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BRAÇ MECÀNIC PER A LA RECOLLIDA DE RESIDUS

El Centre de Disseny d’Equips Industrials (CDEI UPC), en col·laboració amb l'empresa
 PALVI,  ha realitzat l’anàlisi conceptual del disseny d'un braç mecànic per a la recollida
 bilateral de contenidors, donant suport al redisseny dels mecanismes associats al mateix.
 CDEI UPC ha realitzat una anàlisi de l’estat de l’art, una revisió del disseny conceptual
 del sistema existent, de les funcions de guiatge i transmissió necessàries per assolir les
 funcions de la màquina, així com de la revisió dels càlculs de resistència i de cinemàtica
 en base a diverses propostes alternatives, aconseguint un producte final optimitzat i
 robust. El resultat és una part del Dule System, sistema global per a la recollida selectiva
 de residus, format per un equip robotitzat monooperat bilateral, totalment automàtic,
 muntat sobre un camió de recollida de residus, capaç de recollir contenidors de superfície
 i soterrats. Aquest sistema ja s’està comercialitzant al mercat i es completa amb equips
 de rentat.

 
 

TEIXINT EL FUTUR AMB EL FIL DE LA INNOVACIÓ

El passat 2 d’octubre va tenir lloc el Congrés Tèxtil Internacional “Teixint el futur amb el fil
 de la innovació” a Terrassa, coorganitzat per Innotex Center UPC. La Jornada va ser un
 punt de trobada pel debat i per visibilitzar l’activitat innovadora al sector tèxtil. Hi van
 participar entre altres ponents Lutz Walter, secretari general de la Plataforma Tecnològica
 Tèxtil Europea i director d’R+D d'Euratex; Braz Costa, director General del CITEVE i
 president de Textranet, la Dra. Gwendolyn Hustvedt, de la Universitat de Texas i José
 Antonio Tornero d’Innotex Center UPC, a més de la col·laboració de diverses empreses,
 entitats i associacions del sector. Hi van assistir més de 160 participants.

 
 

NOUS DESENVOLUPAMENTS SOBRE PROCESSAMENT DEL LLENGUATGE
 NATURAL

El Centre de Tecnologies i Aplicacions del Llenguatge i de la Parla (TALP UPC) va
 coorganitzar la XXX edición del Congreso Anual de la Sociedad Española para el
 Procesamiento del Lenguaje Natural (SEPLN), celebrat a Girona entre el 17 i el 19 de
 setembre. En l’esdeveniment es van presentar les darreres investigacions i
 desenvolupaments a nivell nacional en el processament del llenguatge natural (PLN) tant
 a la comunitat científica com a empreses del sector, així com les aplicacions d’aquestes.
 També s'ha fet divulgació de nous projectes en aquest àmbit.
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PARTCIPACIÓ A LES RENDEZ-VOUS CARNOT 2014

CIT UPC ha participat en la setena edició de Les Rendez-vous Carnot 2014 a Lyon els
 passats 8 i 9 d'octubre, punt de trobada de l'R+D contractual al servei de la innovació a
 les empreses. De la mà d'ACCIÓ, CIT UPC com a Centre de la xarxa TECNIO ha
 presentat les tecnologies desenvolupades pels Centres Membres en àmbits com les
 tecnologies mèdiques, de producció i tecnologies relacionades amb l'automoció, a
 empreses de diferents sectors interessades en col·laborar en projectes empresa-
universitat. Aquest esdeveniment va reunir a més de 2500 visitants i ha promogut més de
 8500 reunions entre empreses i proveïdors d'R+D.

 
 

CIT UPC A LA EUROPEAN INNOVATION PARTNERSHIP ON SMART CITIES
 AND COMMUNITIES

CIT UPC forma part del grup de treball de mobilitat urbana i d'edificació sostenible de la
 European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (EIP-SCC),
 plataforma de col·laboració creada per la Comissió Europea per dinamitzar projectes per
 tal de millorar la vida a les ciutats, fent-les més eficients energèticament, millorant el
 transport i incentivant la participació ciutadana entre d'altres. Dins d'aquest clúster, CIT
 UPC, porta a terme dos projectes liderats per l'inLab FIB UPC en el context de
 Sustainable Urban Mobility i Districts and Built Environment. La primera reunió va tenir
 lloc el passat dia 9 d’octubre a Brussel·les.

 
 

 
PREMI EXPOQUIMIA R+D+i 2014 

Un nou material dental per evitar infeccions dissenyat per la Dra. Maria Pau Ginebra i el
 Dr. Xavier Gil, de la Divisió de Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits de la
 UPC (BBT) del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC) ha rebut el
 Premi Expoquimia a l’R+D+i 2014 d’enguany, atorgat el 2 d’octubre en el marc del Saló
 internacional Expoquimia a Barcelona. El projecte “Biomaterials antimicrobians per a la
 substitució i regeneració òssia” presentat, és un innovador biomaterial antimicrobià que
 evita les infeccions dels implants dentals i que millora la resistència a les infeccions dels
 bacteris quan s’uneix l’ós de la persona amb la pròtesi, fent més segur el segell biològic
 entre les dues parts.

 
 

 
PLA DE DOCTORAT INDUSTRIAL: UNA OPORTUNITAT I UN
 REPTE

El nombre de doctors que formen les universitats catalanes, en la línia del
 que passa en els principals països del nostre entorn, s’incrementa
 anualment.  [...] + Llegir més.
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INFORME SOBRE L’ESPAI EUROPEU DE RECERCA 2014

S’ha publicat el nou Informe de situació sobre l’Espai Europeu de Recerca
 (EEI). El document mostra els grans progressos que la associació de l’EEI,
 formada pels estats Membres, les instàncies de l’àmbit de la recerca i la
 Comissió, han realitzat cap a la consecució de l’EEI. En l'informe s'indica
 que les condicions prèvies per a la realització de l’EEI, en el qual els
 investigadors i els coneixements científics poden circular lliurement, estan
 ja vigents a nivell europeu. Així mateix, conclou que per què l’EEI funcioni
 de la manera esperada és necessari portar a terme reformes a nivell dels
 Estats Membres.
  

 
 

INFORMES DE LA COMISSIÓ SOBRE COMPETITIVITAT
 INDUSTRIAL

S’han presentat dos informes sobre Competitivitat Industrial publicats per la
 Comissió Europea que assenyalen la importància d’iniciar accions de més
 gran impacte per part de la UE així com per part dels Estats Membres en
 aspectes com ara inversions, accés al finançament, administració pública,
 accés als mercats estrangers, innovació i preu de l’energia. Ambdós
 informes remarquen les avantatges competitives de la indústria
 manufacturera europea que han de ser aprofitades per promoure el
 creixement econòmic, malgrat el difícil entorn econòmic actual.
  

           
 
 

PROGRAMA DOCTORAT
 INDUSTRIAL
 GENERALITAT DE
 CATALUNYA

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. Registre de
 peticions: web del programa.

 
 

CONVOCATÒRIA
 TECNOBONS 2014

ACCIÓ ha posat en marxa el
 programa TECNOBONS 2014
 pel finançament de serveis
 tecnològics. 

 

 

 
IMPACTE ACÚSTIC DE L’HELIPORT DE
 LA VALL D’HEBRON SOBRE
 l’HOSPITAL DE SANT RAFAEL
  

El Laboratori d’Enginyeria Acústica i Mecànica
 (LEAM UPC) va fer l’estudi de l’impacte
 acústic de l’heliport que es va construir al
 2003 a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona
 sobre l’Hospital Sant Rafael situat a poc
 centenars de metres del primer. El resultat del
 projecte va ser la proposta de la trajectòria i
 condicions de vol que minimitzen l'impacte
 sobre l'entorn.
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