Nota de premsa
Terrassa, 10 de novembre de 2014

Orbital 40 connecta els agents d’R+D amb les
empreses de Terrassa i el Vallès
Una jornada propiciarà prop de 200 contactes el proper dimecres

El tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, presidirà el
proper dimecres, 12 de novembre, l’acte d’obertura de la jornada ‘Connectem la
innovació’, en què l’Ajuntament de Terrassa, la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC) i el centre tecnològic Leitat propiciaran els contactes entre el món empresarial
i els agents d’R+D. L’acte tindrà lloc a partir de les 9.30 h a l’edifici Gaia del campus
de la UPC a Terrassa. A més d’Aguado, participaran a l’acte d’obertura el
sostdelegat del rector de la UPC per a la recerca del Campus de Terrassa, David
González, i el director general del LEITAT, Joan Parra.
La jornada està plantejada com una sessió de networking amb la participació de 21
empreses, 25 grups de recerca de la UPC i dues de les cinc àrees de recerca del
Leitat, amb un total de 182 interaccions previstes mitjançant entrevistes de 25
minuts.
“Connectem la innovació” s’inscriu dins la programació ‘Terrassa en òrbita’, un
conjunt d’accions d’Orbital 40 destinades a difondre, visibilitzar i propiciar l’activitat
d’R+D a Terrassa i apropar els agents d’aquest àmbit.
Terrassa és la segona ciutat catalana amb més grups de recerca de la Xarxa
TECNIO de la Generalitat de Catalunya, que són els grups que transfereixen
directament la seva activitat innovadora cap a la indústria. Al Campus de la UPC a
Terrassa hi treballen 441 investigadors i 120 doctors procedents de prop de 30
països, distribuits en un total de 40 grups de recerca que treballen en tots els àmbits
de la indústria, la ciència i la tecnologia. D’aquests, 10 pertanyen a la Xarxa
TECNIO. La UPC al Campus de Terrassa factura una mitja anual de 8 milions
d’euros per la seva activitat d’R+D.
Per la seva banda, el LEITAT, amb un total de 214 col•laboradors i col•laboradores,
dels quals un 16% són doctors, du a terme la gestió de 251 propostes de projectes
d’R+D+I, dels quals actualment n’està executant 222, en col•laboració amb
empreses i institucions al màxim nivell nacional i internacional. El LEITAT és
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membre de la xarxa TECNIO i està reconegut pel Ministeri d’Economia i
Competitivitat.
Més informació a:
http://terrassaenorbita.orbital40.com/index.php/connectem
http://www.recercaterrassa.upc.edu
http://www.leitat.org
NOTA: Els mitjans interessats a cobrir la jornada ‘Connectem la Innovació’, si us
plau, truqueu al telèfon 620 255 504 o bé escriviu a l’e-mail mobilitat@ct.upc.edu.
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