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SALUT: TRACTAMENT DE L'OSTEONECROSI AMB TERÀPIA CEL·LULAR
AVANÇADA I BIOMATERIALS

El Grup de Recerca de Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits (BBT), liderat
per Maria Pau Ginebra, directora de la Divisió de Biomaterials del Centre de Recerca
en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC) ha finalitzat la seva par�cipació en el projecte
‘Tractament de l'osteonecrosi del cap femoral amb teràpia cel·lular avançada i
biomaterials en un model experimental oví’, desenvolupat en col·laboració amb el
grup de l'Ins�tut de Recerca Vall d'Hebron liderat pel Dr. Màrius Aguirre. Els resultats
del projecte, impulsat a par�r de fons de la Marató de 2011 de Televisió de Catalunya
i la Fundació de TV3, han estat presentats a Barcelona en el 18è Simposi sobre
Regeneració i Trasplantament d'Òrgans i Teixits. Llegir més

  

 
 

ENERGIA I MEDI AMBIENT: NOU MÈTODE PER PREVISIÓ DE RISCOS
ASSOCIATS A INUNDACIONS RÀPIDES

El Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia (CRAHI UPC) ha finalitzat la seva
par�cipació a RISC-KIT, un projecte europeu que ha donat com a resultat el
desenvolupament d’un mètode que permet preveure el perill associat a les
inundacions ràpides en conques costeres, i que s’ha implementat amb èxit a dos dels
casos d’estudi del projecte a Catalunya (a la zona de la Tordera) i a Ligúria (casos dels
rius Bisagno i Magra).  

  
RISC-KIT està orientat al desenvolupament de mètodes, eines i procediments de
ges�ó davant d’episodis  Llegir més

 
 

SALUT: NOVES TECNOLOGIES PER A COMBATRE LES INFECCIONS
MULTIRESISTENTS

El grup BBT, integrat en CREB UPC, par�cipa en el projecte liderat per l'Ins�tut de
Recerca Vall d'Hebron (VHIR) ‘ThermoShot™ -FlashShot™’, un dels 23 projectes de
recerca biomèdica seleccionats enguany per formar part de la tercera edició de
Caixaimpulse. ThermoShot™ -FlashShot™ és una eina tecnològica, que no existeix en la
clínica i que combina nanotecnologia, an�biò�cs i estratègies fisicoquímiques per
tractar infeccions mul�resistents als an�biò�cs i aquelles produïdes per disposi�us
mèdics, com ara catèters i pròtesis.  Llegir més

 
 

 
CIT UPC REP EL PREMI ALARES A L'EXCEL·LÈNCIA EN PREVENCIÓ DE
RISCOS LABORALS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

CIT UPC ha rebut el Premi Alares 2017 a l'excel·lència en prevenció de riscos laborals
per a persones amb discapacitat. El guardó va ser lliurat el passat 4 de juliol a Madrid
com a reconeixement a l’aportació del projecte Integragame, desenvolupat pel
Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC) amb Daniela Tost al
capdavant. Integragame, finançat per Indra i la Fundació Adecco, ha estat dissenyat
per a l'entrenament de persones amb dèficit intel·lectual, amb l'objec�u d'afavorir la
seva integració en un entorn laboral real. A través d'un entrenament virtual en un
entorn 3D realista, els usuaris adquireixen un aprenentatge personalitzat i segur en
tasques de neteja en hostaleria a través de la memorització de protocols o de
l'entrenament per a la resolució de situacions imprevistes, reforçant les seves
habilitats socials sense barreres tecnològiques.  Llegir més

 
 

PARTICIPACIÓ AL 'FÒRUM EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT A LA
INDÚSTRIA 4.0'

Luis Romeral, codirector de Centre Mo�on Control and Innova�on Applica�ons
(MCIA UPC) moderarà ‘Innovació i experiències per a impulsar las Fàbricas
Inteligents’, una de les taules que proposa el ‘Fòrum Eficiència Energè�ca i
Sostenibilitat a la Indústria’ que organitza la Plataforma enerTIC. L’esdeveniment se
celebrarà el proper dia 4 d’octubre en el marc de l’IOT Solu�ons World Congress
(Centre de Convencions 5 -CC5-, Room 5.1), fira en la qual CIT UPC par�cipa dintre
del Pavelló de la Generalitat de Catalunya (espai C-400, estand 13). CIT UPC és
membre de la xarxa de  col·laboradors ins�tucionals de la Plataforma enerTIC.

 
 

LA UPC PRESENTARÀ LES SEVES TECNOLOGIES AL SALÓ SMART CITY
WORLD CONGRESS 2017

La UPC, mitjançant el centre d’Innovació i Tecnologia de la UPC par�ciparà en la
propera edició de la Smart City Expo World Congress 2017 que se celebrarà a
Barcelona, els propers 14-16 de novembre al Recinte Gran Via. A l’estand, compar�t
enguany amb el projecte Echord++, es presentaran els úl�ms desenvolupaments de
la universitat en diferents àmbits com ara mobilitat, governança, dades i tecnologia,
seguretat, economia circular, sostenibilitat, economia, societat. No deixeu de visitar-
nos a l'estand F 607. Us hi esperem!

 
 
 

 
SANTIAGO ROYO ESCOLLIT 'SENIOR MEMBER' DE L’SPIE

El Dr San�ago Royo, inves�gador i director del Centre de Desenvolupament de
Sensors i Sistemes (CD6 UPC) ha estat escollit el passat 21 d’agost Senior Member de
l’SPIE per les seves contribucions en els camps de l'enginyeria optomecànica i els
sensors.

  
 SPIE és una societat internacional sense afany de lucre que fomenta l’aplicació de les
tecnologies fotòniques des d’un enfocament cien�fic transversal. SPIE promou
l'intercanvi d'informació interdisciplinari, l’educació con�nua, l’assessorament en
patents i les publicacions en tecnologies emergents en aquest sector.

 
 

 
INTERNET OF THINGS

Som capaços d'extreure valor real de Big Data a través de tecnologies de la Internet
de les coses (connec�vitat i data science) que apor�n beneficis com ara augmentar
l'eficiència, reduir costos o millorar el procés, producte o servei. 
 

 
 

 
ABLE: Un exosquelet robò�c per a persones amb lesió medul·lar

Segurament coneixes o has conegut alguna persona que ha pa�t una lesió
medul·lar. Malauradament, segons dades de l’Organització Mundial de la Salut
(OMS), cada any a tot el món entre 250.000 i 500.000 persones pateixen un
trauma�sme d’aquest �pus. La lesió medul·lar... Llegir més

 
 

  
esCERT: PRIMER CERT CREAT A ESPANYA

Fundat el 1994 en el sí de la UPC, l’esCERT va ser el primer Equip de Seguretat
per a la Coordinació d’Emergències en Xarxes Telemà�ques creat a Espanya.
Aquest �pus de centres, coneguts a Estats Units com a CERT i a Europa com a
CSIRT, es dediquen a assessorar, prevenir i resoldre incidències de seguretat en
entorns telemà�cs. Des de juny de 2013, està integrat en inLab FIB UPC
formant part de l'àrea d'especialització de seguretat en infraestructures TIC
aportant tot el seu coneixement i experiència en l'àmbit de la seguretat
informà�ca. esCERT inLab FIB és membre de les xarxes CSIRT, TF-CSIRT i de
FIRST.

  

 
 

  
BARÒMETRE DE LA INNOVACIÓ A CATALUNYA

S’ha publicat la nova edició del Baròmetre de la Innovació a Catalunya, elaborat
per la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ. L’Informe destaca que, el
25,4% de les empreses catalanes han adquirit o desenvolupat R+D el 2016 (per
sobre del 24,1% del 2015). Més informació.

 
 
INFORME ‘PERCEPCIÓN DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA’

La Fundación COTEC ha publicat l’Informe ‘Percepción social de la innovación
en España’ que ha realitzat SIGMA DOS. L’informe parteix d’una fase qualita�va
que serveix per ubicar l'estudi en un context en el qual es puguin entendre les
mo�vacions i ac�tuds de la població espanyola pel que fa a la innovació.

  

 
 

      

 

           
 
 

           
 
 

           
 
 

        
 
 

 

 
SPARSITY REBRÀ
FINANÇAMENT DEL
PROGRAMA EUROPEU
NEPTUNE

Sparsity, spin-off del grup Data
Management (DAMA UPC), ha estat
una de les dues empreses
seleccionades pel consorci europeu
Neptune per rebre finançament pel
seu projecte d’innovació en ges�ó
de l’aigua. Aquest projecte,
anomenat MaSSy, es desenvoluparà
amb tecnologia de DAMA UPC,
i proposa una innovació enfocada a
la ges�ó de reserves i a la
planificació de viatges en ports de
iots.

Neptune ha donat ja més d’1,3
milions d’euros a 18 projectes
innovadors, escollits d’entre més de
80 candidats i liderats per pimes
d’arreu d’Europa enfocats a millorar
la ges�ó de l’aigua en medis rurals i
urbans, la logís�ca de ports, el
transport fluvial i marí�m, les
energies marines renovables i els
entorns marins.
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