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NOVES EINES PER A CONTROL I OPTIMITZACIÓ ENERGÈTICA

El centre Motion Control and Industrial Applications (MCIA UPC) ha participat en el
 desenvolupament de dues eines per a l'assistència en el disseny i en la gestió i operació
 de sistemes energètics, climatització i subministrament elèctric, en edificis del sector
 terciari, principalment residències geriàtriques, hospitals, centres esportius, hotels i
 oficines. La primera s'integra en una aplicació web que permet fer un càlcul ràpid de les
 demandes de l'edifici (calor, ACS, fred i electricitat) segons criteris econòmics, energètics i
 ambientals. La segona és una aplicació executable en ordinador que ajuda a la gestió i
 supervisió dels sistemes energètics dels edificis, reduint el temps dedicat per l'usuari a
 aquestes tasques en un 70%, i proporcionant una major fiabilitat en les alarmes del
 sistema.

 El projecte s'ha desenvolupat dins de la convocatòria INNPACTO del Ministeri d'Economia
 i Competitivitat, i componen el consorci també, ELECTROMECÀNICA SOLER SL, SOLER
 GLOBAL SERVICE, SL i SOLER ENERGY SERVICE, SL, empreses que formen part de
 GRUP SOLER, i el CTM.

 
 

UN LÀSER NO INVASIU QUE DETECTA EL POLS D’UN FETUS EN TEMPS
 REAL

El Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6 UPC) ha
 desenvolupat un làser no invasiu i de baix cost, que detecta el pols d’un fetus en temps
 real. Gràcies a la fotònica i a través d’un biosensor làser, es detecta el pols del fetus
 mitjançant l’anàlisi del reg sanguini de la mare. Amb la mateixa tecnologia també es pot
 detectar en pocs segons si una persona té càncer de pell. Aquest sistema permet el
 desenvolupament d’altres aplicacions, des de la monitorització contínua del fetus a
 l’avaluació del seu comportament en el ventre matern.
 
La tecnologia està ja patentada conjuntament amb l’empresa BCB Electrònica i Control.

 
 

NOVA APLICACIÓ EN L’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

InLab FIB UPC ha desenvolupat GerApp, una aplicació mòbil que permet crear un canal de
 comunicació entre la gent gran que viu a les llars de la tercera edat i els seus familiars.
 L’aplicació permet en tot moment conèixer des de l’smartphone, aspectes com el què ha
 menjat el pacient, com es troba, el seu progrés diari, així com consultar l’històric
 d’informació rebuda. Els familiars reben les notificacions dels residents de manera
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 encriptada, quedant garantida la seva privacitat.
 
El projecte va rebre el Premi a la millor innovació en l’atenció a la dependència i promoció
 de l’autonomia personal 2014, atorgat per l’Associació Catalana de Recursos Assistencials
 (ACRA) i ha estat desenvolupat per a l'empresa Smart Technologies Development (STD).
 Actualment ja està disponible a Google Play i a l'Apple Store.

 
 

 
I REUNIÓ DE FUNDACIONS CATALANES DE TECNOLOGIA I RECERCA

El 6 de maig es va celebrar la I Reunió de Fundacions de Tecnologia i Recerca de la
 Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF) de la qual la Fundació CIT UPC forma part.
 A la jornada, celebrada a la seu del Cercle d’Economia, i inaugurada pel Secretari
 d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, Antoni Castellà, es van tractar
 temes tant estratègics com operatius, d'interès per les 84 fundacions membres de la
 Coordinadora que treballen en aquest segment. Es van presentar els principals resultats
 del  European Foundations for Research and Innovation per part del Center for
 Philanthropic Studies de la VU Amsterdam i es van compartir diferents experiències i
 enfocaments sobre temes laborals i fiscals.

 
 

 
PROPERS CURSOS AMB MATRÍCULA OBERTA DE FORMACIÓ CONTINUADA

Creación de rutas guiadas (12 de juny)
Compatibilidad electromágnetica en el diseño electrónico (29 de
 juny)                                        

 
 

 
PONENT AL l’APIdays MEDITERRANEA

El Dr. Lluís Padró, director de TALP UPC, va participar com a ponent en l’APIDays
 Mediterranea, la principal conferència independent sobre les API celebrada a tot el món,
 presentant el TextServer, la nova plataforma de web-services d'analisi lingüística que està
 desenvolupant el centre. APIdays Mediterrània és l'edició APIdays per al Sud d'Europa, i
 reuneix desenvolupadors, administradors de TI, noves empreses, corporacions i els
 involucrats en la indústria de l'API per discutir, aprendre i compartir sobre el futur i de
 negocis de APIs al Mobile World Centre a Barcelona.
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EL CIBER CRIM SEGUEIX CREIXENT

Encara hi ha qui pensa que el phishing està passat de
 moda. Però segons els informes de l’Anti- Phishing
 Working Group (APWG) el nombre d’atacs d’aquest
 tipus va tornar a repuntar el 2014 (un cas nou cada dos
 minuts, en total gairebé 250.000 l’any), (un cas nou
 cada dos minuts, en total gairebé 250.000 l’any), i el de
 dominis de pàgines web dedicades a robar-nos
 credencials també va créixer[...] + Llegir més.

 

 

 
INNOVATION UNION SCOREBOARD 2015

S’ha publicat el Innovation Union Scoreboard 2015, document de referència
 sobre l’estat de la innovació a nivell europeu. Suècia es mostra com a líder
 en innovació, seguida de Dinamarca, Finlàndia i Alemanya, tot i que els
 països que més han crescut són Malta, Letonia, Bulgaria, Irlanda, el Reino
 Unido y Polonia. Espanya se situa en el número 19 de 28 països i es
 classifica dintre del grup dels “innovadors moderats”, que són els que se
 situen amb una capacitat innovadora del 40% de l’index que mesura
 l’informe.
  

 
 

PRESENTACIÓ BARÒMETRE DE LA INNOVACIÓ A CATALUNYA
 2014

El 27 de maig es va presentar el Baròmetre de la Innovació a Catalunya,
 elaborat per la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ, i que
 constitueix un exercici pioner en l’avaluació de la innovació a les
 empreses. Algunes dades rellevant són que un19,6% del total d’empreses
 catalanes (de més de 9 treballadors) han adquirit o desenvolupat R+D el
 2014, que el 84,6% de les empreses innovadores preveu augmentar la
 facturació, que un 71,3% d'aquestes empreses augmentarà la productivitat
 i que un 36,8% crearà nous llocs de treball.
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INFORME THE FUTURE IS OPEN: 2015 STATE OF INNOVATION

Thomson Reuters ha publicat «The Future is Open: 2015 State of
 Innovation», un informe que avalua l’activitat de patents i publicacions de
 recerca en 12 sectors industrials. L’estudi analitza l’impacte del descens de
 l’activitat d’innovació a nivell mundial, factor clau del creixement econòmic,
 a causa de la crisi. També s’assenyala que el volum total de patents arriba
 al seu màxim, i que les empreses adopten de manera creixent la innovació
 oberta.
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