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Accessibilitat:
Descripció:
El Centre Tecnològic de Vilanova i la
Geltrú (CTVG) és un centre que aglutina
part de les activitats de recerca de la
Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC) i que té per objectiu l’oferiment
de
serveis
de
recerca,
desenvolupament,
innovació
i
transferència de tecnologia dintre de
l’àmbit territorial propi.

Ubicació:
Al centre de Vilanova i la Geltrú. Molt a
prop de les principals connexions de
trànsit. Espais connectats amb la
Neàpolis i l’escola de disseny d’entorns
virtuals i videojocs (EMAID) i amb
connectat amb els principals centres de
competència del territori.

a 2 km de la carretera C-31 que dóna
accés a la Autopista C-32
a 40 min de Barcelona (50 km)
a 30 min de l’Aeroport de Barcelona (35
km)
a 40 min de Tarragona (50 km)
a 2 km de la carretera C-15 (Vilanova i la
Geltrú- Manresa) que connecta amb
l’Autopista del Mediterrani (AP-7)
mitjançant la nova C- 15 (20 km).
a 200 m d’estació de RENFE.
A 2 km del Port de Vilanova i la Geltrú,
connectat per Ronda Ibèrica i Ronda
Europa.
Connexió amb línies d’autobusos urbà.
Dades rellevants i aportació de valor:
El MERCAT:
el CTVG treballa per a les empreses, les
institucions, l’administració pública i la
Universitat i potencia les relacions
entre tots amb l’objectiu d’incrementar
les oportunitats de col·laboració en

projectes de R+D+i.

ÀREES D’ACTIVITAT:
tecnologies industrials, tecnologies
marines, tecnologies de la
informació i la comunicació,
accessibilitat i dependencia

APORTACIÓ DE VALOR:
-

Espai
Centre operatiu

Serveis de R+D+i
Consultoria i assessorament
Projectes mediambientals
Calibratge i gestió de la
qualitat
Laboratori d’usabilitat
Equipaments i serveis
Informació sobre ajuts,
incentius i altres serveis

LES MISSIONS:
Promoció de la innovació i el
desenvolupament
tecnològic.
Projectes de transferència de
tecnologia que donin resposta a les
demandes del teixit empresarial.
Gestió, promoció i dinamització de
la recerca i la innovació tecnològica
dels grups i departaments del
Campus de Vilanova i la Geltrú amb
el foment dels acords. Col·laboració
Universitat-Empresa
(convenis
educatius). Suport a la creació de
spin-off.
EL PROCÉS:
Impuls, transferència i valorització
de les capacitats, serveis i
infraestructures de la UPC cap a les
empreses i institucions.
CONTACTE:
Lucía Alandes Albert
lucia.alandes@upc.edu
Rbla de l’Exposició,
61-69 · Tel.93 896 78 56
Web www.ctvg.upc.edu
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