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MÒDUL DE COMUNICACIÓ PER A SEAT

inLab FIB UPC, en col·laboració amb el grup de xarxes sense fils (WNG UPC) han
 desenvolupat per a l'empresa SEAT un mòdul de comunicació entre un telèfon mòbil i
 diferents dispositius de tipus wearable, tots de la marca SAMSUNG. Aquest mòdul
 permet, en temps real, recollir dades biomètriques del conductor i mostrar-les en el
 sistema d'Infotainment del vehicle. La comunicació entre els dos dispositius es realitza
 via MirrorLink, sistema que permet bloquejar determinades funcions del telèfon mòbil, per
 tal d'evitar que s'infringeixin les regles de distracció en conducció i millorar la seguretat
 del conductor. Aquesta funcionalitat, conjuntament amb la resta del sistema
 d’Infotainment de SEAT, va ser presentada en la seva primera versió al Mobile World
 Congress 2015 com a referència de cotxe connectat. Aquest projecte s'emmarca dintre
 de la col·laboració estable de la Càtedra SEAT a la UPC.

 
 

SYMPOSIUM  SMART RURAL GRIDS

El 9 de juny es va celebrar el Symposium sobre "Smart Rural Grids" a l'Escola Tècnica
 Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), organitzat per CITCEA UPC, en
 el marc del projecte europeu del mateix nom, el qual està finançat amb 3,2 milions
 d'euros per al 7 Programa Marc Europeu. En la jornada es van mostrar els algorismes de
 control, sistemes de comunicacions, dispositius d'electrònica de potència i sistemes
 d'emmagatzematge desenvolupats a la xarxa intel·ligent rural que s'està implementant a
 Vallfogona del Ripollès (Girona). El projecte advoca per una transició energètica
 sostenible i amb major integració d'energies renovables, a partir d'un nou model de
 subministrament energètic descentralitzat per a un entorn rural. Formen també part del
 consorci: Estabanell Energia, ZIV Communications, Xarxa Oberta de Comunicació i
 Tecnologia de Catalunya, KISTERS, Stadtwerke Rosenheim Netze, CG Power Systems
 Ireland i Smart Innovation Østfold.

 
 

UNA NOVA EXPERIÈNCIA DE VIATGE INTEGRADA AMB TECNOLOGIA
 DIGITAL

S’ha celebrat  la reunió de posada en marxa d’IT2RAIL, un projecte europeu en el qual hi
 participa el grup Data Management Group (DAMA UPC), el qual té per objectiu millorar la
 coordinació necessària entre el ferrocarril, l’autobús i l’avió en els viatges de llarga
 distància, mitjançant la integració de serveis i tecnologies digitals en un marc web obert,
 fomentant la competitivitat entre tots el serveis de transport. Es tracta de crear una nova
 experiència de viatge que integri tots els serveis que rep l’usuari, oferint un accés
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 transparent amb l’ajuda de les tecnologies digitals més innovadores. En el projecte
 s’impulsaran aplicacions online que afavoreixin a llarg termini l’autonomia sostenible i la
 millora contínua dels serveis electrònics. IT2RAIL està dotat amb un pressupost de 12
 milions d’euros i forma part de la plataforma SHIFT2RAIL (en la qual CIT UPC va
 participar en la seva fase inicial), una associació públic-privada emmarcada en l’H2020,
 dotada de 450 milions d’euros, amb l’objectiu de coordinar les activitats d'innovació en el
 camp del ferrocarril.

 
 

CREB UPC PRESENT A LA BIO INTERNATIONAL CONVENTION 2015

El Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC) ha participat a la Bio
 International Convention 2015, la principal fira internacional del sector biotecnològic, que
 ha concentrat les grans potències dels sectors biofarmacèutic i biotecnològic a Filadèlfia
 del 15 al 18 de juny. El centre ha presentat les seves capacitats tecnològiques, així com
 les patents que comercialitza en l’actualitat, com ara un nou sistema d'accionament per
 una ortesi de genoll, amb el qual es pot accionar o bloquejar la rotació del genoll durant la
 marxa, per mitjà d'un sol motor i una transmissió de cargol de boles.
  
 A la Bio Convention Philadelphia han participat 37 companyies i institucions catalanes, a
 dintre del pavelló espanyol, sota el paraigües de Biocat.

 
 

 
BARCELONA GLOBAL ENERGY CHALLENGES CONFERENCE 2015

El 18 de juny es va celebrar la X edició de la Barcelona Global Energy Challenges
 Conference, coorganitzada pel MIT ILP, IREC, b_TEC i la UPC, mijançant el seu centre
 tecnològic, CIT UPC. Es tracta d’una trobada de referència en el sector de l’energia, ja
 que reuneix els experts més destacats del sector i crea sinèrgies amb prestigioses
 universitats i centres de recerca. El rector de la UPC, el Dr. Enric Fossas, va inaugurar la
 conferència juntament amb en Josep M. Martorell, DG de Recerca de la Generalitat de
 Catalunya. Per part de la UPC, el Prof. Dr. Albert Cuchí, membre del grup GBCe, hi va
 participar a la sessió plenària. Ja per la tarda, CIT UPC va moderar el Workshop sobre
 “Eficiència energètica en edificis”, on hi van participar entre d’altres, el Dr. Pau
 Fonseca, de l'inLab FIB UPC, així com Òscar Subirats i Lídia Sala de la ETSAV UPC.

 
 

PARTICIPACIÓ A LA 2a CONVENCIÓ DE LA PETITA I MITJANA EMPRESA AL
 PENEDÈS I EL GARRAF

El 3 de juny CIT UPC va participar com a ponent en la 2a Convenció de la Petita i Mitjana
 Empresa al Penedès i el Garraf  organitzada per l'Associació d'Empresaris del Garraf,
 l'Alt Penedès i el Baix Penedès (ADEPG) i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. El
 programa comptava amb ponències dividides en dues àrees temàtiques: experiències de
 directius en diversos àmbits, i el talent aplicat a la gestió dels recursos humans. La
 jornada va comptar amb la participació d'un centenar d’empresaris i directius de la zona.
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PROPERS CURSOS AMB MATRÍCULA OBERTA DE FORMACIÓ
 CONTINUADA    

Durabilidad en la distribución de los alimentos (20 de novembre)             
                        

 
 

 
EL DR. SANTI ROYO HA PRESIDIT LA EOSOME 2015

El Dr. Santiago Royo, director del Centre de Desenvolupament de Sensors,
 Instrumentació i Sistemes (CD6 UPC), ha presidit la European Optical Society
 Conference on Optomechanical Engineering (EOSOME 2015), celebrada a Munich els
 passats 24 i 25 de juny. La conferència es va organitzar sota el paraigües de la World of
 Photonics Congress 2015, l'esdeveniment internacional de referència sobre tecnologies
 òptiques.

 
 

 
ENERGIA PER A UN FUTUR MILLOR

L’energia és un element estratègic en tot procés productiu. Des que el
 carbó alimentés les calderes de la primera revolució industrial, fa 200 anys,
 la producció, l’ús i distribució de les diferents energies han estat clau per al
 creixement de l’economia (i també de les seves oscil·lacions, com va
 passar amb la crisi del petroli de 1973). [...] + Llegir més.
  

 

 

 
BARÒMETRE CYD 2014
  

La Fundación CYD ha publicat la vuitena edició del Baròmetre CYD “El
 papel de las universidades en España”, que elabora un diagnòstic del
 paper de les universitats en l’economia i societat espanyoles així com
 l’evolució de les seves tendències.
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ESPANYA OBTÉ 553 MILIONS D’EUROS EL PRIMER ANY DE
 H2020

Espanya ha obtingut 553,3 milions d’euros en les primeres 73
 convocatòries del programa H2020, suposant un 9,5% dels recursos
 concedits en concurrència competitiva, i situant-se com a 5è receptor
 d’ajuts de la UE28 després d’Alemanya, Regne Unit, França i Holanda.  En
 total s’han aconseguit ajuts per participar en 943 activitats, liderant 101
 projectes. Més informació.
  

 

 

       

            
 

 

 
VIBRACIONS EN LES OBRES DE
 CONSTRUCCIÓ DE L’AVE

El Laboratori d’Acústica i Mecànica
 (LEAM UPC) va realitzar les mesures de
 les vibracions en els habitatges afectats
 per les obres de construcció de l’AVE en
 el municipi del Prat de Llobregat en
 2006-2007, per garantir la no afectació
 dels mateixos com a resultat dels
 treballs efectuats. El projecte es va
 desenvolupar per a l’empresa Corsán-
Corviam.
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