En motiu del Cicle de Jornades KET, que forma part del Cicle de la Innovació
Tecnològica – Catalunya 2020, organitzat pel Cercle Tecnològic de Catalunya
(CTecno), la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya (XPCAT) i el Cercle
per al Coneixement – Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País, us convidem a
la Visita a l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) (www.irec.cat),
que tindrà lloc el proper dimarts 20 de maig de 19h a 21h. L’acte anirà a càrrec de:
-

Sr. Ramon Garriga, director de l’IREC
Sr. Manel Sanmartí, cap d’àrea d’Electrònica de Potència
Prof. Dr. Joan Ramon Morante, cap d’àrea de Materials Avançats per a
l’Energia

L’IREC (www.irec.cat) és un centre de recerca que té com a objectiu contribuir en
assolir l’equilibri imprescindible entre desenvolupament energèticament sostenible,
competitivitat econòmica i seguretat energètica. A través de la recerca científica i
tecnològica, l’IREC treballa per identificar els reptes energètics del futur i desenvolupar
tecnologia que permetin a les empreses implantar solucions innovadores, competitives i
immediates.

Inscripcions a sebap@sebap.com o bé al telèfon 933192854 abans del divendres 15
de maig a les 14h

Cicle de la Innovació Tecnològica – Catalunya 2020
En el marc de l’Estratègia Europea 2020, on es reconeixen com a principal força
impulsora les Key Enable Technologies (KET), tecnologies facilitadores essencials que
permeten estar a l’avantguarda de la gestió de la transició cap a una economia baixa
en carboni i basada en el coneixement, el Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno), la
Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya (XPCAT) i el Cercle per al
Coneixement – Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País organitzen el Cicle

de Jornades KET, amb l’objectiu de mostrar els avanços actuals en aquestes
tecnologies clau a Catalunya i la seva aplicació real a l’empresa.
Properes jornades:
•
•
•
•
•
•
•

IRTA – Investigació i Tecnologies Agroalimentàries
ICFO - Institut de Ciències Fotòniques, Parc UPC
BDigital, 22@Barcelona
CETEMMSA Centre Tecnològic, TecnoCampus Mataró-Maresme
IRB Barcelona, Parc Científic de Barcelona
Leitat Centre Tecnològic, Parc Científic i Tecnològic de Terrassa- Orbital 40
ICN2 – Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia i IMB – CNS Institut de
Microelectrònica de Barcelona, Parc de Recerca UAB

En motivo del Ciclo de Jornadas KET, que forma parte del Cicle de la Innovació
Tecnològica – Catalunya 2020, organizado por el Círculo Tecnológico de Cataluña
(CTecno), la Red de Parques Científicos y Tecnológicos de Cataluña (XPCAT) y el
Círculo para el Conocimiento - Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País,
le invitamos a la Visita al Instituto de Investigación en Energía de Cataluña (IREC)
(www.irec.cat), que tendrá lugar el próximo martes 20 de mayo de 19h a 21h. El acto
irá a cargo de:
- Sr. Ramon Garriga, director del IREC
- Sr. Manel Sanmartí, jefe del Área de Electrónica de Potencia
- Prof. Dr. Joan Ramon Morante, jefe del Área de Materiales Avanzados para la
Energía
El IREC (www.irec.cat) es un centro de investigación que tiene como objetivo
contribuir en alcanzar el equilibrio imprescindible entre el desarrollo energéticamente
sostenible, la competitividad económica y la seguridad energética . A través de la
investigación científica y tecnológica, el IREC trabaja para identificar los retos
energéticos del futuro y desarrollar tecnología que permitan a las empresas implantar
soluciones innovadoras, competitivas e inmediatas.

Inscripciones en sebap@sebap.com o bien al teléfono 933192854 antes del viernes
15 de mayo a las 14h

Cicle de la Innovació Tecnològica – Catalunya 2020
En el marco de la Estrategia Europea 2020, donde se reconocen como principal fuerza
impulsora las Key Enable Technologies ( KET ), tecnologías facilitadoras esenciales
que permiten estar a la vanguardia de la gestión de la transición hacia una economía
baja en carbono y basada en el conocimiento, el Círculo Tecnológico de Cataluña
(CTecno), el Círculo para el Conocimiento - Sociedad Económica Barcelonesa de
Amigos del País y la Red de Parques Científicos y Tecnológicos de Cataluña (XPCAT)

organizan el Ciclo de Jornadas KET, con el objetivo de mostrar los avances actuales
en estas tecnologías clave en Cataluña y su aplicación real en la empresa.
Próximas jornadas:
•
•
•
•
•
•
•

IRTA – Investigació i Tecnologies Agroalimentàries
ICFO - Institut de Ciències Fotòniques, Parc UPC
BDigital, 22@Barcelona
CETEMMSA Centre Tecnològic, TecnoCampus Mataró-Maresme
IRB Barcelona, Parc Científic de Barcelona
Leitat Centre Tecnològic, Parc Científic i Tecnològic de Terrassa- Orbital 40
ICN2 – Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia i IMB – CNS Institut de
Microelectrònica de Barcelona, Parc de Recerca UAB

