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NOVES TECNOLOGIES ÒPTIQUES I FOTÒNIQUES PER AL
DIAGNÒSTIC PRECOÇ DE MALALTIES

Cristina Massoller, investigadora del grup de Recerca de Dinàmica no
lineal, Òptica no lineal i Làsers (DONLL) de la UPC i Meritxell Vilaseca, del
Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6
UPC) coordinen BE-OPTICAL, un projecte europeu que permetrà
desenvolupar noves tecnologies òptiques i fotòniques capaces d’obtenir
imatges superant la barrera de la longitud d’ona de la llum, on no s’ha
arribat fins ara. Això facilitarà la fabricació d'instrumental clínic eficaç capaç
de diagnosticar precoçment i amb precisió malalties coronàries (generant
imatges d’alta resolució que substituiran les tècniques actuals d’impulsos
elèctrics), i malalties de l’ull, com ara cataractes, glaucoma i altres
patologies de la retina. Les proves experimentals en l’àmbit visual es
realitzaran a l’Institut de Microcirugía Ocular de Barcelona i al Davalor
Research Center, a Terrassa. A l’Institut Max Plank d’Alemanya es
treballaran in vivo les tècniques d’observació coronària amb ratolins.

BE-OPTICAL compta amb un pressupost de 3,4 milions d’euros i hi
participa un equip de vuit centres de recerca, universitats i empreses de
cinc països europeus.

UN SISTEMA DE CABLEJAT PER A AERONAUS QUE
MILLORA LA SEVA EFICIÈNCIA

El grup de recerca MCIA Innovation Electronics (MCIA UPC) ha
desenvolupat un nou sistema de cablejat que millora l'eficiència global
d'operació d'aeronaus en termes d'emissions contaminants CO2. En el
marc del projecte europeu MultyCab, s'han establert nous models
paramètrics de cables elèctrics aptes per a ser utilitzats en el disseny,
modelatge i simulació dels sistemes de distribució elèctrica en aeronaus,
dins del nou concepte d'avió totalment electrificat anomenat More Electric
Aircraft. Els desenvolupaments milloren la precisió de la distribució
elèctrica, minimitzant errors de disseny a causa d'efectes elèctrics no
considerats fins al moment i millorant l'especificació dels components a
utilitzar. Les millores d'eficiència global en l'operació de l'avió s'avaluen en
un 2,5%, és a dir, uns 90 kg de CO2 cada 100km de vol per avió.
Considerant que uns 10.000 avions estan en vol permanentment, s’estima
un potencial d'estalvi de més 8.000 Tm d'emissions de CO2 per hora al
món.
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El projecte MultyCab sorgeix de la iniciativa public-privada Cleansky
promoguda per la Comissió Europea i la indústria aeronàutica.

INNOTEX CENTER AL CAPDAVANT DEL CLÚSTER DEL
TÈXTIL MÈDIC-SANITARI DEL BERGUEDÀ

El 27 d’octubre es va presentar públicament el Clúster Tèxtil Mèdic-Sanitari
del Berguedà (MESAB), fundat en 2014, i liderat per Innotex Center / CTF
pel que fa a la recerca i la innovació que es genera. El Clúster reuneix
empreses i entitats del Berguedà, el Bages, el Vallès Oriental i el Gironès
amb l’objectiu de potenciar el desenvolupament de projectes d’innovació; la
investigació aplicada i el desenvolupament industrial; impulsar la
transferència de tecnologia; i la formació continuada de les persones que
operen amb materials tèxtils.

A més d’Innotex Center, soci fundacional, el Clúster el conformen 13 socis
més, aglutina a més de 360 treballadors i s’han iniciat 19 projectes de
recerca. El Clúster compta també amb el suport i participació de l’Agència
de Desenvolupament del Berguedà.

PUBLICAT L’INFORME ANUAL DE CIT UPC 2015

Ja està disponible l’Informe Anual 2015 del Centre d'Innovació i Tecnologia
de la UPC (CIT UPC), un document que ret comptes a la societat destacant
el més rellevant de la nostra activitat de l'any 2015, com són els principals
indicadors de la Fundació, alguns dels projectes desenvolupats pels
Centres Membres així com les activitats institucionals en les quals hem
participat. Amb un important esforç dels equips de recerca en conjunt hem
superat els 12 milions d'euros d'ingressos, amb una intensa col·laboració
dels projectes d'R+D amb empreses corresponent al 51% del total.

LA UPC PRESENTA LES SEVES TECNOLOGIES A L'IOT
SOLUTIONS WORLD CONGRESS 2016

La UPC, a través del seu centre tecnològic CIT UPC, ha participat a la
segona edició de l’IOT Solutions World Congress de la mà d’ACCIÓ dins del
pavelló de la Generalitat de Catalunya. S'han presentat les capacitats
tecnològiques en els àmbits dels sensors i de la connectivitat i la
computació, amb aplicació en sectors com la producció avançada, la
mobilitat, la salut, l’energia i la indústria 4.0. Un dels projectes destacats en
aquest àmbit ha estat el projecte europeu BIG IoT, centrat a generar
ecosistemes actius i dinàmics reduint l’escletxa d’interoperabilitat entre les
plataformes d’internet de les coses. El pilot del projecte a Barcelona està
liderat per l’inLab FIB UPC i el grup de recerca SERTEL.

Paral·lelament al programa oficial l’inLab FIB va organitzar la sessió IoT:
New business paradigm for SMEs?, en què diversos investigadors i
professors de la UPC van abordar els nous paradigmes en les empreses
del sector d’internet de les coses.

PROPERS CURSOS AMB MATRÍCULA OBERTA DE
FORMACIÓ CONTINUADA
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Curso Profesional de Protecciones en Media Tensión (Per
determinar)
Curso Profesional de Introducción a la Norma IEC 61850 (Per
determinar)
Curso Profesional de Aplicación de los DSP al Control de Motores
(Per determinar)
Curso profesional en Energía Eólica (Per determinar)
Professional course Energy storage for power networks: an
introduction to the technology and the applications (Per determinar)

Dia Europeu de les Fundacions: Més que una
commemoració

Ja hem parlat en altres ocasions sobre el paper de les
fundacions en l’àmbit de la innovació. Els fets, i les xifres que
els sustenten, avalen el paper d’aquest tipus d’organitzacions
en les activitats d’R+D: amb gairebé 8.000 milions d’euros
aportats al PIB a nivell estatal i més de 200.000
treballadors, parlem d’un sector clau en camps com la sanitat,
l’educació i la investigació. [...] + Llegir més

S’OBRE UNA NOVA EDICIÓ DELS CUPONS A LA
INNOVACIÓ

La Generalitat de Catalunya, a través d’ACCIÓ, ha obert la
tercera convocatòria del Programa Cupons a la Innovació. Es
tracta d’ajuts directes (cupons bescanviables per serveis
d’innovació) de fins a 6.000 euros, per a pimes que comencen
a innovar. Els cupons es tipifiquen en tres categories:
Tecnologia, Innovació i Ecoinnovació. El pressupost total de la
convocatòria d’enguany és de 300.000 euros.

SIMULACIÓ DE LA
IMPLANTACIÓ D’UNA FLOTA
D’AGV PER A DAMM

inLab FIB UPC va desenvolupar per
a DAMM la simulació d’una fàbrica
virtual per a la seva planta del Prat
de Llobregat, que integrava i
optimitzava una flota de vehicles
guiats automàticament (AGV) per tal
de donar servei a la planificació de la
producció diària programada. Això
va permetre a DAMM ser una de les
primeres empreses d’embotellament
de líquids completament
automatitzada a Catalunya.

CIT UPC A INSTAGRAM

Les activitats de CIT UPC ja està
disponibles a Instagram. Et
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