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PRODUCCIÓ AVANÇADA: NOU EQUIP D’ASPIRACIÓ PER A RASADORES

El Laboratori de Sistemes Oleohidràulics i Pneumà�cs (LABSON UPC) i Nextrencher han
col·laborat en el desenvolupament d’un nou equip d’aspiració per a rasadores. Una de
les innovacions incorporades a la nova màquina rasadora ha estat un sistema d'aspiració
d'altes prestacions que permet deixar la rasa completament neta de restes (pedres i
terra), reduint el cost d'execució de la rasa i millorant la qualitat de l'acabat. 
 
LABSON UPC ha col·laborat en el projecte a diferents nivells: en l’anàlisi de l’estat de l’art
de les tecnologies existents en sistemes d'aspiració, en la proposta i validació de la
solució tècnica òp�ma, en el disseny conceptual de l’equip, i en la seva implementació i
verificació final una vegada construït. Llegir més

 
 

TIC: My-TRAC: UNA PLATAFORMA PER OPTIMITZAR I PROMOURE EL
TRANSPORT PÚBLIC

El Data Management Group (DAMA UPC) lidera My-TRAC, un projecte europeu que
crearà una plataforma transversal per a usuaris i operadors de transport públic, que
millora l’experiència del seamless transport, una concepció de trajecte en què un usuari
enllaça diferents transports de manera con�nua, integrada, eficient i intel·ligent. 
 
Per una banda, es dissenyarà una aplicació anomenada Travel Companion per a usuaris.
Per l’altra, una inter�cie-web per a operadors de transport públic, mitjançant la qual
poden recollir informació de la xarxa i actualitzar l’existent.  Llegir més

 
 

JORNADES SOBRE COMPATIBILITAT ELECTROMAGNÈTICA A LA UPC

El Grup de Compa�bilitat Electromagnè�ca (GCEM UPC) ha organitzat les 'III Jornadas
Españolas de EMC’ que s’han celebrat a Barcelona els dies 6 i 7 de novembre a la UPC,
un any més amb el suport del Capítol espanyol d’EMC de l’IEEE. Durant les jornades
s’han presentat els nous desenvolupaments d’universitats, empreses i centres de
recerca en l’àrea de compa�bilitat electromagnè�ca. Així mateix, les empreses
d’instrumentació, so�ware i serveis d’EMC han presentat els seus productes i serveis en
una àrea d’exhibició en el marc de l'esdeveniment. En aquesta edició hi han par�cipat
160 persones.

 
 

 
LA UPC PRESENTA SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES A l’SMART CITY EXPO
WORLD CONGRES 2017

La UPC, de la mà de CIT UPC, ha estat present a la nova edició de l’Smart City Expo
World Congress 2017 (SCEWC), l’esdeveniment més important sobre ciutats intel·ligents
que ha �ngut lloc del 14 al 16 de novembre a Fira de Barcelona. En un estand compar�t
amb el projecte Echord++, es van presentar capacitats i solucions tecnològiques en els
àmbits de la mobilitat urbana, els vehicles elèctrics, la planificació urbana, la data
science, les smart grids, la ges�ó d'emergències, la robò�ca, la ges�ó de residus, les
energies renovables, les comunicacions i l’eHealth. A l’estand es va presentar un sistema
desenvolupat pel grup de recerca en Visualització, Realitat Virtual i Interacció Gràfica
(VIRViG) que simula el comportament d'un col·lec�u en una situació
d'emergència.  Llegir més

 
 

CIT UPC ACULL LA COMISIÓ D’R+D+i DE RAILGRUP

El dia 17 d’octubre, CIT UPC va acollir la celebració de la Comissió d’R+D+i del Clúster
Railgrup, del qual és soci. La reunió es va centrar en la presentació de les solucions que
la tecnologia ofereix per a la innovació al sector amb l’objec�u d’afavorir-la i coordinar
les polí�ques d’R+D+i. Es van presentar capacitats tecnològiques i projectes
desenvolupats en el camp del Condi�on Based Maintenance (CBM) i Indústria 4.0 a
càrrec del Dr. Luis Romeral, director de MCIA UPC; de l'Smart Mobility i Big Data a càrrec
del Dr. Josep Lluís Larriba, director de DAMA UPC; de l'Enginyeria Òp�ca i Fotònica a
càrrec del Dr. San� ago Royo, director de CD6 UPC; i en el camp de la simulació per alta
temperatura i clima�tzació a càrrec del Dr. Carles Oliet, inves�gador de CTTC UPC.

 
 
 

 
LA RAI DISTINGEIX JOSEP M. FONT PER LES SEVES CONTRIBUCIONS
CIENTÍFIQUES EN ROBÒTICA

L’inves�gador Josep Maria Font, director de la Divisió de Biomecànica del Centre de
Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC) ha estat dis�ngit amb un dels premis a
inves�gadors joves de la Real Academia de Ingeniería (RAI), pel seu projecte ABLE, un
exoesquelet robò�c per assis�r en la marxa i la rehabilitació de persones amb lesions
medul·lars, i les seves contribucions en l'àmbit de la robò�ca. Llegir més

 
 

 
TECNOLOGIES DELS MATERIALS: FUNCIONALS I ESTRUCTURALS

Som capaços de fer l’anàlisi de la integritat estructural, fiabilitat i comportament
mecànic a diferents temperatures de tots �pus de materials, així com d’implementar
tècniques de modificació superficial i desenvolupament de noves
microestructures. Llegir més

 
 

 
CHATBOTS: El repte de conversar amb les màquines

El 1966, Joseph Weizenbaum, professor del MIT, va escriure un senzill
programa de conversa anomenat Eliza que simulava ser un psicoterapeuta
de l'escola Rogeriana. Aquesta teoria postula que el pacient...Llegir més

 
 

 
PUBLICACIÓ DE L’INFORME 'IMPACTES SOCIECONÒMICS DE LES
UNIVERSITATS PÚBLIQUES I EL SISTEMA PÚBLIC DE RECERCA A
CATALUNYA'

L'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) ha publicat l’informe
'Impactes socioeconòmics de les universitats públiques i el sistema públic de
recerca de Catalunya'. Gràcies a l’ac�vitat de les vuit universitats catalanes
analitzades, dels seus ens vinculats, de les empreses considerades amb lligams
amb el SiCUP i de la despesa realitzada per estudiants i visitants, Catalunya va
facturar l’any 2015, 4.545 M€ (12,4 M€ diaris). Les universitats públiques
catalanes contribueixen a l’economia catalana amb l’1,4 % del PIB i generen
prop de 45.000 llocs de treball a temps complet. Llegir més 
 

 
 
INDICADORS DEL SISTEMA ESPANYOL DE CIÈNCIA, TECNOLOGIA I
INNOVACIÓ 2017

S’ha publicat l’Informe 2017 sobre els “Indicadors dels Sistema Español de
Ciencia, Tecnología e Innovación”. Amb l’objec�u d’aprofundir en el
coneixement de la situació de les ac�vitats a nivell estatal, autonòmic i
internacional, es presenten els principals indicadors d’R+D+i per donar
resposta a les necessitats d’informació de tots els agents dels Sistema Espanyol
de Ciència, Tecnologia i Innovació. 
 

 
 

      

 

        
 
 

      
 
 

         
 
 

 
MODELITZACIÓ DEL TRANSPORT DE LA
PRIMERA CORONA DE L’ÀREA
METROPOLITANA DE BARCELONA

inLab FIB UPC ha realitzat, dintre del projecte
Virtual Mobility Lab (VML), la primera
modelització mul�modal detallada de la
Primera Corona de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona que integra tant l'oferta de tots els
modes de transport públics, com el vehicle
privat i la demanda de mobilitat actualitzada.
La nova modelització donarà suport tant als
responsables de la presa de decisions en
polí�ques de mobilitat, com als operadors de
transports o les noves companyies que
desenvolupin noves alterna�ves de mobilitat
i vulguin avaluar-les. VML s’està
desenvolupant en el marc de la inicia�va
CARNET i en col·laboració amb SEAT i PTV
Group.
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