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Introducció 

 

Des dels orígens de la Humanitat, l’home ha tingut la necessitat de crear i millorar 
eines i instruments quotidians per facilitar les accions diàries. Al llarg de la història, les 
innovacions tecnològiques han millorat la qualitat de vida i han impulsat el progrés 
socioeconòmic. 

A mitjan segle XIX, a partir de la Industrialització, s’inicien uns canvis sense 
interrupció; primerament, la diversificació del sector industrial augmenta la 
competitivitat, i això té una repercussió important en la creació de nous productes, ja 
que se’ls vol dotar de nous valors que els diferenciïn dels anteriors. I en segon lloc, 
augmenta la velocitat de creació innovadora provocant canvis en els hàbits socials. 
Com a conseqüència d’aquesta ràpida evolució, la societat en general no percep tots 
aquests avenços malgrat la difusió de la societat de la informació. 

L’acceleració del canvi de vida de la nostra societat actual és impulsada, en gran part, 
per les innovacions que apareixen contínuament. Malgrat aquesta realitat, a quasi tots 
els països desenvolupats ha sorgit una paradoxa: les vocacions científiques i 
tècniques disminueixen a favor d’altres més humanistes o de negoci. Una de les 
causes d’aquest fenomen ha estat la poca presencia social de l’empresa i, per tant, 
també dels centres innovadors en el paisatge de les ciutats i nuclis urbans d’avui. 
D’altra banda, les notícies contínues de deslocalitzacions i la imatge dels científics dels 
grans centres de innovació han transmès la idea que aquí es produeix poc i les 
innovacions que es realitzen són quasi nul·les.  

A Catalunya hi ha un teixit innovador important; es tracta  de centres de produccions, 
molt sovint relacionats amb les petites i mitjanes empreses, que innoven amb 
productes competitius a nivell internacional.  

El problema és la dispersió i el desconeixement que actualment hi ha d’aquest 
fenomen, el projecte Connecta amb la  Innovació  vol donar a conèixer, a nivell de 
Catalunya, aquesta realitat. S’entén com innovació l’aplicació de noves idees, 
conceptes, productes, serveis i pràctiques que tenen una utilitat perquè donen 
resposta a una necessitat, en el cas del producte, perquè augmenten  la productivitat i 
per tant la competitivitat de l’empresa.  
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Objectiu 

L’objectiu del projecte és transmetre el valor d’innovar  per a estimular les actituds 
positives cap a la recerca com a element de creativitat i innovació. En concret, el 
projecte planteja fer visibles les innovacions que es produeixen tant als centres 
d’investigació, com a les universitats i els seus “spin-off” com a les empreses del 
nostre país. 

La contribució de la creació i la innovació en la millora de l’activitat econòmica, i la 
creació d’una personalitat cultural pròpia, són uns factors rellevants a destacar en la 
configuració de la Catalunya i l’Europa del segle XXI. La proposta és especialment 
beneficiosa per a donar suport a la col·laboració entre els grups de recerca, les 
empreses i la comunitat educativa. 

Difondre la cultura de la innovació a la població i concretament fomentar les vocacions 
científico-tècniques dels més joves. 

 

Descripció del projecte 

El projecte Connecta amb la Innovació  del Museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya s’inscriu dins del programa Ciència, Innovació i Salut que ha impulsat 
darrerament i que vol estendre als altres vint-i-cinc museus del Sistema Territorial 
mNACTEC. 

El projecte està pensat com una línia de treball del mNACTEC i dels museus del seu 
Sistema Territorial i te un abast a llarg termini i es preveu que evolucioni en funció dels 
resultats.  

Una de les primeres accions serà la inauguració el 24 de novembre de l’exposició 
Connecta amb la Innovació, en el marc de la 14a Setmana de la Ciència 2009, que 
romandrà exposada fins al 7 de març de 2010 al mNACTEC. 

Exposició temporal 

“CONNECTA AMB LA INNOVACIÓ” 

Del 24 de novembre de 2009 al 7 de març de 2010 

Inauguració dia 24 de novembre, a les 19:00 hores 

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (m NACTEC) 

Rambla d’Ègara, 270. 08221 Terrassa. Tel. 93 736 89 66 / Fax 93 780 0192 

www.mnactec.cat 
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La mostra està formada per sis unitats modulars d’informació, cadascuna de les quals 
disposa de la descripció del grup de recerca que ha desenvolupat la innovació, els 
documents/materials que permeten mostrar l’evolució i la recerca i el producte acabat, 
amb la voluntat de posar en relació la capacitat d’investigació i innovació i la seva 
implantació a través d’empreses. 

La segona acció serà la posada en funcionament, al mateix temps que la primera, de 
la versió virtual de l’exposició presencial que se situarà a la web del mNACTEC.  
Inclourà informació complementària, amb la voluntat que els visitants puguin 
intercanviar propostes i idees amb els investigadors i les empreses creadores. 

 

Itinerància 

A partir de l’abril de 2010, l’exposició començarà la itinerància per diferents indrets de 
la geografia catalana; centres de recerca, instituts, museus i d’altres espais. 

A cada museu, es farà una recerca sobre l’activitat industrial propera i les empreses 
podran aportar recursos per crear el seu propi mòdul. Això permetrà que l’exposició 
vagi incrementant els seus mòduls, de manera que actuí com a veritable finestra del 
territori. 

 

Institucions participants en el projecte 

La Universitat Politècnica de Catalunya va signar amb el Museu de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya (mNACTEC) un conveni en el qual es contempla la participació 
en el projecte. La seva participació és fonamental per a disposar d’informació 
relacionada amb les principals línies de recerca tecnològica i per disposar d’informació 
i documentació necessària. També és molt important posar en valor social els fruïts de 
la recerca i la creativitat d’alguns agents experts en recerca aplicada i transferència 
tecnològica, com són els membres de TECNIO la marca creada per ACC1Ó (l’agència 
de suport a la competitivitat de l’empresa catalana) i LEITAT, que és referent 
tecnològic orientat als mercats del sector tèxtil, metall-mecànic, automoció, materials, 
etc, com també  la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) i el 
Programa Enginycat de la Generalitat de Catalunya. 

La participació de les empreses està garantida com a factor de comunicació de valor 
afegit a l’entorn social. Aquestes empreses col·laboradores, cedeixen elements 
innovadors per l’exposició presencial i/o apareixen alhora a la versió virtual de 
l’exposició.  
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El mNACTEC ha desenvolupat ja diverses accions relacionades amb el projecte, com 
la programació de presentacions i exposicions satèl·lit, com per exemple Cinquantenari 
de Delphi on es farà difusió del procés d’innovació en l’àmbit del motor dièsel. 

 

Continguts de l’exposició 

Gràcies a l’aportació de continguts de les empreses col·laboradores, s’han anat 
generant una sèrie de fitxes que acompanyaran les peces en els mòduls museogràfics 
i que també seran consultables a través del web del mNACTEC. 

 

“Why Cry”: Com entendre el plor dels nadons?  

Instrument que analitza el plor del nadó per tal d’identificar-ne la causa i atendre’l amb més 
precisió.  

REPTE 

Els primers sis mesos de vida són el període més important de la vida dels nadons perquè és 
quan es desenvolupa l’estimulació primerenca. És per això que és primordial entendre i atendre 
les seves necessitats, la qual cosa quasi sempre és un problema per als pares i cuidadors, 
davant la dificultat d’esbrinar el motiu del plor. S’ha patentat una tecnologia capaç d’analitzar el 
so mitjançant un instrument portàtil d’ús domèstic que capta el plor, l’identifica i permet donar 
una resposta ràpida i precisa. 

INNOVACIÓ 

L’aparell d’anàlisi, que té una fiabilitat d’un 95%, utilitza tan sols una fracció del so que es 
processa i es compara amb el patró universal que incorpora el sistema.  

Als vint segons, es presenta el pronòstic mitjançant la il·luminació de les icones representatives 
de les cinc categories del plor: gana, avorriment, malestar, son o estrès nerviós.  

QUI LA IMPULSA 

El grup de recerca Centre de Recerca en Seguretat, Salut i  Control Alimentari (CRESCA) 
agent de TECNIO, a través del Departament d'Enginyeria Química de la  Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC) ha estat  el responsable del desenvolupament del projecte que ha dirigit el 
Dr. Pedro Monagas, propietari de la patent. L’equip està format per unitats de recerca amb 
capacitat per donar servei d’innovació tecnològica a les empreses de Catalunya.  

El centre desenvolupa la seva activitat tant en recerca bàsica i aplicada com en la formació 
especialitzada en el camp de la seguretat i el control alimentari. 
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COMERCIALITZACIÓ 

El producte es comercialitza a través de Serene Baby Products, Inc., corporació privada, amb 
seu a California (EUA), que es dedica a oferir productes innovadors segurs i eficaços per 
afavorir el creixement físic i emocional dels nadons i una millor comunicació amb llurs pares. 

 

Ceràmica interactiva amb l’entorn.  

Paviment decoratiu que canvia de color o de tonalitat creant variants cromàtiques. 

REPTE 

Iniciar una línia de treball per disposar d’uns revestiments i paviments dinàmics podria permetre 
millorar l’estètica i el disseny dels edificis.  

INNOVACIÓ 

La solució tècnica que s’ha patentat utilitza la Tecnologia DECA (Dynamic Environments 
Chromoactive Applications) que, a partir d’una seqüència de capes, permet aprofitar les 
energies fluctuants com són la variació de temperatura o la radiació solar per oferir un 
revestiment que varia cromàticament. Obrint noves possibilitats creatives i fent un pas endavant 
en el sector. La solució, sostenible, adaptable i multifuncional, pot ser aplicada a interiors, 
exteriors, terres (sòls), façanes, parets, piscines i balnearis, on es pretén aconseguir que 
l’efecte intel·ligent succeeixi de forma natural. 

QUI LA IMPULSA 

El projecte s’ha desenvolupat en col·laboració amb el Centre Tecnològic Leitat, que compta 
amb més de cent anys d’experiència en investigació i desenvolupament de productes. Leitat 
està format per diverses Divisions de Coneixement per portar a terme projectes de I+D+I, 
concretament, la Divisió de Advanced Materials ha col·laborat en la part tecnològica del 
projecte, facilitant mitjans i coneixements sobre els materials implementats en la tecnologia 
DECA. Aquesta divisió es dedica a obtenir nous materials orgànics i inorgànics amb noves 
funcions i propietats avançades. 

COMERCIALITZACIÓ 

El producte està comercialitzat per Plafantoba, S.L., estudi de disseny i enginyeria industrial 
que, a més de produir demandes de mobiliari urbà, mobiliari d’interiors, accessoris o cosmètica, 
també està especialitzat en projectes d’innovació que tinguin opcions clares de 
comercialització. 
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El jardí de casa meva.  

Vestit que utilitza l’aromateràpia per aportar una sensació de benestar i relaxació. 

REPTE 

Una de les necessitats més importants dels infants és tenir benestar, ja que sovint es mostren 
neguitosos i incòmodes. El més senzill per intentar calmar aquest malestar és mitjançant un 
producte integrat a la indumentària, que provoqués un canvi en l’estat d’ànim.  

INNOVACIÓ 

És per això que s’han dissenyat una sèrie de vestits a partir de la tecnologia de 
microcapsulació. Aquestes microcàpsules estan formades per petits contenidors de parafina on 
s’introdueixen productes aromàtics. L’aplicació al teixit es fa a través de resines a una 
temperatura determinada.  

El resultat és una peça còmoda, estèticament deliciosa i funcionalment utilitzable, que aporta 
benestar a través de l’olfacte, el sentit que fa la transmissió més directe al cervell i el que més 
memòria reté.  

QUI LA IMPULSA 

El projecte s’ha desenvolupat en col·laboració amb el Centre Tecnològic Leitat, que compta 
amb més de cent anys d’experiència en investigació i desenvolupament de productes. El centre 
disposa de diverses Unitats de Recerca per portar a terme projectes i desenvolupaments 
d’R+D+I, essent la Textile Technologies Unit Research, dedicada a la recerca i 
desenvolupament en nous tèxtils i aplicacions tecnològiques, la Unitat que va coordinar la 
vessant tecnològica del projecte realitzant una recerca completa des de la filatura fins a la 
confecció.  

COMERCIALITZACIÓ 

Madre Mía del Amor Hermoso (MMAH) és una empresa dinàmica i innovadora que intenta 
trencar motlles cercant nous conceptes de viure el món de la moda.  Per això els seus dissenys 
estan pensats per crear un vincle emocional amb el client, unint estilisme i noves tecnologies. 

 

Personatges Virtuals amb gran realisme.  

Instal·lació gràfica que mostra l’evolució dels entorns virtuals, fins arribar als caràcters virtuals 
amb expressions emocionals.  

DESCRIPCIÓ 

Davant les noves tecnologies, els mitjans de comunicació pretenen adaptar-se i oferir nous 
continguts a un públic cada vegada més exigent.   

 



 

 7 

 

 

 

 

El producte que es crea és un programa que dóna resposta a aquesta necessitat a partir de la 
generació automàtica de pel·lícules animades, tot transformant “guions” en elements visuals 
3D. El resultat, a partir d’algoritmes més realistes  gràcies als moviments, és la creació de 
personatges virtuals que gaudeixen d’una representació d’emocions facials amb un alt grau de 
realisme.    

Aquestes investigacions permeten oferir aplicacions en les quals uns personatges virtuals es 
comuniquen amb l’espectador d’una manera propera. 

QUI LA IMPULSA 

Sota el nom de Grup de Tecnologies Interactives (GTI), trobem un grup d’investigadors de la 
Universitat Pompeu Fabra (UPF) que exploren el vessant humà de la tecnologia en temes 
educatius, sistemes interactius multimèdia i en sistemes gràfics. L’objectiu és  investigar nous 
paradigmes i metàfores d’interacció per a l’aprenentatge, la visualització, l’accés i la 
comunicació de la informació. 

COMERCIALITZACIÓ 

Activa Multimèdia, creada el 1997 i filial de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, té 
como principal objectiu el desenvolupament de solucions tecnològiques i continguts digitals per 
tot tipus de mitjans de comunicació. Ha investigat juntament amb la UPF un sistema que 
permet la generació de plataformes visuals amb personatges virtuals. 

 

Peça amb calefacció incorporada  

Jaqueta d’hivern amb sistema de calefacció mitjançant energia solar.  

REPTE 

El sector tèxtil, sempre involucrat en la recerca de noves propostes, demana nous teixits amb 
aplicacions variades, per produir peces de roba d’alt valor afegit per tal d’oferir nous productes 
competitius en un sector cada vegada més diversificat. 

INNOVACIÓ 

Aplicació de l’energia solar per la creació d’una jaqueta d’hivern infantil amb panells solars 
incorporats i un sistema de calefacció integrat. El sistema esta dissenyat per mantenir una 
temperatura de 40-42º C. Les possibles aplicacions d’aquest tipus de peces, caracteritzades 
per la propietat d’escalfar-se, es troben essencialment en la roba d’hivern per a persones que 
treballin a l’exterior i en condicions extremes, en la roba per esports d’hivern i d’alta muntanya, 
permet, a més d’aïllar de les temperatures externes, escalfar per a crear un ambient còmode a 
l’interior de la peça, millorant així el confort del usuari. 

QUI LA IMPULSA 

El projecte s’ha desenvolupat en col·laboració amb el Centre Tecnològic Leitat, que compta 
amb més de cent anys d’experiència en investigació i desenvolupament de productes.  
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El centre disposa de diverses Unitats de Recerca per portar a terme projectes i 
desenvolupaments d’R+D+I, essent la Textile Technologies Unit Research, dedicada a la 
recerca i desenvolupament en nous tèxtils i aplicacions tecnològiques, la Unitat que va 
coordinar la vessant tecnològica del projecte realitzant una recerca completa des de la filatura 
fins a la confecció.  

COMERCIALITZACIÓ 

El producte el comercialitza Schuss, una empresa de marca de prestigi en peces infantils en 
estil sport wear i clàssic, propietat de PRAD, S.A. i amb presència en el mercat des de l’any 
1954. 

 

ROINBOT, el robot mòbil interactiu.  

Robot amb capacitat de moure’s de forma autònoma i lliure. 

REPTE 

Donar noves respostes al disseny de fires i mercats amb assistència de públic mitjançant punts 
d’informació interactius. 

INNOVACIÓ 

Gràcies a l’aplicació de tècniques avançades de programació, s’ha creat una plataforma 
robòtica capaç d’oferir o rebre informació mitjançant una pantalla tàctil. La característica 
principal d’aquesta innovació és la capacitat que té per moure’s de forma autònoma. L’anàlisi 
que fa del seu entorn, mitjançant sensors, li permet decidir quin comportament ha d’executar i 
moure’s amb l’objectiu de trobar usuaris que vulguin rebre informació, aportant una activitat 
dinàmica a l’esdeveniment, oferint informació sobre la situació dels estands en una fira, 
quadres en un museu, o realitzant enquestes. 

QUI LA IMPULSA 

El procés de creació va ser portat a terme per la societat m-BOT Solutions SL, tot i que la idea 
de desenvolupar robots mòbils interactius ja existia molt abans de la constitució de l’empresa, 
doncs, quan es marcaven les diferents línies de negoci de futur, una d’elles era la 
comercialització del ROINBOT. 

COMERCIALITZACIÓ 

m-BOT Solutions SL neix com a spin-off de Inteligent Robotics and Computer Vision Group 
(IRCV) de la Universitat Rovira i Virgili amb l’objectiu de consolidar-se com una empresa 
mitjana, rendible i sostenible.  

Competitiva en el desenvolupament i la comercialització de solucions robòtiques a mida, útils 
per a les persones i les empreses, mitjançant la integració de components de mercat i de 
components de desenvolupament propi. 
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Millora de la fricció entre la sabata i el rodet, mitjança nt un procés de refosfatat, en la 
bomba d’injecció de motor dièsel model Common Rail DFP1 de Delphi.  

Procés de refosfatat ideat i patentat per l’empresa Delphi per tal de reduir l’“scuffing”  
(arrossegament de material per fricció) entre la sabata, el rodet i la lleva en la bomba Common 
Rail DFP1. 

REPTE 

Entre mitjan 2001 i setembre de 2003, Delphi va patir una crisi important a causa del problema 
de gripatge entre la sabata, el rodet i la lleva de la bomba Common Rail DFP1, el qual era 
localitzat a l'inici del test de qualitat i provocava un elevat rebuig intern. A partir d’un test molt 
rigorós definit pel Laboratori Metal·lúrgic, el Departament de Recerca va aconseguir reduir el 
risc de gripatge mitjançant un procés de refosfatat que Delphi va patentar. 

INNOVACIÓ 

El procés ideat consisteix en fosfatar la sabata mecanitzada, eliminar parcialment el primer 
fosfatat amb una operació de “rotofinish” i realització d’un refosfatat, amb uns resultats finals 
molt particulars que es poden resumir amb: espessor de capa reduïda, densitat aparentment 
augmentada, disminució clara de la grandària del gra i del pes de la capa, canvi de morfologia 
dels cristalls i reducció del coeficient de fricció. Aquesta innovació ha permès reduir 
espectacularment la taxa de rebuig en un 90% durant el test funcional. 

QUI LA IMPULSA 

Departament de Recerca i Desenvolupament, conjuntament amb el Laboratori Metal·lúrgic i el 
Laboratori d’Assaigs de l’empresa Delphi Diesel Systems, S.L. de Sant Cugat del Vallès. 

COMERCIALITZACIÓ 

Delphi Diesel Systems, S.L. de Sant Cugat del Vallès. 

 

A més d’aquests continguts el visitant podrà conèixer dades gener als de la innovació a 
Catalunya a partir d’un seguit de titulars per tal de fer-se una  idea de quin és el camí que 
segueix aquest sector. Continguts facilitats pel Departament  d’Innovació, Universitats i 
Empresa de la Generalitat de Catalunya (Acc1ó), l’Àrea d’ Universitats i Societat del 
Coneixement de l’Ajuntament de Terrassa i el Parc Tecnològic del Vallès.  

Els continguts d’aquest plafó són: 

-En termes absoluts, Catalunya és la segona Comunitat Autònoma que més gasta en R+D a 
l’estat. 

-En els darrers tretze anys el personal dedicat a R+D a Catalunya s’ha duplicat. 

-El 21.13% dels investigadors de l’estat espanyol desenvolupen la seva activitat a Catalunya. 

-Catalunya va ser la comunitat autònoma que va concertar el major nombre d’empreses 
innovadores de l’estat. 
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-Una de cada tres empreses a Catalunya va innovar, té una innovació en curs o va intentar 
innovar l’any 2005. 

-El personal dedicat a la recerca a Catalunya supera les 43.037 persones, entre les quals, 
14.739 són dones. 

-Bioquímica, Biologia Molecular i Química Analítica són les àrees que presenten una producció 
científica més elevada a les universitats catalanes. 

-La despesa interna de Catalunya en R+D va ser de 2.908,7 milions d'euros l'any 2007, un 
11,3% més respecte l’any anterior 

-El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) va subvencionar dotze empreses 
innovadores de Terrassa el període 2008/2009. 

-A Catalunya  hi ha 6,67 investigadores i investigadors per cada 1.000 habitants de població 
activa, una dada superior a la mitjana d'alguns estats europeus. 

 

Material Museogràfic 

El material museogràfic ha estat creat i dissenyat per l’empresa Divu*Ciència, que ha adaptat 
cada element preveient la itinerància de l’exposició. El material museogràfic de l’exposició està 
format per un roll-up de presentació, els mòduls on apareixen els sis elements presencials i 
dues parets plegables en les que s’hi van apuntant dades estadístiques sobre la innovació a 
Catalunya. 

 

Difusió del projecte i dels resultats 

La difusió del projecte a través dels mitjans de comunicació s’ha plantejat de manera 
seqüencial, a partir d’un calendari d’accions, tant a premsa escrita com a ràdio. Una de 
les accions més rellevants seran les entrevistes a empreses que hi han col·laborat 
aportant els seus elements innovadors i que s’iniciarà la primera setmana de 
novembre. La col·laboració en el projecte de nombroses entitats relacionades amb el 
món investigador i innovador permetrà fer més extensible la divulgació del projecte en 
les seves diverses fases.  

Per a la difusió, és fonamental la participació de Enginycat, programa impulsat per la 
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Innovació, Universitats i 
Empresa -des del Comissionat per a Universitats i Recerca- i en col·laboració amb els 
Departaments d'Educació, Governació, i d'Acció Social i Ciutadania. S'executa 
tècnicament a través de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), 
per a arribar a una forma més efectiva als entorns de comunicació.  
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També ha d’afavorir la creació de sinergies i el possible establiment d’un programa 
estable de presentacions d’innovació al mNACTEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) 

Àrea de Difusió i Exposicions  
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