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CDEI UPC I LA CÀTEDRA D'EMPRESA MANEL XIFRA
BOADA

Comexi  Group,  la  Universitat  de  Girona  i  la  Universitat  Politècnica  de
Catalunya·BarcelonaTech  (UPC)  van  signar  el  passat  10  de  juny  el
conveni  per  a  la  creació  de  la  Càtedra  Manel  Xifra  Boada,  nom  del
fundador  de  Comexi  Group.  Es  tracta  de  la  primera  càtedra
interuniversitària  a  Catalunya  que  té  com  a  objectiu  realitzar  activitats
orientades a la formació, la recerca i la transferència de coneixement en
els  àmbits  de  la  tecnologia  de la  producció  d’envasos  flexibles.  El  Dr.
Carles Riba Romeva, director del Centre de Disseny d’Equips Industrials 
(CDEI UPC), serà qui liderarà els aspectes relacionats amb la indústria de
la conversió per part de la UPC.

JOCS PER DETECTAR DEMÈNCIES SENILS: SMART

AGEING

El  Centre  de  Recerca  en  Enginyeria  Biomèdica  (CREB  UPC)  en
col·laboració amb el Consorzio di Bioingegneria e Informatica Medica i la
Fondazione Istituto Neurologico Casimiro Mondino,  de Pavia (Itàlia),  ha
desenvolupat un serious game per crear un test virtual de detecció precoç
de les demències senils, malaltia que afecta entre el 10 i el 20% de les
persones majors de 65 anys. L’equip, pertanyent a la Divisió d'Informàtica
Gràfica, encapçalat per la Dra. Dani Tost i el Prof. Sergi Grau,  ha creat un
test virtual per a persones de més de 50 anys en el que es podrà detectar
el deteriorament cognitiu a través d'exercicis de memòria i atenció en un
entorn virtual 3D i realista.

PRESENTACIÓ DEL COLTOX KIT

El  passat  dia  20,  i  en  el  marc  d’una  Jornada  sobre  Detecció  de
Contaminants  organitzada  pel  Departament  d’Agricultura,  Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, es va
presentar  el  nou  dispositiu  per  a  la  detecció  de  contaminants  de  sòls
desenvolupat  per  INNOTEX  Center/CRIT.  COLTOX  Kit  és  una  eina
senzilla i  ràpida (aquest sistema dóna resposta en tant sols 24 hores),
fàcilment utilitzable i  transportable, que permet l’avaluació preliminar de la
qualitat ambiental de sòls presumptament contaminats o l’avaluació dels
efectes de productes químics sobre organismes del sòl a partir de l’anàlisi
de la resposta dels col·lèmbols. COLTOX Kit està patentat i disponible per
a la seva comercialització.

PARTICIPACIÓ DE CIT UPC A LA CONFERÈNCIA MIT-ILP
2013

Els  passats  dies  13  i  14  de  juny,  CIT  UPC  va  participar  en  la  VIII

Conference  Barcelona  Global  Energy  Challenges,  organitzada  per  la
Fundació b_TEC, l’IREC i MIT-ILP. Durant el primer dia de la Conferència
es va realitzar una presentació institucional del Centre Tecnològic de la
Politècnica als més de 300 participants en el congrés.



MIHEALTH 2013

CIT UPC, membre col·laborador del Congrés MIHealth Forum, celebrat a
Barcelona  del  26  al  28  de  juny,  va  presentar  la  Innovation

Capsule "Sistema Biofeedback per l’entrenament del sòl pelvià", a càrrec
del  Dr.  Miguel  Àngel  Mañanas,  del  Centre  de  Recerca  en  Enginyeria
Biomèdica (CREB UPC).

PARTICIPACIÓ A L'ASSEMBLEA FEDIT 2013

CIT  UPC,  va  participar  en  la  XXXVII  Assemblea  Ordinària  de  Fedit,
celebrada el passat 27 de juny, a la seu de la Federació a Madrid.

EL Dr. CARLES RIBA RECULL EL PREMI MANEL XIFRA
BOADA 2013

El Dr. Riba,  Director del Centre de Disseny d'Equips Industrials (CDEI
UPC),  ha  rebut  el  premi  Manel  Xifra  Boada  a  la  transmissió  del
coneixement Científico-Tècnic, a la vuitena edició dels Premis Manel Xifra
Boada, que atorguen el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona
i  COMEXI  Group.  Enguany s'ha volgut  reconèixer  la  trajectòria  del  Dr.
Riba  com  a  un  dels  impulsors  d'un  projecte  de  recerca  orientat  a  la
transició cap a les energies renovables.

Més informació sobre events en www.cit.upc.edu/ca/agenda_cit

CONVOCATORIA TECNIOSPRING

Oberta  la  convocatòria  2013  del  projecte  de
mobilitat  Tecniospring  del  Programa  Europeu
Marie  Curie  que  coordina  ACC1Ó,  adreçat  a
investigadors  vinculats  a  Centres  de  la  Xarxa
TECNIO. El termini  de presentació de propostes
finalitza el proper 17 de juliol.

NOUS AJUTS A LA INNOVACIÓ 2013

S'han  obert  noves  convocatòries  d’ajuts  a  la
innovació 2013:

Innoempresa, una línia d’ajuts dissenyada
pel  govern  espanyol  i  gestionada  per
entitats  de  les  diferents  comunitats
autònomes  (ACC1Ó  a  Catalunya),  amb
l’objectiu  de  donar  suport  a  les  petites  i
mitjanes  empreses  (PIMEs)  en  el  procés
de l'innovació.
Nuclis  d’Innovació  Tecnològica,  ajuts
destinats  a  incentivar  la  realització  de
projectes d’R+D.
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       Subscriu-te

       Donar-se de baixa

Segueix-nos a

    

Contacteu-nos!  Volem
ser punt  de trobada per  tots
aquells  que  treballem  en
l'R+D. Us animen a participar,
enviant-nos  les  vostres
notícies,  comentaris,
necessitats  o  qualsevol  altra
informació  que  considereu
rellevant  i  que  vulgueu
compartir.

www.cit.upc.edu

info.cit@upc.edu

Tel. +34 93 405 44 03



SUBÍNDEX D’INNOVACIÓ ALTRAN A
CATALUNYA

S'ha  publicat  el  Subíndex  Altran  d’Innovació  a
Catalunya, aparegut juntament amb l’index Altran
de Potencial Innovador 2013.

Política de privacitat
Add us to your address book

  Butlletí Nº 17


