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PRODUCCIÓ AVANÇADA: OPTIMITZACIÓ DEL DISSENY D’UNA RENTADORA
INDUSTRIAL A TRAVÉS D’UNA MODELITZACIÓ MATEMÀTICA

El Centre de Desenvolupament d’Equips Industrials (CDEI UPC) en col·laboració amb
l’empresa Girbau ha desenvolupat un model de rentadora industrial parametritzat que
permet provar diferents propostes de disseny que op�mitzin els requeriments del
producte en un període curt de temps sense la necessitat de construir un proto�p �sic.
En l’àmbit industrial es treballa de manera con�nuada per op�mitzar les funcions del
producte i els seus costos de fabricació, així com la seva empremta ambiental.  Llegir
més

 
 

TIC: TETRAMAX, MILLORAR LA TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA EN TIC A
NIVELL EUROPEU

S'ha celebrat la reunió de kick-off de Tetramax (TEchnology TRAnsfer via Mul�na�onal
Applica�on eXperiments), un projecte europeu en el qual hi par�cipa Data Management
Group (DAMA UPC), i que lidera la RWTH Aachen University. El projecte té com a
objec�u implementar la inicia�va europea "Smart Anything Everywhere (SAE)" en
l’àmbit de les tecnologies TIC,  i en par�cular les dirigides a la Internet de les coses, per
tal d’impulsar la innovació promovent diferents experiències en la transferència de
tecnologia.  Llegir més

 
 

PRODUCCIÓ AVANÇADA: BANC DE PROVES PER A JUNTES D’ESTANQUITAT

El Laboratori de Sistemes Oleohidràulics i Pneumà�cs (LABSON UPC) ha col·laborat amb
EPIDOR Seals and Rubber Technology en el desenvolupament d’un banc de proves per
assajar diferents models de juntes d’estanquitat per a actuadors hidràulics. Aquest banc
permet l’assaig compara�u i validació de prestacions entre diferents configuracions,
dissenys i materials de juntes, funcionant a diferents condicions de treball i permet, per
tant, op�mitzar el procés de desenvolupament de nous productes o de productes
millorats.  Llegir més

 
 

 
LA UPC PRESENTA SOLUCIONS EN SALUT I EN INDÚSTRIA 4.0 A LA l’IOT
SOLUTIONS WORLD CONGRESS 

La UPC a través del seu Centre Tecnològic, ha presentat les seves capacitats
tecnològiques i solucions avançades en la tercera edició de l’IOT Solu�ons World
Congress al Pavelló de la Generalitat de Catalunya, que ha �ngut lloc entre el 3 i el 5
d'octubre a Barcelona. A més, s’han presentat dos proto�ps en l’àmbit de la salut i de la
indústria 4.0 respec�vament: WOMEN-UP, un disposi�u integrat per rehabilitar la
musculatura del sol pelvià i tractar la incon�nència urinària des de casa, amb control
mèdic remot, i un sistema de supervisió intel·ligent per al manteniment predic�u de
plantes industrials.  Llegir més

 
 

PUBLICAT L’INFORME ANUAL DE CIT UPC 2016

Ja està disponible l’Informe Anual 2016 del Centre d'Innovació i Tecnologia de la UPC (CIT
UPC), un document que destaca el més rellevant dels projectes i ac�vitats ins�tucionals
desenvolupats l'any 2016. Amb un important esforç i dedicació dels equips de recerca i
transferència de tecnologia, cal destacar que hem arribat en conjunt a gairebé els 12,4
milions d'euros d'ingressos, amb una intensa col·laboració dels projectes d'R+D amb
empreses corresponent al 51% del total.  Accedir a la publicació

 
 

 

 

Funcionament del mercat elèctric                                                                                      
     

 
 
 

 
TECNOLOGIES QUÍMIQUES I DE L'ALIMENTACIÓ

Som capaços de detectar, analitzar i recuperar elements i compostos en diferents
substrats; obtenir nous materials i de productes químics a través de reaccions i
transformacions de la seva configuració estructural a escala molecular; i tractar
super�cies per modificar propietats i obtenir noves funcionalitats. Més informació
 

 
 

 
Com està contribuint CIT UPC a millorar la transferència de
tecnologia a Europa

El coneixement cien�fic desenvolupat en universitats i organitzacions de
recerca juga un paper clau en el progrés de la nostra societat. Facilita la creació
de noves oportunitats de negoci que contribueixen a crear benestar per als
ciutadans europeus. Però, encara que la qualitat de la nostra ciència és
excel·lent, de vegades els processos relacionats amb la transferència de
tecnologia des de la universitat cap a la indústria no són òp�ms. Llegir més

 
 

 

  
CONVOCATÒRIA ‘RETOS COLABORACIÓN’ 2017

El Consell de Ministres ha autoritzat l’Agencia Estatal de Inves�gación la
convocatoria 2017 de ‘Retos-Colaboración’ que potenciarà projectes de
desenvolupament per a empreses i organismos de recerca. El pressupost
aprovat és de 499 milions d’euros, dels quals gairebé 100 corresponen a
subvencions.

  

 
 
PRESENTACIÓ DE L’INFORME CYD 2016

La  Fundación CYD (Fundación Conocimiento y Desarrollo) ha presentat la
tretzena edició de l’Informe CYD 2016, on s’analitza la contribució universitària
al desenvolupament econòmic i social a par�r d’informació estadís�ca sobre
les caracterís�ques més rellevants del sistema universitari espanyol. Més
informació

 
 

      

 

           
 
 

        
 
 

 

  
SISTEMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ
ACADÈMICA DE L'INSTITUT DEL
TEATRE

inLab FIB UPC va desenvolupar SAGIT, el
sistema informà�c encarregat de la ges�ó
acadèmica de l’Ins�tut del Teatre. No només
es van informa�tzar els processos de ges�ó
acadèmica, sinó també es va establir un
sistema d’informació que permetés, en el
futur, introduir altres �tulacions o cursos que
es desenvolupessin en el centre.

  
L’Ins�tut del Teatre va ser creat en 1913 per
la Diputació de Barcelona i es dedica a la
docència, la creació, la recerca, la
conservació i la difusió del patrimoni en el
camp de les arts escèniques.
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