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MILLORA DEL RENDIMENT DE CAMPANES DE CUINA

El  Centre  de  Diagnòstic  Industrial  i  Fluidodinàmica  (CDIF  UPC)  ha  desenvolupat  un
projecte  amb l’empresa Pando per  millorar  l’acústica  i  fluidodinàmica de les  campanes
extractores que fabriquen. A partir de les campanes que comercialitzen, s’ha realitzat un
estudi fluidodinàmic i acústic de totes elles per a conèixer les seves qualitats i limitacions,
mitjançant mesures experimentals i  simulació numèrica. Amb les dades obtingudes s’ha
optimitzat el model permetent: augmentar l’àrea d’extracció de fums, optimitzar del camí
que realitza l'aire des de l'exterior fins l’entrada del ventilador (augmentant el cabal aspirat),
i  millorar  l’aïllament del sistema. Aquestes millores han permès a l’empresa aconseguir
reduir les pèrdues de càrrega en un 40% i rebaixar el soroll de l’ordre de 2dB.

 
 

PARTICIPACIÓ DE CREB UPC A BIO SAN DIEGO 2014

El  Centre  de  Recerca  en  Bioenginyeria  (CREB  UPC)  ha  participat  en  la  convenció
biotecnològica més important del món, la  BIO International Convention 2014, que enguany
s’ha  celebrat  a  San  Diego,  California.  CREB  UPC  ha  estat  una  de  les  4  institucions
catalanes, que juntament amb 22 empreses i coordinades per Biocat, han format part de la
delegació catalana, la qual ha participat dintre del pavelló espanyol. A la convenció s’han
presentat  les  darreres  tecnologies  desenvolupades  pel  CREB  UPC  i  s’han  celebrat
diferents reunions de partnering one-to-one amb empreses.

 
 

COMPRESES I TAMPONS HIGIÈNICS DE COTÓ NATURAL DE MÀXIMA
ABSORCIÓ

Innotex  Center/CTF,  en  col·laboració  amb  l’empresa  Cotton  High  Tech  (Cohitech)  ha
treballat en l’obtenció de les primeres compreses i tampons higiènics 100% cotó natural,
reduïnt així el risc de picors, irritacions i al·lèrgies en pells sensibles, i amb el mateix poder
d’absorció  que  les  compreses  i  tampons  convencionals.  Aquest  últim  aspecte  s’ha
aconseguit a partir de la modificació reològica de les fibres, és a dir, de la seva disposició
dins del producte, ja que és el factor que condiciona la transpirabilitat i el poder d’absorció
dels líquids.
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IX BARCELONA GLOBAL ENERGY CHALLENGES CONFERENCE

CIT UPC s’ha sumat enguany a l’organització de la novena edició de la Barcelona Global
Energy Challenges Conference juntament amb la Fundació B_TEC, l'IREC y el programa
ILP del MIT celebrada el 19 de juny a Barcelona. Durant l’esmorzar, CIT UPC va presentar
diferents tecnologies i projectes relacionats amb els reptes actuals a l’àmbit de l’energia. En
la sessió de la tarda va organitzar el workshop “Com poden les tecnologies innovadores
contribuir en el camp de l’energia intel·ligent?” amb ponències d'investigadors dels centres
CITCEA, CTTC, MCIA i SEER UPC.

 
 

CIT UPC S’INCORPORA A LA PLATAFORMA EUROPEA SHIFT²RAIL

CIT UPC s’ha incorporat a la gran iniciativa europea dedicada a l’R+D i solucions dirigides
a mercat, SHIFT²RAIL, creada amb l’objectiu d’integrar noves i avançades tecnologies per
promoure  la  innovació  a  la  indústria  ferroviària  europea.  SHIFT²RAIL  afavoreix  la
competitivitat  de  les  empreses  del  sector  en  matèria  de  transport  ferroviari.   Aquesta
iniciativa,  emmarcada  a  l'Horitzó  2020,  pretén  el  desenvolupament  de  la  tecnologia
necessària  per  completar  la  Single  European Railway Area (SERA).  A la  plataforma hi
participen empreses com Alstom,  Comsa Emte,  Siemens i  Indra,  membres del  Consell
Empresarial de CIT UPC, així com la multinacional francesa Thales.

CIT UPC posarà a disposició de la plataforma el seu coneixement expert en simulació
avançada, control de soroll i vibracions, manteniment predictiu i sistemes de visió 3D, entre
d'altres tecnologies.

 
 

INCORPORACIÓ AL CLÚSTER DE  TECNOLOGIES DE LA SALUT DE
CATALUNYA

S'ha constituït  el Clúster de Tecnologies de la Salut,  del qual el Centre de Recerca en
Bioenginyeria (CREB UPC) mitjançant  CIT UPC forma part,  amb l’objectiu d’afavorir  la
competitivitat del sector. El Clúster està format per 17 institucions, que sumen un total de
6.500  treballadors  i  un  volum  de  facturació  de  650  milions  d’euros.  Hi  estan implicats
proveïdors de coneixement i  tecnologia, hospitals i  empreses de contract manufacturing

amb producte  propi,  i  fomentarà  la  col·laboració  amb centres  de  salut  i  empreses  de
serveis, grups de recerca i centres tecnològics.

 
 
 

 
Les tecnologies de la parla i del llenguatge

Les novel·les i pel·lícules futuristes han estat sempre una font d’inspiració
per  als  que treballem en el  desenvolupament  de tecnologia.  L’ordinador
HAL de 2001:  [...] + Lleguir més
 

 
PROGRAMA
DOCTORAT
INDUSTRIAL

Programa d’ajuts a empreses
i universitats per al
desenvolupament d'un
projecte de doctorat
industrial en el marc d'una
empresa i en un grup de
recerca d'una universitat,
donant lloc a una tesi
doctoral. Fins al 14
d’octubre s’han de registrar
les peticions al web del
programa.

 
 

XXX CONGRÉS
ANUAL SEPLN

XXX edició del Congreso
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NOVA CONVOCATÒRIA: TECNOBONS 2014

La Generalitat de Catalunya ha publicat una nova convocatòria d'un nou
programa d'ACCIÓ:  els  TECNOBONS 2014.  L’objectiu  del  programa és
facilitar  ajuts per a la subcontractació  de serveis tecnològics diferencials
realitzats per proveïdors tecnològics acreditats per ACCIÓ. La intensitat de
l’ajut serà d’un màxim del 50% del cost del servei, amb un màxim de 3.000
euros. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de desembre
de 2014 o per exhauriment de la dotació pressupostària del programa. Més
informació.
 

 
 

ÍNDEX D'INNOVACIÓ ALTRAN 2014

S’ha presentat l’Index d’Innovació Altran 2014, basat en variables input i
creat per mesurar el potencial innovador i tecnològic dels països europeus.
Espanya continua en la posició 12 (igual que en 2013), tot i que a nivell
general,  la  UE ha  augmentat  el  seu  potencial  d’innovació  en  un  5,2%.
Espanya ha reduït  el  seu percentatge d’inversió en R+D per segon any
consecutiu fins  a  l’1,3%, lluny de l’objectiu del  3% fixat  per  la Comissió
Europea. Catalunya presenta un potencial d’innovació un 10% superior a la
mitjana d’Espanya, i un 12% superior al de la mitjana de la UE.
 

Anual de la Sociedad
Española para el
Procesamiento del Lenguaje
Natural (SEPLN),
coorganitzat per TALP UPC.

 

 

 
ESTUDI DE LA
INDUMENTÀRIA DE PERE II
EL GRAN
 

Innotex  Center/CTF  va  fer  la
caracterització dels teixits,  fils  i  fibres
de la indumentària i  ornamentació de
les tombes dels reis Pere II  el Gran i
Blanca d’Anjou al Monestir  de Santes
Creus.  Ambdues  tombes,  obres
cabdals del gòtic català i conservades
en la  seva estructura  original  des de
1302,  any  de  l’enterrament,  van  ser
objecte  d’estudi  per  part  de  científics
multidisciplinaris  amb  motiu  del  850
aniversari del Monestir.
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CONVOCATÒRIA BILATERAL ESPANYA PERÚ

En el marc del conveni del Col·laboració signat entre el Consejo Nacional
de  Ciencia  y  Tecnología  (CONCYTEC)  de  Perú  i  el  Centro  para  el
Desarrollo  Tecnológico  Industrial  (CDTI)  de  2009,  ambdues  entitats,  a
través  de  Fondecyt  presenten  la  primera  convocatòria  de  col·laboració
tecnològica Perú-Espanya per a projectes d’R+D entre empreses de tots
dos països. Així mateix, les empreses poden aportar col·laboracions amb
altres  organismes de recerca com universitats i  centres  tecnològics.  Els
projectes s’han de presentar entre el 30 de maig i el 5 de setembre. Més
informació.
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