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POTENCIAR LA FIGURA DEL PROSUMER

CITCEA UPC ha iniciat la seva participació a EMPOWER, un projecte europeu l'objectiu
 del qual és potenciar la figura del prosumer (productor i consumidor alhora) i analitzar
 quines tecnologies i serveis són necessaris per crear mercats elèctrics locals que
 permetin l'intercanvi d'energia. Per demostrar que un escenari energètic on els ciutadans
 participin en la gestió energètica és possible, s'implementaran 3 pilots a Noruega,
 Alemanya i Malta.

 El projecte s'emmarca en el programa H2020, està finançat per la Comissió Europea i hi
 col·laboren a més de CITCEA UPC set entitats: Schneider Electric, SmartIO-Smart
 Innovation Østfold, Fredrikstad Energi Nett - FEN, la Universitat de St. Gallen - UNISG,
 Malta Intelligent Energy Management Agency - MIEMA i Newen Projects GmbH.

 
 

TERCERA EDICIÓ DEL WORKSHOP GRAPH-TA

El Data Management Group (DAMA UPC) ha celebrat la tercera edició del Workshop
 Graph-TA (Graph Technology and Applications), un espai de presentació i debat dels
 resultats més avançats de la recerca en grafs. La jornada va comptar amb la presència
 d’experts internacionals provinents de diferents comunitats: investigadors de ciències de
 la computació en els camps de tecnologies i gestió de les bases de dades,
 reconeixement de patrons i algorismes de grafs,  professionals que fan servir grafs en les
 seves aplicacions, a més d’investigadors en  matemàtiques y ciències físiques. La
 benvinguda va anar a càrrec del Vicerector de Política de Recerca de la UPC Dr.
 Fernando Orejas i, entre d’altres, van participar el Dr. Xavier López, Senior Director,
 Product Manager d’Oracle i el Dr. Yinglong Xia, investigador d'IBM.

 
 

NRG.LAB: NOVA SPIN OFF DE SEER UPC

NRG.Lab ha estat creada pel centre Sistemes Elèctrics d’Energies Renovables (SEER
 UPC) com a resultat de la recerca desenvolupada al si del centre, i ha estat impulsada
 pels investigadors Dr. Álvaro Luna, Dr. Jose Ignacio Candela i Dr. Joan Rocabert.

 NRG.lab ofereix serveis d’enginyeria en relació a eines de control i processat de potència
 avançades de gestió en l’àmbit dels sistemes elèctrics, aportant solucions al
 desenvolupament avançat de prototips, demostradors, equips i sistemes d’assaig, que
 contribueixen a la recerca dels sistemes elèctrics del futur.
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II WORKSHOP ON R&D MANAGEMENT

CIT UPC ha col·laborat en l'organització de la II edició del Workshop on R&D
 Management celebrada el 9 d’abril a la UPC School, en el marc del  postgrau en R&D
 Management. En les presentacions inaugurals es van recollir bones pràctiques
 internacionals en l’activitat professional en investigació a càrrec de CIT UPC i de
 l’Hospital Sant Joan de Déu, per aprendre com optimitzar l’activitat d’un centre o grup de
 recerca. El taller va comptar amb més de 15 breus intervencions a través de les quals es
 va debatre sobre els aspectes clau de la direcció i gestió de la recerca i en el cicle de
 vida d’un projecte. El workshop va comptar amb la col·laboració també de BDigital i la
 Universitat de Coimbra.
  

 
 

FINALITZACIÓ PROJECTE METAL-INNOVA

El passat 15 d’abril es va celebrar la reunió de tancament del projecte Metal-innova, en la
 qual es van presentar els resultats d’aquests tres anys de col·laboració fomentant l’impuls
 de projectes d’innovació per a empreses del sector metall. Durant la sessió es van
 presentar experiències en innovació per part de les empreses INDO i Indústries
 Puigjaner, així com projectes realitzats per  la Fundació CIM i Tecnalia. L'empresa
 JJUAN i els socis del projecte ViaMéca i IFMA van presentar projectes sorgits del treball
 realitzat dins de Metal-innova. Així mateix, es va obrir una reflexió sobre la possible
 continuïtat i capitalització del projecte.

 Metal-innova és un projecte europeu que forma part del Programa Europeu de
 Cooperació territorial INTERREG IV- B SUDOE i han participat com a socis, a més de
 CIT UPC, la UPM (coordinadora), FVEM, AIDA, ViaMéca i IFMA.

 
 

CIT UPC A HISPACK I BTA 2015

La UPC, a través del seu centre tecnològic CIT UPC, va participar en les fires Hispack i
 BTA (Barcelona Tecnologies de l’Alimentació) 2015. Al llarg de reunions amb empreses
 presents als salons es van presentar les tecnologies relacionades amb aquests sectors,
 en particular les lligades a reducció del consum energètic i les que tenen a veure amb
 desenvolupament de nova maquinària industrial.

 
 

 

PROPERS CURSOS AMB MATRÍCULA OBERTA DE FORMACIÓ
 CONTINUADA

Creación de geo-aplicaciones web con Angular (11 de maig)
APPC: Sistemas de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos en la
 industria alimentaria (19 de maig)
Accionamientos mecátronicos en el diseño de máquinas (26 de maig)
Norma y ensayos de compatibilidad electromágnetica y seguridad eléctrica (1 de
 juny)
Creación de rutas guiadas (12 de juny)
Compatibilidad electromágnetica en el diseño electrónico (29 de juny)
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JORDI MONTERO, SELECCIONAT COM A EXPERT PER LA BARCELONA
 SMART CITY APP HACK

Jordi Montero, investigador d’inLab FIB UPC, ha estat seleccionat per formar part del grup
 d'experts que orientaran i donaran suport als participants del Barcelona Smart City App
 Hack. Es tracta d’un projecte internacional liderat per Barcelona, que busca solucions
 digitals per a les smart cities i que treballarà al voltant de cinc àrees: transport urbà,
 energia i sostenibilitat, cultura i turisme, comerç i compres i ciutat col·laborativa. Durant
 l'Smart City Expo World Congress es celebrarà la Gala Final, on es presentaran els
 guanyadors.

 
 

 
PAU FONSECA, INVESTIGADOR D'INLAB FIB: "LA SUMA DE
 DIFERENTS DISCIPLINES ÉS CLAU EN LA TRANSFERÈNCIA DE
 CONEIXEMENT"

Pau Fonseca i Casas és doctor en Estadística i Investigació Operativa per
 la Universitat Politècnica de Catalunya·BarcelonaTech, i forma part del
 grup de recerca Modelització i Processament de la Informació, integrat en
 l’inLab FIB, centre membre de CIT UPC.

 A partir del treball de la seva tesi doctoral sobre models de simulació de la
 representació gràfica del coneixement, i amb l’ajuda del seu germà Antoni,
 arquitecte, ha creat un software [...] + Llegir més.

 

 

 
LA UPC, ENTRE LES MILLORS UNIVERSITATS DEL MÓN EN
 ARQUITECTURA I EN ENGINYERIA CIVIL, SEGONS EL
 RÀNKING 'QS BY SUBJECT'

El 29 d’abril s’ha publicat el QS World University Rankings by Subject 2015,
 en el que la UPC se situa en el lloc 22 del món, 7è europeu i líder a
 Espanya en l’Àrea d’Arquitectura i Entorn Construït. També puja del lloc 36
 al 35 en Enginyeria Civil i Estructural, àrea en la qual es manté entre les
 primeres 50 institucions del món i se situa com la desena europea. En

 

            
 
 

            
 
 

            
 
 

            
 

 

 
ACREDITACIÓ ENAC PER A
 CALIBRATGES I ASSAJOS EN
 DOSIMETRIA

El Laboratori de Calibratge i
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 aquest rànquing, la UPC figura en l’àmbit mundial entre les 100 primeres
 institucions en les àrees d’Arquitectura i Entorn Construït (disciplina que
 s’analitza per primer cop i que no és habitual als rànquings internacionals);
 Ciències de la Computació i Sistemes d’Informació; Enginyeria Civil i
 Estructural; Enginyeria de Telecomunicacions, Elèctrica i Electrònica, i
 Estadística i Investigació Operativa. En totes aquestes disciplines, la UPC
 lidera la classificació estatal.

 
 

VII ENQUESTA DE PERCEPCIÓ SOCIAL DE LA CIÈNCIA

La Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (Fecyt) ha presentat
 el passat 23 d'abril la VII Enquesta de Percepció Social de la Ciència i la
 Tecnologia, la qual reflecteix la millora de la visió de la ciència en un 12%
 per part de la ciutadania en els dos últims anys. Es destaca també que són
 els joves d'entre 15 i 24 anys els més interessats per la ciència essent en
 general l'interès dels homes per aquestes matèries, el doble que el de les
 dones. Internet és la primera font d'informació científica per a un 39,8%
 dels ciutadans, i Wikipedia la primera font consultada en aquest mitjà
 (32,7%), seguida molt a prop pels mitjans digitals generalistes (31,5%) i les
 xarxes socials (el 30,8%).
  

 
 

NOVA CONVOCATÒRIA TECNIOSPRING

Durant la primera quinzena del maig de maig es publicarà l'ordre de bases
 de la 4a convocatòria TECNIOspring, programa d'ajuts a la contractació de
 personal investigador per part dels centres TECNIO impulsat per ACCIÓ,
 amb l'objectiu de potenciar la incorporació de talent científic en el sistema
 de recerca i innovació català, l'establiment d'aliances internacionals
 estratègiques i la capacitat de Catalunya en incidir internacionalment en el
 camp de la recerca i la innovació. El programa TECNIOspring està
 cofinançat per la UE a través de les Accions Marie Curie del 7è Programa
 Marc.

 Dosimetria de l’Institut de Tècniques
 Energètiques de la UPC forma part de
 la Divisió de Dosimetria de les
 radiacions ionitzants del Centre de
 Recerca en Enginyeria Biomèdica
 (CREB UPC) i és una de les úniques
 dues entitats acreditades per l’ENAC
 a Espanya per fer calibratges
 d’instrumentació de mesura de
 radiacions ionitzants. CREB UPC
 disposa també de dos laboratoris
 d’assaig acreditats per a la
 determinació de continguts
 radioactius i la determinació de la dosi
 per tècniques termoluminescents.
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