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TECNOLOGIES TIC: INNOVACIÓ SOCIAL: PROVA PILOT SOBRE LA RENDA
MUNICIPAL D’INCLUSIÓ A LA CIUTAT DE BARCELONA

El Data Management Group (DAMA UPC) està desenvolupant la tecnologia so�ware
d’un projecte pilot sobre la renda municipal d’inclusió a la ciutat de Barcelona. El
projecte té per objec�u conèixer quina efec�vitat tenen diversos �pus de prestació
econòmica i serveis (com ara l’accés a l’habitatge, educació, ocupació...) per lluitar
de la manera més eficient contra la pobresa urbana. El projecte pretén assolir també
resultats sobre com millorar la coordinació i efec�vitat dels diversos serveis que
operen en un mateix territori, i com aconseguir que les persones perceptores de la
renda guanyin autonomia, reduint a llarg termini la seva dependència dels subsidis
públics.

  
El projecte, anomenat B-Mincome presentat per la ciutat de Barcelona, ha estat un
dels 15 seleccionats en el marc del projecte europeu Urban Innova�ve Ac�on (UIA), i
ha rebut 4,85 milions d’euros de finançament que representa un 80% del cost total
del projecte. També hi par�cipen en el projecte l’Ajuntament de Barcelona, la Young
Founda�on, l’IGOP, el centre per a la innovació social Nova i IESE Business School. Els
resultats defini�ius seran presentats a l’octubre de 2019.

INDÚSTRIA 4.0: SISTEMA DE SUPERVISIÓ INTEL·LIGENT PER AL
MANTENIMENT PREDICTIU AL SECTOR FERROVIARI

El centre Mo�on Control and Industrial Applica�ons (MCIA UPC) col·labora en el
desenvolupament de millores dels processos de monitorització i supervisió en el
sector ferroviari que augmen�n la seva seguretat de manera més eficaç. S'estan
desenvolupant tecnologies basades en emissions acús�ques que perme�n, en estats
incipients, la detecció, localització i diagnòs�c d'escletxes en elements crí�cs del
bogie, com són els eixos i la banda de rodament de les rodes, així com l'evolució
d'aquesta degradació. Així mateix, serà possible la predicció de la fractura del
component un cop detectada la presència d'esquerdes i es conegui el seu calendari
de sol·licitació.

  
El projecte ha ob�ngut finançament del Ministeri d'Economia i Compe��vitat
(MINECO) mitjançant el programa Retos-Colaboración. A més de MCIA UPC, hi
par�cipen també Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), DRACO Systems,
WorldSensing i Eurecat-CTM.

TECNOLOGIES DE LA SALUT: SOLUCIONS INNOVADORES EN EL CAMP DE
LES TECNOLOGIES MÈDIQUES

El 25 de maig va tenir lloc nou Meet Up de la comunitat Biotech de Barcelona,
organitzat per FabCafe Barcelona, Makers of Barcelona (MOB) i el Centre de Recerca
en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC). Es van presentar cinc solucions innovadores
desenvolupades a CREB UPC dins del camp de les tecnologies mèdiques,
presentades pels seus propis inves�gadors i que poden tenir un fort impacte en els
propers anys: un projecte sobre la possibilitat de realitzar neuroexperiments a par�r
d’equipaments low cost; com bioimprimir teixits amb idèn�ques caracterís�ques
que la carn i accessible a tots �pus de consumidors; una plataforma cogni�va digital
per a millorar la competència de nens amb discapacitats intel·lectuals i desordres de
neurodesenvolupament; un projecte per a la rehabilitació del sòl pelvià des de casa
a través de serious games amb plataforma mòbil; i un serious game per a persones
amb discapacitat intel·lectual per a l’entrenament d’habilitats socials en un entorn
de treball.

EL COMITÉ EUROPEU DE TRANSMISSIONS OLEOHIDRÀULIQUES I
PNEUMÀTIQUES ES REUNEIX A BARCELONA

El 31 de maig, 1 i 2 de juny Barcelona va acollir l’Assemblea General del Comité
Européen des Transmissions Oléohydrauliques et Pneuma�ques (CETOP). La reunió
va ser organitzada pel Laboratori de Sistemes Oleohidràulics y Pneumà�cs (LABSON
UPC), en qualitat de secretari de l’Asociación Ibérica de Comerciantes y Fabricantes
de Transmisiones Oleohidráulicas y Neumá�cas (AIFTOP), membre de CETOP.

CETOP és la plataforma internacional que aglu�na a més de 1000 empreses i
associacions europees líders en transmissió hidràulica i pneumà�ca, fabricants i
distribuïdors. Representen a més de 70.000 treballadors i suposen un volum de
negoci de 13.000 milions d’euros.

SCIENCE2SOCIETY: MILLORS PRÀCTIQUES EN OPEN INNOVATION

El projecte Science2Society (S2S) ha editat un catàleg de ‘Bones Pràc�ques’ a par�r
de quinze experiències reals de col·laboració entre ciència i indústria en Innovació
Oberta. S2S és un projecte europeu en el qual hi par�cipa CIT UPC, enfocat a
millorar la eficiència del sistema europeu d’innovació. Per a cadascun d’aquests
casos s’han descrit aspectes significa�us com el context, els factors clau de l’èxit i les
barreres associades (com per exemple colls d’ampolla) per a que siguin d’u�litat com
a model en la implementació de nous processos d’innovació.

  
Així mateix s’ha presentat una base de dades que inclourà informació rela�va als
diferents enfocaments de transferència de tecnologia universitat-empresa en termes
de metodologia, eines, millors pràc�ques i de recollida d’experiències per part
d’actors del propi consorci o de l’exterior. La base de dades romandrà pública i
accessible per a qualsevol consulta des de la web del projecte.

PARTICIPACIÓ A AUTOMOBILE 2017 AMB NOVES TECNOLOGIES EN
MOBILITAT URBANA

La UPC ha par�cipat a través de CARNET en el marc del Connected Hub en la Fira
Automobile 2017, celebrada a Barcelona entre l’11 i el 21 de maig. La UPC ha
presentat alguns dels seus projectes desenvolupats al voltant del cotxe connectat:
un simulador que determina les millors eines de mobilitat a la ciutat, una nova API
oberta desenvolupada amb la col·laboració de l’inLab FIB UPC que facilitarà la
interoperabilitat en IoT, un concurs sobre les tecnologies del futur en conducció
autònoma, i els resultats de la primera prova pilot de transport a la demanda per a
Barcelona.

  
CARNET (Coopera�ve Automo�ve Research Network) és el primer hub d’inves�gació
i innovació centrat en l’àmbit de la mobilitat urbana a Barcelona, impulsat per la
UPC, Volkswagen Research i SEAT. La plataforma està coordinada pel Centre
d’Innovació i Tecnologia de la UPC (CIT UPC), i compta actualment amb Altran,
Applus+ Idiada, Ficosa, el RACC, Rücker Lypsa, CIAC i PTV Group com a socis del
projecte.

PROPERS CURSOS AMB MATRÍCULA OBERTA DE FORMACIÓ
CONTINUADA

Aplicació dels DSP al control de motors
Emmagatzematge d'Energia a les Xarxes Elèctriques
Funcionament del mercat elèctric
Protecciones en Media Tensión
Desenvolupament d'aplicacions per a Android amb App Inventor

EL DR. PERE CAMINAL: PREMI RECONEIXEMENT ACADÈMIC A LA ‘DIADA
DE L’ENGINYER’

El Dr. Pere Caminal ha rebut, el 7 de juny, en la celebració de la Diada de l’Enginyer
2017 que va tenir lloc a La Cúpula de las Arenas de Barcelona, el Premi al
Reconeixement Acadèmic a una trajectòria dedicada a la docència, atorgat pel
Col·legi i l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC/AEIC). 

  
Doctor Enginyer Industrial i professor a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Industrial de Barcelona (ETSEIB) des de 1976, Caminal ha estat inves�gador principal
en més de 50 projectes i de la seva extensa ac�vitat ins�tucional en destaca la
direcció del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC). Actualment és
director de la divisió de Senyals i Sistemes Biomèdics de CREB UPC.

  
A la cerimònia, Alfons Carnicero i Míriam Febrer van ser guardonats amb el Premi al
millor treball final de Màster i al de Millor tesi doctoral, respec�vament. Ambdós
són inves�gadors de la divisió de Biomecànica de CREB UPC, i els seus treballs han
estat dirigits pel Dr. Josep Maria Font, director de la divisió.

"Per què l’op�mització de rutes és la gran esperança de les
Smart Ci�es?"

Black Friday, un d’aquests moments dolços de l’any per a tot
eCommerce i per a tota la cadena d’enviaments posterior, les visites a
les landing page i les rà�os de conversió es disparen com el suro del
cava d’alguns comerços celebrant les mètriques. + Llegir més

 

LA UPC ES CONSOLIDA COM LA PRIMERA UNIVERSITAT A
ESPANYA EN INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) con�nua sent la primera
universitat a Espanya en innovació i desenvolupament tecnològic, tant
en rendiment com en volum, on ha escalat fins la primera posició, a
l’edició de 2017 de l’U-Ranking, elaborat per la Fundació BBVA i l’Ivie.
Així mateix, es manté com la segona universitat estatal a nivell global i
escala posicions entre les tres primeres en docència i recerca. Més
informació.

 

INFORME “INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL
CONOCIMIENTO EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS"

El 25 de maig va tenir lloc la presentació de l'Informe "Inves�gación y
Transferencia del Conocimiento en las universidades españolas 2015".
La Conferència de Rectors de les Universitas Espanyoles (CRUE) elabora
aquest informe des de 2003 i cons�tueix un referent en la informació
sobre l'ac�vitat universitària en recerca i transferència. 

 

 

AVALUACIÓ DE RESULTATS DE
TRACTAMENTS COSMÈTICS

El Centre de Desenvolupament de
Sensors i Sistemes (CD6 UPC) va
desenvolupar una aplicació de
perfilometria 3D basada en projecció
de franges, orientada a la realització
de topografies tridimensionals de la
pell humana. L’obtenció de
topografies de camp ampli (wide-
field) i d'alta resolució d'arrugues i
altres imperfeccions de la pell, van
permetre avaluar, entre altres
aplicacions, l'evolució d'aquestes
imperfeccions quan se sotmeten a
tractaments cosmè�cs, fins i tot de
llarga durada.
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