
La tecnologia electroluminiscent és un mètode d’impressió de tintes que permet 
aconseguir uns dispositius que emeten llum i té aplicació en els sectors de la se-
guretat d’alta visibilitat, dels productes esportius o, fins i tot, en vehicles com la 
bicicleta elèctrica.

La missió de l’Àrea de Valorització d’Eurecat 
és transferir la recerca la indústria

L’acord amb Light Flex Technology per portar al mercat aquesta solució és un 
exemple de la tasca que es duu a terme des d’Eurecat per a la transferència al sec-
tor industrial de la innovació que generen els seus investigadors.

“Una empresa pot ser més competitiva si li llicencies una tecnologia”, subratlla el 
director de l’àrea de Valorització d’Eurecat, Oriol Alcoba, que lidera un equip es-
pecialitzat en generar valor econòmic a partir de la recerca del centre mitjançant la 
transferència de tecnologia, creant empreses, aconseguint recursos, estudiant les 
oportunitats del mercat o assolint acords estables de col·laboració.

Per aconseguir-ho, l’àrea de Valorització identifica les tecnologies que tenen po-
tencial, s’ocupa de la protecció via patents o altres figures i de la maduració, tant 
via tecnològica com de mercat i “es tria el camí òptim perquè s’exploti”, explica 
Oriol Alcoba.

“Identifiquem tecnologies que veiem que tenen un cert valor i les protegim i deci-
dim en què volem invertir per madurar el producte o fer un prototip”, sempre amb 
“l’objectiu de transferir-ho a la indústria”, afegeix. 

Segons assenyala, és important treballar perquè les empreses vegin Eurecat com 
un agent que fa recerca aplicada de forma sistemàtica” en la seva “aposta estratè-
gica de contribuir a la competitivitat del sector empresarial”.

Es tracta, però “d’un camí de llarg recorregut”, avisa. Un exemple és el cas del 
Fraunhofer, un dels centres tecnològics de referència a Europa, que té casos d’èxit 
com la patent de l’mp3, un invent que després haver invertit anys en recerca ara 
genera més de 100 milions d’euros en royalties anualment.

Light Flex Technology
Il.luminem el món a través de la impressió!

Les deu mediàtiques prediccions que l’escriptor de ciència ficció Isaac Asimov va 
fer fa 50 anys a la Fira Mundial de Nova York parlaven de l’evolució dels robots, 
dels cotxes, dels electrodomèstics, de les comunicacions i també de la tecnologia 
electroluminiscent. Just en aquest camp la recerca d’Eurecat ha permès desenvo-
lupar un mètode que imprimeix materials conductors sobre superfícies flexibles 
per generar llum.

Des de fa un any i mig, la firma sueca Light Flex Technology explota comercialment 
aquesta tecnologia electroluminiscent d’Eurecat entre els seus clients. Un d’ells és 
l’empresa POC, especialitzada en la fabricació de cascos i materials esportius, que 
acaba de presentar una motxilla que s’il·lumina i que ha estat guardonada amb 
el premi a la innovació “Outside Gear of the show” a la fira Inter Bike 2015, a Las 
Vegas.
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Donat aquest escenari, el retorn “ha de servir per realimentar la capacitat de la recerca 
pròpia i el camí de la valorització”, a més de “contribuir a la riquesa del país, perquè 
es regenera el teixit empresarial en la seva composició i es generen llocs de treball”.

El punt de partida són les set empreses de base tecnològica del centre, les 70 pa-
tents i nou models d’utilitat dels quals disposa i més de 30 projectes d’innova-
ció amb bones perspectives al mercat en camps que van des d’ehealth i els social 
media fins a teixits calefactables o sistemes de gestió energètica d’instal·lacions 
d’aigua i materials quirúrgics.

Light Flex Technology, 
un exemple llicència tecnològica d’èxit

Light Flex Technology comercialitza uns kids electroluminiscents basats en la tec-
nologia electroluminiscent d’Eurecat. Els seus clients l’incorporen en el seu produc-
te final, com és el cas de POC, que ha traslladat l’electroluminscència a la motxilla 
esportiva que permet donar visibilitat durant la nit als ciclistes i altres esportistes 
que l’utilitzin.

El sistema d’impressió dels materials conductors sobre superfícies flexibles es un 
mètode propi d’Eurecat, que prové d’una recerca pròpia encetada fa uns anys a la 
seva seu a Mataró i que permet aconseguir més llum i integrar-la a molts produc-
tes diferents. No és el concepte reflectant, on incideix llum i es veu el fenomen de 
la reflectància, sinó que l’usuari activa quan vol una llum que és alimentada mit-
jançant unes bateries.

Basada en la impressió de materials conductors amb tècniques de impressió indus-
trials, la tecnologia electroluminiscent està aconseguint llum flexible, plana i freda. 
La seva flexibilitat permet imprimir sobre superfícies que tinguin forma, com per 
exemple un casc o una superfície que tingui una geometria. El fet que la llum si-
gui plana vol dir que s’imprimeix sobre un tèxtil, un paper o un film, que després 
s’adapta allà on es vulgui integrar. 


