Q
Qüestion
nari perr a les visites als Centres Tec
cnològic
cs
(ompllir sobre
e matèrria tèxtill o afí)
DAD
DES GENE
ERALS DE
EL CENTR
RE

NOM
M:
ADREÇA:

GBMI ‐ Grrup de Biotecnologia Mo
olecular i Ind
dustrial
Rambla Saant Nebridi, S/N
S – Passeig Ernest Llucch, S/N
Terrassa (0
08222) ‐ SPAIN

TIPO
OLOGIA DEL SERVEIS
S
QUEE REALITZA EL
E CENTRE (P
Percentatges de dedicacció a cada
activvitat)
TIP
POLOGIA DEE SERVEIS PER ACTIVITATT
Reecerca
Deesenvolupam
ment
Inn
novació
Asssaig
P Certificació de produ
Per
uctes o proceessos
P control de
Per
d productess o processoss
Asssessoria
Fo
ormació a extterns
Alttres
TO
OTAL

%
30
30
30

1

10

100

Nom
mbre total de serveis realitzats en un any:
Nom
mbre de clients actius:

PERSSONAL DEL CENTRE
C
D
DISTRIBUCIÓ
PER ACTIVITTATS
R++D+i
Assaig
Administració
ó
Altres
TO
OTAL

N.
Treballado
ors
20

%
100

100

CO
OM S’ORGA
ANITZA EL PEERSONAL DELL CENTRE?
x Per tecno
ologies
Per laborratoris
Per grups de recerca

1

Altres

RESU
ULTATS DE L’’ACTIVITAT DEL CENTRE
DISTRIBU
UCIÓ PER AC
CTIVITAT
Nombre de patents registrades
r
Nombre d’articles cieentífics publicats
Nombre d’articles dee divulgació publicats
p
Nombre de ponènciees a congresssos
Nombre de conferèn
ncies
Altres

4
17
9
9
4 tesiis

2

2

LÍNIES DE RE
ECERCA
NOM
M DE LA TECN
NOLOGIA (a) 1 GBMI ‐ Grrup de Biotecnologia Mo
olecular i Ind
dustrial

Descripció de
d la tecnolo
ogia

Objectius

Àmbits tem
màtics (nom i descripció)

El grup de recerca treb
balla en el caamp de
l'estructurra‐funció de proteïnes d'interès biom
mèdic i
biotecnolò
ògic. Es portaa a terme el disseny i
l’obtenció de proteïnes recombinaants mitjançaant
tècniques d'enginyeriaa genètica. A
Aquestes
proteïnes són purificad
des i caracteritzades per
tècniques bioquímiquees i espectro
oscòpiques.
També es treballa en la modificació
ó d'enzims per
p a
aplicacions en processsos biotecnollògics d'interrès
industrial.
Aplicació de la biotecn
nologia per m
millorar els
diferents processos
p
orientats cap a la indústriaa
Recobrime
ent antibacteerià de teixits
Recobrime
ent de teixitss amb nano/micro‐esfere
es
Substitució
ó del làtex en
n la subjecció de catifes
Modificaciió multifunciional de la llaana
Llana mod
dificada per a poder ser rentada a
màquina
Tintura enzimàtica de teixits
NOVO Novvel approach
hes for preveention and
degenerattion of patho
ogenic bacterria biofilms
formed on
n medical devvices e.g. cattheters (FP7‐‐
278402); 2011‐2014
2

3

APROPOS Added valuee from high p
protein & higgh oil
industrial co‐streams
c
(
(FP7‐289170
); 2011‐2014
4
BIODRESS Biopolymer based dresssings for efficcient
wound maanagement;(ERA‐NET201
10‐655); 2010‐
2012
Principals projectes i ressultats

SONO A piilot line of an
ntibacterial aand antifungal
medical te
extiles based on a sonoch
hemical proccess(
FP7‐22873
30); 2009‐2013
LIDWINE Multifunction
M
nalized mediical textiles for
f
wound pre
evention and
d improved w
wound healin
ng
(FP6‐026741‐2); 2006‐‐2010
PHOTONA
ANOTECH Pho
otosynthesiss Inspired
Technologgies based on
n Photozymee Nanoparticles
Applications for Waterr Purification
n, Textile
Bleaching and Finishing and Photodynamic

3

Biomineralization (FP6
6‐033168); 20
006‐2009
ENZUP Enzzymatic Up‐ggrading of W
Wool Fibres (FFP6‐
032877); 2006‐2008
2
Bases estructurales deel proceso dee activación y de
transducciión de señal de receptorees acopladoss a
proteínas G (MICINN, SAF2008‐049
S
943‐C02‐02);
2009‐2011
1
Novel therrapeutic targgets in depreession. The brain
galanin recceptor‐5‐HT1
1A heteromeer (Fundació la
Marató de
e TV3, 09013
30); 2010‐201
12
Processingg of protein fibrous
f
mateerials using
engineered biotools (M
MCYT, MAT2006‐02422);;
2006‐2009
9

Grup/s de recerca assocciats
Tecnologiess associades

Nano‐miccro encapsulaació, modificcacions
enzimàtiqu
ues

(a) Enttenen com a te
ecnologia allò que
q el centre teccnològic està comercialitzant. FOTOVOLTAIICA, M. CRÒMICS, M.
LLUMIINISCENTS, MICROENCAPS
M
SULACIÓ, NA
ANOTECNOLOG
GIA,
TEIXIT
TS 3D, TEXTRÒ
ÒNICA, ALTRES
S (especificar quines).

Nom líínia de recerrca (b) 1

Descripció

Efectes i resultats

Utilitatts i aplicacions

Avantaatges introdu
uïdes
Enllaço
os d'interès

Nom lín
nia de recercca (b) 2
Descrip
pció

PLASMA
A,

TECNOLOG
GIA

CONDUC
CTORA,

4

Recobrime
ent antibacterià de teixits
Modificaciió de superfíícies químicaa‐, enzimàticaa‐ y
sonoquímicament per a la obtenció de teixits amb
a
propietatss antibacteriaanes
Teixits amb propietatss antibacteriaanes
Teixits amb aplicacionss en assistèn
ncia sanitàriaa com
roba hospitalària (robaa de llit, uniformes del
personal) o apòsits
Processos respectuoso
os amb el meedi ambient degut
als seus co
onsums reduïïts d’aigua i energia i a laa
reducció de
d l’ús de con
ntaminants
http://ww
ww.recercaterrassa.upc.edu/node/44
4

Recobriment de teixits amb nano/m
micro‐esfere
es
Obtenció i immobilitzac
i
ció simultània de nano/m
micro‐
esferes mitjjançant tècn
niques sonoq
químiques

4

Efectess i resultats

Utilitatts i aplicacion
ns

Avantaatges introdu
uïdes
Enllaço
os d'interès

Nom líínia de recerrca (b) 3

Descripció

Teixits amb
b nano/micro
o‐esferes incorporades.
Aquestes poden carregar‐se amb diiferents
substànciess obrint variees possibilitaats d’alliberacció
controlada de fàrmacs, enzims o alttres composttos.
Modificació
ó de teixits amb diferentss propietats
(segons la substància
s
caarregada)
Processos respectuosos
r
s amb el med
di ambient degut
als seus con
nsums reduïtts d’aigua i a la reducció de
l’ús de conttaminants
http://www
w.recercaterrassa.upc.ed
du/node/44

Substitució del làtex en
e la subjeccció de catifess
Generació
ó enzimàtica d’un adhesiu
u a base de
compostoss fenòlics d’o
origen natural per a la un
nió
dels difere
ents compon
nents de les ccatifes (pèl i base)

Efectes i resultats

Obtenció d’un
d
adhesiu
u 100%natural i biodegraadable
capaç d’un
nir fibres sinttètiques i naturals

Utilitatts i aplicacions

Subjecció adient per a catifes fetess tant de fibrres
naturals co
om sintètiqu
ues.

Avantaatges introdu
uïdes

Enllaço
os d'interès

Nom líínia de recerrca (b) 4
Descripció
Efectes i resultats
Utilitatts i aplicacions

Aquest pro
océs s’efectu
ua a temperaatures inferio
ors a
les actualm
ment utilitzades per a vulcanitzar el lààtex
(no biodeggradable) durant el procéés de fabricaació
de les catiffes. Procés enzimàtic
e
resspectuós amb el
medi ambient que elim
mina el làtex en aquesta mena
de processsos.
http://ww
ww.recercaterrassa.upc.edu/node/44
4

Modificació multifunccional de la llana
Modificaciió enzimàticaa de llana
Llana amb
b propietats multifuncion
m
nals
Obtenció de
d teixits de llana amb propietats
antimicrob
bianes, antio
oxidants i d’aauto‐neteja

5

5

Avantaatges introdu
uïdes

Tractamen
nt enzimàtic en un sol paas

Enllaço
os d'interès

http://ww
ww.recercate
errassa.upc.eedu/node/4
44

Nom líínia de recerrca (b) 5

Llana mod
dificada per a poder ser rrentada a
màquina

Descripció

Tractamen
nt simultani amb
a
una com
mbinació
d’enzims

Efectes i resultats
Utilitatts i aplicacions

Avantaatges introdu
uïdes
Enllaço
os d'interès

Llana mod
dificada enzim
màticament
Aplicació en
e teixits de llana easy‐ca
are per a obttenir
peces de roba
r
que es puguin
p
rentaar a màquinaa
Tractamen
nt simultani de
d dos enzim
ms sense l’ús dels
reactius qu
uímics agressius que norrmalment es fan
servir
http://ww
ww.recercaterrassa.upc.edu/node/44
4

6
Nom lín
nia de recercca (b) 6

Tintura enzzimàtica de teixits
t

Descrip
pció

Síntesi enzimàtica de piigments fenò
òlics per a la
tintura de teixits
t

Efectess i resultats

Llana i cotó
ó tintats amb
b pigments feenòlics generrats
in situ

Utilitatts i aplicacion
ns

Tintura enzzimàtica de teeixits

Avantaatges introdu
uïdes

Tractamentt enzimàtic que
q requereix condicionss molt
més suaus i amb menyss reactius químics agressius
que la tintu
ura tradicionaal del cotó i la llana.

Enllaço
os d'interès

http://www
w.recercaterrassa.upc.ed
du/node/44

b) Entenen com a línia de recerca el que el centre està desenvolupant
d
t/investigant. F
FUSIÓ ELECTR
RÒNICA
TÈXTIL, NO
OUS ACABATS
S PLASMA, IMP
PERMEABLE AMB
A
TECNOLO
OGIA, TECNOL
LOGIES EMERG
GENTS
DEL SECTO
OR, INCORPOR
RACIÓ MICROC
CÀPSULES CA
ANVI DE FASE, ALTRES (espe
ecificar quines).

6

SER
RVEIS EMP
PRESARIA
ALS DEL CENTRE
C
(àmbit
(
tèxttil o afí)

NOM
M DEL SERVEI O ÀMBIT DE SERVEI 1 Noves
N
tecnollogies per a processos
p
in
ndustrials
Descripció del servei
Usuaris dell servei
Tecnologies associadess
Línies de reecerca associades

Dessenvolupame
ent de diversses tecnologiies (enzimàtiica,
quím
mica, sonoqu
uímica...) perr a la millora de diferentss
proccessos segon
ns les necessiitats del clien
nt
Emp
preses o altres entitats que desitgin iincorporar laa
bioteecnologia en
n els seus pro
ocessos
Mod
dificacions enzimàtiquess, químiques o d’una altraa
índo
ole
1‐6

7

(inco
orporar tantss serveis o àmbits de servei
s
com faci falta)

7

