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El Barcelona Clúster Nàutic i la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) analitzaran les últimes tendències 

tecnològiques en el sector nàutic 
 
Barcelona – 5 de febrer 2015. El proper 13 de febrer el Barcelona Clúster Nàutic, amb la 

col·laboració de la UPC mitjançant el seu Centre Tecnològic CIT, organitza una sessió de 

treball amb l’objectiu de donar a conèixer les últimes novetats tecnològiques que es duen a 

terme en l’àmbit nàutic i marítim.  

 

La sessió, que porta per nom “Tecnologies en l’Àmbit Marítim, Nàutic i Portuari. Explorant idees 

per crear valor”, constarà d’una presentació a càrrec del President del Barcelona Clúster 

Nàutic, Toni Tió, i la Vicerectora de Transferència de Coneixement de la UPC, Esther Real. Així 

mateix es presentaran diferents exemples de projectes tecnològics d’innovació que 

desenvolupen empreses del sector privat amb la UPC en àmbits com l’òptica i la fotònica, la 

instrumentació, l'electrònica i sistemes, el medi ambient i el desenvolupament sostenible o les 

simulacions numèriques fluidodinàmiques i tèrmiques aplicades al disseny i optimització de 

productes i equipaments. 

 

L’esdeveniment tindrà lloc a la Facultat de Nàutica de Barcelona i està obert a totes les 

empreses i entitats del sector nàutic. Per confirmar l’assistència es prega enviar un correu a 

info@barcelonaclusternautic.com abans de l’11 de febrer.  

 

Crear sinèrgies entre sector públic i privat 

Constituït l'octubre de 2013, el Barcelona Clúster Nàutic té per missió afavorir i promoure el 

desenvolupament d’activitats econòmiques i empresarials que impulsin la competitivitat del 

sector nàutic i facin de Barcelona un referent internacional.  

 

En l'actualitat el Barcelona Clúster Nàutic està format per una cinquantena de membres, entre 

els quals l'Ajuntament i el Port de Barcelona, Barcelona Regional, Marina Barcelona 92, Marina 

Port Vell, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el Consorci el Far  i la Fundació 

Navegació Oceànica Barcelona (FNOB) en són els socis impulsors.  

 

 

 

Per a més informació:  

Mireia Saenz - msaenz@manifestacom.com Tel: 93 342 51 59  
www.barcelonaclusternautic.com 
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