassa i la de Sabadell, amb les que organitzem activitats 

conjuntament. La idea, com deia abans, és apropar-nos a totes les ciutats del territori 

per esbrinar línies de col·laboració estables que ens apropin a les empreses. Sigui com 

sigui, la UPC té obertes des de fa anys línies de treball de relació universitat-empresa, i 

no només en l’àmbit de l’R+D. La major part dels nostres titulats, per exemple, realitzen 

pràctiques en empresa en el marc dels convenis de cooperació educativa. Les nostres 

escoles i facultats organitzen cada any fòrums per apropar les empreses als estudiants. 

Els projectes europeus en el marc d’H2020 o l’estratègia RIS3CAT com a resposta de 

Catalunya a l'exigència de la Comissió Europea que els estats i les regions de la UE 

elaborin estratègies de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent, són també 

un marc propici i obligatori de relació universitat-empresa, perquè sense aquesta 

relació no s’aconsegueixen projectes. En definitiva, hi ha experiències vàlides, i que 

funcionen, però hem d’avançar i hem de ser més insistents i imaginatius per obrir vies 

de relació i consolidar-les. 

 

 

 

 



 Com veieu el  futur a mig termini? 

 

Hem de ser optimistes, per responsabilitat i perquè el contrari ens porta a la passivitat. 

Crec que el futur l’hem de construir ara. No és cap tòpic. La situació actual ens ha de 

fer pensar de manera diferent i apostar, d’una vegada per totes, en la transformació del 

model econòmic per un model basat en el coneixement. Sovint se’ns omple la boca 

posant d’exemple als països nòrdics i ara crec que tenim l’oportunitat d’imaginar i 

dibuixar el mateix camí; recorre’l aplegant voluntats i audàcia, donant valor i apostant 

per allò que realment genera riquesa i benestar. Jo copso una atmosfera  propícia. 

Crec que tots ens estem adonant que és absolutament necessari aquest canvi. Les 

empreses comencen a tenir inquietud i ganes de conèixer la universitat, perquè veuen 

en ella un aliat amb la que ser més competitius. La universitat no es tanca en si mateixa 

i fa temps que ha sortit dels despatxos i dels laboratoris per transferir el seu 

coneixement arreu. Als territoris, els polítics responsables busquen també posicionar 

les seves ciutats en l’àmbit de la innovació perquè són conscients del seu poder 

transformador i del valor que aporta a la seva població, tant en termes d’ocupabilitat 

com de benestar i prestigi. Amb aquests ingredients un no pot ser pessimista. Estem 

passant per una època difícil i hem de treure una lliçó, hem d’aprendre del que ha 

passat per no tornar a caure en el mateix parany. Estic segura que la intel·ligència 

s’imposarà sobre l’especulació i la improvisació, sobre la mirada curta, i finalment  

sortirem més forts. 


