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Sens dubte, el 2020 ha estat un any especialment difícil. 
L’impacte de la pandèmia declarada per l’OMS al mes de 
març sobre la salut mundial ha estat enorme i, malau-
radament, ha costat moltes vides. Com a president de la 
Fundació CIT UPC, vull recordar els qui ja no són entre no-
saltres i les seves famílies, que han sofert aquesta irre-
parable pèrdua.  

La crisi sanitària ha arrossegat, sense cap mena de dub-
te, l’activitat del sector productiu. L’economia ha patit du-
rament els efectes del confinament, les restriccions i les 
distàncies socials. 

En aquest entorn inèdit, la Universitat ha posat a disposi-
ció de la societat tot el seu capital humà i tecnològic, i ha 
col·laborat amb empreses i entitats per donar respostes 
ràpides a les necessitats urgents que han anat sorgint. 
Aquesta feina conjunta no ha estat res més que la con-
tinuació d’un vincle que des de fa anys hem anat teixint, 
aquest cop de manera més intensa. Els nous reptes als 

quals ens hem anat enfrontant han enfortit el nostre 
compromís amb el servei que donem a la societat, fi úl-
tim de la nostra activitat. I és aquí on la transferència de 
tecnologia troba la seva raó de ser, on la universitat tanca 
el cercle virtuós juntament amb el sector productiu, per-
què sigui més competitiu, per crear noves empreses, per 
generar llocs de treball. 

Des d’aquí, des del coneixement, impulsem els grans 
canvis i abordem els grans reptes que com a societat te-
nim al davant en una època incerta com la que vivim.

Finalment, agraeixo a tots els investigadors i investiga-
dores l’esforç i la feina que han fet durant aquests mesos 
en unes condicions tan adverses. Vull animar-los també, 
i a totes les persones amb qui compartim ecosistema per 
fomentar la innovació, a mirar de manera decidida i op-
timista cap a un futur que no serà fàcil, però que de ben 
segur ens brindarà noves oportunitats per continuar mi-
llorant la vida de les persones.

01 / Carta del President
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Missió
Promoure la millora de la competitivitat empresarial per 
mitjà de la generació, el desenvolupament i l’aplicació 
en empreses de coneixement tecnològic diferencial, ge-
nerat als centres de recerca i transferència de tecnolo-
gia de la UPC. 

Visió
Esdevenir un referent internacional d’excel·lència en re-
cerca, transferència de tecnologia i innovació, en àrees 
tecnològiques amb impacte per a les empreses i per al 
creixement econòmic. 

Valors
Les actuacions de CIT UPC es basen en l’eficiència i en la 
sostenibilitat, per tal de generar credibilitat i confiança, 
i satisfer les necessitats i expectatives dels seus dife-
rents grups d’interès, respectant la legislació vigent i en 
especial la relacionada amb els aspectes ambientals i 
de seguretat i salut en el treball de les persones. 

Com a valors col·lectius, considerem els següents: 

• Compromís amb el client. 
• Participació i cooperació. 
• Independència, prestigi i projecció social. 
• Desenvolupament sostenible. 
• Compromís amb la seguretat i la salut de les persones. 

Organització
Patronat
PRESIDENT 
Dr. Daniel Crespo Artiaga
Rector de la Universitat Politècnica de  
Catalunya (UPC)

VICEPRESIDENT 
Sr. Ramon Carbonell 
President del Consell Social de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC)

SECRETÀRIA NO PATRONA 
Sra. Anna Serra 
Secretària del Consell Social de la Universitat  
Politècnica de Catalunya (UPC)

PATRONS
Dr. Climent Molins Borrell
Vicerector de transferència, innovació  
i emprenedoria de la UPC

Dr. Jordi Llorca Piqué
Vicerector de recerca de la UPC 

Dr. Miquel Soriano Ibáñez
Vicerector de política de PDI de la UPC

Sr. Xavier Massó Pérez 
Gerent de la UPC

Dr. Santiago Royo Royo
Director de CD6 UPC

Sr. Carles Sumarroca Claverol
Designat pel Patronat de CIT UPC, membre del Consell 
de COMSA Corporación de Infraestructuras 

Sr. David Marin
Membre del Consell Social de la UPC i CEO d’Inaccés

Sr. Albert Gallart Pasias  
Director general del Grupo Pulso

Sr. Xavier Marcet i Gispert
President de Lead To Change

Sr. Miquel Martí Pérez
CEO de Tech Barcelona 
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La UPC i la 
transferència de 
tecnologia
La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech 
(UPC) és una institució pública de recerca i d’educació 
superior en els àmbits de l’enginyeria, l’arquitectura, les 
ciències i la tecnologia, i és una de les universitats poli-
tècniques líders d’Europa.  

Des que es va crear, la UPC ha estat compromesa insti-
tucionalment amb la transferència tecnològica i amb el 
suport a la creació d’empreses i patents. El centre tec-
nològic de la Politècnica és una aposta estratègica de la 
UPC, en línia amb les grans universitats tecnològiques 
del món.

Aquest compromís al llarg del temps explica per què la 
UPC és una de les universitats líders a Espanya quant a 
transferència de tecnologia (Ranking CYD 2021; Top Euro-
pe’s Most Innovative Universities -Reuters 2019, darrera 
edició publicada) i la primera universitat a Espanya en 
Enginyeria i Tecnologia segons l’edició del QS World Uni-
versity Rankings by Subject 2021. El model de recerca de 
la UPC consisteix a crear tecnologia a partir de la cièn-
cia i, per tant, a oferir solucions tecnològiques al sistema 
productiu a partir del coneixement.

Objectius de CIT UPC
CIT UPC és una fundació que actua sobre els centres de 
recerca i transferència de tecnologia de la UPC. A partir 
d’una recerca de qualitat, aquests centres tenen una ac-
tivitat rellevant en l’àmbit de la transferència de tecno-
logia amb les empreses, així com la vocació d’oferir-los 
solucions tecnològiques i innovadores basades en la pro-
ducció científica i en la recerca de frontera. 

A partir d’aquesta realitat i aquestes fortaleses, l’objectiu 
de la Fundació CIT UPC és contribuir al desenvolupament 
econòmic i social de Catalunya a través de la transferèn-
cia de coneixement, com a pont entre la ciència global i 
les necessitats tecnològiques de les empreses. Ateses la 
massa crítica disponible i la capacitat i la varietat de co-
neixement diferencial dels centres de recerca de la UPC, 
oferim solucions a problemes tècnics complexos que re-
quereixen coneixements transversals. 

Treballem per ser un agent imprescindible en el mapa 
dels centres tecnològics del sud d’Europa pel que fa a 
recerca, a tecnologia i la transferència basada en el co-
neixement, és a dir, quant a innovació. 

Un centre tecnològic capaç de fer aquesta feina, sens 
dubte, aporta més valor afegit i ajuda millor a la compe-
titivitat de les empreses que hi confien. Ens comprome-
tem amb l’objectiu de fer arribar més i millor tecnologia 
al mercat, per transformar el coneixement en tecnologies 
comercialitzables.
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Dades 2020 sobre transferència  
de tecnologia UPC
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Dades 2020 sobre transferència  
de tecnologia CIT UPC

La Fundació CIT UPC contribueix al benefici general de la  
societat i especialment a la millora de la competitivitat  
del sector productiu. En 2020 ens hem relacionat amb 
més de 450 empreses i entitats per donar a conèixer les  
tecnologies que es desenvolupen a la UPC.

La Fundació CIT UPC ha realitzat més de 250 reunions  
executives per atendre les necessitats tecnològiques de les 
empreses i entitats que així ho han requerit per a facilitar 
un servei  tecnològic integral, de caràcter multidisciplinari, 
donant així suport a la innovació empresarial.

La Fundació CIT UPC ha contribuït a augmentar el  
reconeixement social de la funció de transferència de  
tecnologia i de valorització dels centres i de la UPC a partir 
de la promoció de projectes d’excel·lència tecnològica.

La Fundació CIT UPC fomenta la recerca aplicada, així com  
la cooperació i seva coordinació interna entre grups i centres 
de recerca UPC. En 2020 hem treballat amb més de 70 per  
a la realització d’accions de recerca i transferència de  
resultats d’R+D  a les empreses.

55,08 M €
Ingressos de la Universitat  
Politècnica de Catalunya  
per projectes

666 
Nous convenis i 
projectes competitius

208 
Grups de recerca

64% 

Competitu

36% 
No competitiu

€

25 
Patents 
registrades

13 
Empreses de base  
tecnològica creades 

60% 
PDI doctors 

2.456
Empreses i entitats amb 
conveni de col·laboració
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CIT UPC participa al Tech Spirit Barcelona 
/ 25 i 27 de febrer

CIT UPC va participar al Tech Spirit Barcelona, l’esdeve-
niment sorgit com a resposta a la cancel·lació del MWC 
Barcelona 2020 i 4YFN, organitzat per Barcelona Tech 
City juntament amb l’Ajuntament de Barcelona, la Gene-
ralitat de Catalunya, el Govern d’Espanya, ACCIÓ, Barce-
lona Activa, Mobile World Capital Barcelona, el Consorci 
de la Zona Franca, la Cambra de Comerç de Barcelona i 
altres institucions de la comunitat start up.

CIT UPC va participar al Brokerage Event, una activitat 
emmarcada en les activitats del MWC i que va tenir lloc 
a la Casa Llotja de Mar. S’hi van mostrar les capacitats 
tecnològiques de la UPC en l’àmbit mobile, així com al-
guns dels projectes desenvolupats en connectivitat in-
tel·ligent en àrees específiques com ara el 5G, la intel·li-
gència artificial, la mobilitat, el planeta, la IoT industrial, 
la seguretat i privadesa, i mitjans i entreteniment.

Un vehicle autònom de mida reduïda anomenat ADD 
per realitzar els repartiments de mercaderies d’última 
milla, un nou processador per a sistemes de compu-
tació intel·ligents, l’aplicació de la conformació de feix 
(beamforming) en comunicacions sense fil per fer-les 
més fiables i precises, noves arquitectures i tecnologi-
es per millorar la capacitat de la xarxa 5G i reduir-ne el 
consum energètic o una aplicació per ajudar en el di-
agnòstic diferencial de la malaltia de Parkinson són al-
guns dels projectes mostrats.

A la Tech Spirit Barcelona s’hi van registrar més de 
15.000 persones i hi va haver un centenar d’activitats 
entre els dies 25 i 27 de febrer, la major part de les quals 
dirigides a emprenedors.

CIT UPC present a la 9a edició del  
Fòrum Transfiere de Màlaga 2020 
/ 12-13 de febrer

La UPC, a través de CIT UPC, va ser present a la 9a edició 
del Fòrum Europeu per a la Ciència, Tecnologia i Innova-
ció, Transfiere 2020, celebrat al Palau de Fires i Congres-
sos de Màlaga (FYCMA).

CIT UPC va participar en diferents activitats de treball en 
xarxa on es van presentar les capacitats tecnològiques 
de la UPC i diferents projectes desenvolupats en empre-
ses de sectors com la indústria 4.0, IoT, salut, tecnologies 
mobile i urbanisme, entre d’altres.

L’esdeveniment va tenir un programa de participació de 
més de 1.600 empreses i entitats públiques, 180 de les 
quals van tenir presència en zona expositiva. També hi 
van participar 300 experts, més de 50 universitats del 
territori espanyol i més de 4.500 professionals d’una vin-
tena de països diferents d’arreu del món, com el Japó, 
Argentina, els Emirats Àrabs Units, Portugal, etc. Hi van 
tenir lloc més de 5.500 reunions de treball.

Transfiere és un fòrum professional i multisectorial que 
té com a objectiu impulsar la innovació entre grups de 
recerca i d’empreses. Transfiere reuneix tot el sistema 
d’innovació espanyol, tant el públic com el privat, i ge-
nera contactes d’interès, sinergies i l’intercanvi de co-
neixements en el camp de la innovació, la recerca i la 
transferència de coneixement en els diferents sectors 
estratègics de l’economia.

https://cit.upc.edu/ca/techspiritbarcelona2020/
https://cit.upc.edu/mobile_projects/ca/
https://cit.upc.edu/mobile_projects/ca/
https://cit.upc.edu/ca/destacats/add
https://cit.upc.edu/antigua/ca/destacats/cocounit
https://cit.upc.edu/ca/destacats/beamforming
https://cit.upc.edu/ca/lam_app_parkinson
https://cit.upc.edu/mobile_projects/
https://cit.upc.edu/mobile_projects/
https://cit.upc.edu/ca/transfiere2020/ 
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CIT UPC, soci fundador del nou clúster  
Indoor Air Quality (IAQ)
/ 22 de juliol

El Centre d’Innovació i Tecnologia de la UPC (CIT UPC) 
es va incorporar al nou Clúster IAQ (Indoor Air Quality), 
nascut com una associació d’empreses que cooperen i 
comparteixen sinergies, perseguint com a objectiu prin-
cipal liderar les decisions futures sobre com millorar la 
qualitat de l’aire interior en edificis i infraestructures. 
CIT UPC s’hi afegeix des de l’àmbit acadèmic per impul-
sar projectes d’innovació a partir del coneixement que 
en aquest àmbit es genera a la UPC.

Donada la preocupació social sobre la qualitat de l’ai-
re interior i sobre la possible propagació de patògens a 
través de l’aire, el Clúster IAQ aporta solucions i recoma-
nacions globals per a la millora de l’IAQ (indoor air qua-
lity). Ho fa aprofitant l’experiència i capacitat tècnica 
de tots els seus socis, empreses líders en el sector del 
tractament de l’aire.

Les empreses i organitzacions associades al clúster pro-
cedeixen de diferents comunitats d’Espanya i cobreixen 
tota la cadena de valor en el sector del tractament de 
l’aire interior: des de l’enginyeria fins a la producció de 
solucions de ventilació, refrigeració, aire condicionat, 
climatització, automatització, sistemes de mesura, 
etc. Les empreses que en formen part són: Aire Interior 
(Cabrera de Mar), Carrier (Madrid), CIT UPC (Barcelona), 
Danfoss (Madrid), FabricAir (Saragossa), Frigicoll (Sant 
Just Desvern), InBiot (Noain), Schneider (Barcelona), So-
deca (Ripoll), Tubsnet Fire (Mataró), Valtria (Barberà de 
Vallès) i Venfilter (Terrassa).

Aquest sector proporciona solucions per a una gamma 
molt àmplia d’edificis i infraestructures, tant públiques 
com privades: cadenes hoteleres, entitats bancàries, 
centres comercials, aeroports, estacions de tren, cen-
tres hospitalaris, etc. En total a Espanya, donen feina a 
més de 1.500 treballadors, facturen més de 500 milions 
d’euros i compten amb més de 200 grups de recerca i 
presència global en uns 150 països.

L’acte de presentació del clúster va tenir lloc a Barce-
lona, a l’Hotel Arts, el dia 22 de juliol, i hi van participar 
Jordi Berenguer, vicerector de la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC), i Antoni Cañete, secretari general 
de PIMEC, així com diverses empreses que formen part 
del clúster.

CIT UPC, nou soci del Clúster Vitivinícola  
de Catalunya (INNOVI)
/ 1 d’abril

El Centre d’Innovació i Tecnologia de la UPC (CIT UPC), 
va formalitzar la seva incorporació al Clúster Vitiviníco-
la Català (INNOVI), una associació sense afany de lucre 
que té com a objectiu principal promoure la competiti-
vitat de les empreses del sector vitivinícola i el sector 
auxiliar a Catalunya.

INNOVI fomenta iniciatives orientades a impulsar i par-
ticipar en projectes R+D+i del sector vitivinícola català, 
espanyol i europeu. Impulsa les oportunitats de col·la-
boració i la innovació entre les empreses de sector i en-
titats associades, per aportar informació estratègica i 
tecnològica als seus membres i millorar-ne la compe-
titivitat.

Amb la incorporació de CIT UPC, INNOVI augmentarà la 
col·laboració amb les empreses relacionades amb el 
sector aportant el coneixement expert i l’especialitza-
ció de les tecnologies de la UPC, tant pel que fa a ca-
racterització com a desenvolupament de processos de 
producció, a fi d’afavorir la innovació.

El clúster va néixer l’any 2009 i compta amb més de 64 
socis entre empreses i entitats associades, com ara vi-
ticultors, elaboradors de vi i espumós, indústria i serveis 
auxiliars, així com universitats i centres tecnològics, ad-
ministracions i altres agents rellevants del sector.

https://cit.upc.edu/ca/cluster_iaq/
https://clusteriaq.com/
https://cit.upc.edu/ca/innovi/
https://cit.upc.edu/ca/innovi/
https://www.innovi.cat/
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Una plataforma virtual per atendre demandes 
de tecnologia per a la COVID-19 
/ 26 de març

La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech 
(UPC) va posar en marxa, mitjançant el Centre d’Innovació 
i Tecnologia (CIT UPC), una plataforma virtual per atendre 
la demanda de tecnologia provinent d’entitats, professio-
nals de la salut i empreses, i oferir solucions i capacitats 
tecnològiques dels centres de recerca de la UPC.

Amb la crisi de la COVID-19, la UPC va posar a dispo-
sició d’empreses, institucions, entitats i professionals 
de la salut que ho necessitessin les seves capacitats 
tecnològiques per combatre la crisi sanitària davant la 
pandèmia de la COVID-19.  

La UPC, com a font  de coneixement i tecnologies amb 
un elevat impacte social, va voler col·laborar donant 
solucions d’R+D a les empreses i institucions a partir 
del seu coneixement, mitjançant els més de 200 cen-
tres de recerca on treballen investigadors i investiga-
dores experts en nou grans àrees: salut, tecnologies de 
la informació i les comunicacions, producció avançada, 
energia i medi ambient, materials, logística i mobilitat, 
urbanisme i sostenibilitat, infraestructures, i tecnologi-
es químiques i de l’alimentació.

CIT UPC a enerTIC 2020 Live!
/ 10-12 de novembre, 9-11 de desembre

Luis Romeral, director del Motion Control and Industrial 
Applications Research Group (MCIA), i Joseba Quevedo, 
director del Centre de Recerca en Supervisió, Segure-
tat i Control Automàtic (CS2AC), ambdós de la UPC, van 
participar en els esdeveniments enerTIC 2020 Live! en 
el marc de les conferències Intelligent Industries & Mo-
bility sobre indústria 4.0, mobilitat sostenible i eficiència 
energètica.

Luis Romeral hi va participar parlant sobre les pimes 4.0 
com a agents actius en el mercat energètic en l’esdeve-
niment celebrat per la regió de Madrid (10-12 novem-
bre), mentre que Joseba Quevedo hi va parlar sobre les 
experiències sobre indústria 4.0 en empreses de serveis, 
per a Andalusia (9-11 desembre).

L’enerTIC 2020 Live! ha constat de diferents jornades di-
vulgatives en format online, per promoure els avantat-
ges, les oportunitats i els reptes en matèria de la digita-
lització, eficiència energètica i sostenibilitat dels sectors 
productius estratègics en diferents regions i els plans 
dels respectius governs.

https://cit.upc.edu/ca/plataforma_covid19/
https://cit.upc.edu/ca/plataforma_covid19/
https://cit.upc.edu/antigua/covid19/
https://mcia.upc.edu/es
https://cs2ac.upc.edu/ca
https://cit.upc.edu/ca/enertic-2020-live/
https://enertic.org/actividades/enertic-2020-live-madrid-digitalizacion-eficiencia-energetica-y-sostenibilidad/
https://enertic.org/actividades/enertic-2020-live-andalucia-digitalizacion-eficiencia-energetica-y-sostenibilidad/
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Se celebra la 1st Hack ARIADNA 2020
/ 22 de novembre

CIT UPC, Y4TP i la resta de socis del consorci del projec-
te ARIADNA van organitzar la 1st Hack ARIADNA 2020, 
la primera hackathon realitzada en el marc del projecte 
ARIADNA, amb l’objectiu principal de buscar solucions i 
aplicacions que, fent ús de Galileo, puguin resoldre els 
principals reptes dels sectors de la mobilitat urbana i el 
transport públic. Els reptes plantejats van ser el trans-
port públic durant i després de la COVID-19 per garantir 
el distanciament social i la seguretat dels usuaris; una 
mobilitat més sostenible i saludable: reduir les emissi-
ons, promoure la mobilitat saludable i sostenible i; per 
últim, millorar la qualitat de vida de les persones que 
viuen en zones urbanes.

La Hack ARIADNA 2020 va començar el 15 d’octubre i 
va tenir una durada de cinc setmanes. Hi va haver una 
cinquantena de participants inscrits d’arreu del món, 
assessorats per onze global mentors. Un total d’onze 
equips van arribar a la final, que va tenir lloc el 22 de 
novembre, i van presentar les seves propostes a un jurat 
format per sis membres, tres dels quals provinents del 
consorci ARIADNA i tres de la Fundació Y4TP.

El primer premi el van guanyar dos equips ex aequo: 
la startup Hamba representada per Kartik Mistry, de 
Sud-àfrica, que va presentar un algoritme sobre com 
aplicar intel·ligència artificial (IA) a través dels semàfors 
i gestionar el moviment urbà en funció del tràfic, de ma-
nera que es minimitzi el temps de desplaçament i millo-
ri la petjada de CO2; i la startup Sense4AIR, formada per 
Marc van Nieuwenhoven, Massimo Santi, John Heester-

beek i Sander Claassen, procedents dels Països Baixos 
i Itàlia, que van presentar una aplicació per recomanar 
rutes amb menor contaminació, a través de sensors que 
monitoren la qualitat de l’aire en diferents punts.

El guanyador del segon premi va ser el grup NetVan, for-
mat per Sofia Crespo, Juan Fernández i Rodrigo Galván, 
de l’Equador i Mèxic, que van plantejar un sistema d’im-
plementació de wifi gratuït en furgonetes (minivans), 
per arribar a les zones rurals afectades per la crisi de 
la COVID-19.

El tercer premi se’l va endur l’equip SheMoves, format per 
Iqbal Nooris i Rahmatullah Sherzai, de l’Afganistan i els 
EUA, que va plantejar una aplicació per fomentar l’ús del 
transport públic per part de les dones, pensada especial-
ment per a països on la mobilitat per a elles no és segura.

Tres Citythons d’àmbit europeu per  
buscar solucions als reptes de la mobilitat 
postconfinament 
/ 3 de juliol

El 2020 van tenir lloc tres Citythons celebrades online amb 
la participació de diferents ciutats d’Europa. Grups multi-
disciplinaris d’estudiants de diferents perfils i experteses 
han treballat en equip per trobar les millors solucions als 
problemes de mobilitat urbana durant i després de la fase 
de confinament viscuda per la COVID-19. 

La primera Citython va tenir lloc el mes de juliol a Barce-
lona, ciutat que va acollir la quarta edició de l’esdeveni-
ment. Les altres dues Citythons es van celebrar a Ams-
terdam (Països Baixos) i a Lublin (Polònia).

Organitzades per CARNET, iniciativa coordinada per CIT 
UPC, les tres edicions van reunir un total de més de 200 
estudiants internacionals i experts de diferents àrees —
des de científics de dades i desenvolupadors fins a arqui-
tectes i planificadors urbans— per ajudar a configurar el 
futur de les nostres ciutats. Per garantir la seguretat i la 
salut de tots els participants, les Citythons d’enguany 
s’han celebrat exclusivament online.

Durant els dies de hackathon, tots els grups van tenir 
l’oportunitat d’assistir a sessions individuals de mento-
ria en línia per obtenir informació sobre el seu treball i 

participar en un entorn de cocreació i col·laboració. Du-
rant una setmana, van dissenyar solucions destinades a 
resoldre els reptes de mobilitat actuals que afronten les 
nostres ciutats.

Els guanyadors de cada repte van ser guardonats amb un 
premi en metàl·lic de 1.500 €.

https://cit.upc.edu/ca/hack-ariadna-2020/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/ariadna/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/ariadna/
https://cit.upc.edu/ca/citython-2020/
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L’Open Innovation Forum continua impulsant 
la col·laboració entre les empreses i el món  
de la recerca
/ 16 de desembre

CIT UPC va participar en la tercera edició de l’Open Inno-
vation Forum, un programa que posa en contacte empre-
ses que plantegen reptes tecnològics i grups de recerca 
que ofereixen solucions per a aquests per accelerar la 
transferència de coneixement i tecnologia a la societat 
mitjançant la connexió entre els diferents agents del sis-
tema d’innovació. En total, hi van participar 23 empreses 
i 101 solucionadors, incloent-hi centres de recerca –tant 
acadèmics com independents– i centres tecnològics, i 
hi van tenir lloc 137 reunions per intentar resoldre els 52 
reptes d’innovació plantejats per les companyies. Els di-
ferents partners establiran contractes de col·laboració 
per formalitzar l’inici de nous projectes d’innovació. 

Els reptes s’inclouen en sis àmbits de coneixement: sa-
lut i ciències de la vida, alimentació, química, energia i 
recursos, sistemes industrials i mobilitat. Atès que ha 
estat un any atípic per la pandèmia de la COVID-19, les 
reunions que s’han fet en les jornades del 15 de juliol i 
del 3 de desembre van ser virtuals.

L’Open Innovation Forum ofereix una plataforma de con-
nexió entre empreses que aspiren a innovar en diferents 
àmbits de la seva activitat i centres de recerca que, a 
través de la seva recerca, poden impulsar la innovació 
d’aquestes empreses. Es tracta, en definitiva, d’accele-
rar la transferència de coneixement i tecnologia a la so-
cietat mitjançant la connexió entre els diferents agents 
del sistema d’innovació.

Els reptes presentats enguany per les empreses s’han 
emmarcat en àmbits com la immunitat, les malalties 
dermatològiques, la gestió del dolor, la innovació en l’ad-

ministració de fàrmacs i els complements alimentaris, 
entre d’altres. 

Entre les empreses del sector de la salut i les ciències de 
la vida que hi van participar, hi ha laboratoris farmacèu-
tics com Uriach Consumer Healthcare, Reig Jofre, ERN i 
Gebro Pharma o empreses com Brudi Technology. Entre 
els actors solucionadors que es van oferir per resoldre 
les necessitats d’innovació de les empreses hi ha grups 
de recerca de la UPC, la UB, la UAB, la UPF, la URV, la 
UdG, la UdL i entitats com l’Institut de Recerca Biomèdi-
ca, l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carre-
ras, el VHIR, LEITAT i EURECAT.

L’Open Innovation Forum l’organitzen Biocat, CIT UPC, 
la Fundació Bosch i Gimpera, UPF Ventures, el Parc de 
Recerca de la UAB, amb la col·laboració d’ACCIÓ, l’Insti-
tut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC), 
l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB), la 
Universitat de Girona (UdG), la Universitat Rovira i Virgili 
(URV), el Vall Hebron Institut de Recerca (VHIR), la Xarxa 
d’R+D+i Energy for Society (XRE4S), la Xarxa de Refe-
rència en Tecnologies dels Aliments (XaRTA) i la Xarxa de 
Referència en Biotecnologia (XRB).

CIT UPC, Factual Consulting, UITP, Pildo Consulting i Auxi-
lia van coorganitzar el webinar Galileo for Green & Resi-
lient Cities: Experiences from EU Mobility Players, en el 
marc del projecte ARIADNA.

En el webinar els participants van obtenir informació de 
l’Agència Europea de Navegació per Satèl·lit (GSA) i d’al-
tres ponents internacionals sobre el Sistema Europeu de 

Navegació Global per Satèl·lit (EGNSS) o Galileo, i sobre 
com es poden utilitzar per avançar en la mobilitat urbana 
i el transport públic. 

A més, diferents agents europeus de mobilitat van expo-
sar diversos casos d’èxit sobre la integració de GNSS/Ga-
lileo en les seves solucions de mobilitat urbana.  

 ARIADNA Webinar:  
Galileo for Green & Resilient Cities
/ 11 de desembre

https://cit.upc.edu/ca/oif-iii-2020/
http://www.openinnovationforum2020.talkb2b.net/ca?_ga=2.174470242.1976697911.1607340736-978709709.1605600719
http://www.openinnovationforum2020.talkb2b.net/ca?_ga=2.174470242.1976697911.1607340736-978709709.1605600719
https://www.uriach.com/negocios/consumer-healthcare/
https://www.reigjofre.com/es/
https://www.ern.es/ca/inicio/
https://gebro.es/
https://www.brudy.net/index.php
https://www.uab.cat/
https://www.ub.edu/
http://UAB
https://www.upf.edu/
https://www.urv.cat/
https://www.udg.edu/ca/
http://www.udl.es/ca/
https://www.irbbarcelona.org/ca
https://www.irbbarcelona.org/ca
https://www.carrerasresearch.org/ca?_ga=2.184277286.1091139058.1608213545-117530525.1608213545
https://www.carrerasresearch.org/ca?_ga=2.184277286.1091139058.1608213545-117530525.1608213545
http://www.vhir.org/portal1/homepage.asp?
https://www.leitat.org/
https://eurecat.org/
http://www.fbg.ub.edu/
http://accio.gencat.cat/
https://icmab.es/
https://icmab.es/
https://www.irbbarcelona.org/
http://udg.cat/
https://www.urv.cat/ca/
http://www.vhir.org/
https://xre4s.cat/
https://xre4s.cat/
https://www.xarta.cat/ca/
https://www.xarta.cat/ca/
https://cit.upc.edu/ca/ariadna-webinar/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/ariadna/
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Jornada europea Conference on Mobility and 
COVID-19: “The Science Counterattacks!”
/ 15 de juliol

El 15 de juliol va tenir lloc la jornada Conference on Mo-
bility and COVID-19: The Science Counterattacks!, ini-
ciativa del European Railway Clusters Initiative (ERCI) i 
coorganitzada per CIT UPC, el cluster Railgrup, Healthio, 
el Congrés Internacional Eurosurfas i els Salons Inter-
nacionals Expoquimia, Equiplast i Industry de Fira de 
Barcelona, com a continuació de les jornades del mateix 
títol celebrades el 25 de maig i el 16 de juny. L’ERCI re-
uneix catorze grans clústers de la indústria i del sector 
ferroviari de setze països europeus (Itàlia, Polònia, Fran-
ça, el Regne Unit, Espanya, Turquia, Dinamarca, Bèlgica, 
Suècia, Croàcia, Eslovènia, Sèrbia, Bòsnia i Hercegovi-
na, Montenegro, Macedònia del Nord i Alemanya).

Durant la jornada, científics de l’àmbit acadèmic van 
abordar des de diferents perspectives els reptes a què 
s’enfronten els operadors del transport públic en matè-
ria de seguretat pel que fa al virus SARS-CoV-2. La jor-
nada va ser un èxit de participació, ja que hi van assistir 
de manera virtual més de cent persones de vuit països 
europeus.

Les ponències es van centrar en aspectes concrets, com 
ara sistemes de sensors que controlin simultàniament 
la temperatura i el distanciament social, l’ús de sensors 
electroquímics per detectar el nivell de càrrega viral, 
plataformes de diagnòstic ràpid de nanosensors contra 
pandèmies o tecnologies de simulació per minimitzar el 
risc de contagi causat pels fluxos del corrent d’aire en 
estacions i vehicles de transport públic.

La sessió va comptar amb la participació d’Enric Álva-
rez, investigador del Grup de Recerca en Biologia Com-
putacional i Sistemes Complexos (BIOCOM-SC UPC); 
Carlos Alemán, director del grup de recerca Innovation 
in Materials and Molecular Engineering - Biomaterials 
for Regenerative Therapies (IMEM-BRT); Pau Turón, di-
rector de Recerca i Desenvolupament de B. Braun, i Jo-
aquim Rigola, del Centre Tecnològic de Transferència de 
Calor (CTTC UPC).

L’esdeveniment ha estat cofinançat pel Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el 
marc operatiu de FEDER de Catalunya 2014-2020.

CIT UPC coorganitza Diálogos con Expertos: 
“La COVID-19 y el transporte público.  
La ciencia contraataca” 
/ 28 de maig i 16 de juny

La COVID-19 ha canviat la manera en què fem servir el 
transport públic. Els operadors han d’aplicar nous pro-
tocols per generalitzar confiança a la població. Aquest 
canvi cap a l’anomenada nova realitat ha motivat la par-
ticipació de CIT UPC en la sèrie Diálogos con Expertos, 
coorganitzada també pel Clúster Railgrup i pel Congrés 
Internacional Eurosurfas i els salons internacionals Ex-
poquimia, Equiplast i Industry de Fira de Barcelona. Les 
sessions van tenir lloc el 28 de maig i el 16 de juny amb 
el títol “La COVID-19 y el transporte público. La ciencia 
contraataca”, per tractar les diferents respostes als 
reptes existents per augmentar al màxim la seguretat en 
llocs tancats com ara vagons, estacions de metro o ro-
dalies, autobusos i altres, i evitar el risc de contagi de la 
COVID-19. Ambdues jornades van ser tot un èxit de par-
ticipació, ja que van comptar amb la presència virtual de 
més de 60 i 170 persones, respectivament.

A la primera sessió, Carlos Alemán, director del grup de 
recerca IMEM-BRT (Innovation in Materials and Molecu-
lar Engineering - Biomaterials for Regenerative Therapi-
es), i Pau Turón, director de recerca i desenvolupament 
de B. Braun, van presentar els prometedors resultats 
d’un projecte conjunt sobre noves estratègies per a la 
detecció, bloqueig i eliminació del virus SARS-CoV-2, ba-
sades en les propietats físiques i químiques de les nano-
partícules metàl·liques funcionalitzades.

A la segona sessió, Joaquim Rigola, investigador del Cen-
tre Tecnològic de la Transferència de Calor (CTTC UPC), va 
exposar la manera com els fluxos de corrent d’aire a les 
estacions i vehicles de transport públic són un element 
clau en el potencial de propagació del virus, i les tecno-
logies de simulació més avançades que es poden aplicar 
per minimitzar el risc de contagi.

L’esdeveniment va ser cofinançat pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc 
operatiu de FEDER de Catalunya 2014-2020.

https://cit.upc.edu/ca/webinar_covid_19/
https://cit.upc.edu/ca/webinar_covid_19/
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Jornada “La innovació i la tecnologia,  
claus del futur del sector nàutic”
/ 21 de desembre

CIT UPC i el Barcelona Clúster Nàutic van organitzar el 
webinar sectorial “La innovació i la tecnologia, claus del 
futur del sector nàutic”, en què es van presentar les dar-
reres tendències tecnològiques aplicades en l’àmbit de 
l’electrificació i les tecnologies avançades de producció.

La benvinguda va ser a càrrec de Toni Tió, president 
executiu del Barcelona Clúster Nàutic. Manuel José Lis, 
doctor en Enginyeria Industrial del Grup de Recerca Ma-
terials Polimèrics i Química Tèxtil (POLQUITEX) de l’Ins-
titut d’Investigació Tèxtil i de Cooperació Industrial de 
Terrassa (INTEXTER), es va centrar en l’ús de nous mate-
rials respectuosos amb el medi ambient amb aplicaci-
ons antimicrobianes, antiolors, antifongs i d’autoneteja 
(self-cleaning). Una solució desenvolupada darrerament 
en aquest sentit són les microcàpsules de principis ac-
tius d’alliberació controlada, que són aplicables a la su-
perfície exterior de qualsevol material, com tèxtil, fusta 
i fibra de vidre per als vaixells.

Daniel Montesinos, director del Centre d’Innovació Tec-
nològica de Convertidors Estàtics i Accionaments (CIT-
CEA), va parlar sobre les oportunitats que l’electrificació 
dels vaixells ofereix, així com la manera de treure el mà-
xim rendiment d’una bateria en un vaixell. Montesinos 

va fer èmfasi en el fet que l’electrificació de la mobilitat 
és una oportunitat d’or per a la integració de les energi-
es renovables i va apostar per bateries elèctriques que 
es carreguen i descarreguen en funció de les necessi-
tats energètiques de la xarxa.

El webinar, que va comptar amb més de 40 participants i 
va aportar valor al lideratge de la tecnologia de la UPC al 
servei dels socis del Barcelona Clúster Nàutic.

L’esdeveniment ha estat cofinançat pel Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el 
marc operatiu de FEDER de Catalunya 2014-2020.

CIT UPC coorganitza el Seminari  
amb Experts “Per què augmenten tant  
els contagis si tots fem servir mascareta?  
Existeix la mascareta idònia?”ic
/ 11 de novembre

CIT UPC, en col·laboració amb el clúster Railgrup, va co-
organitzar el webinar “Seminari amb Experts, Per què 
augmenten tant els contagis si tots fem servir mas-
careta? Existeix la mascareta idònia?”, amb l’objectiu 
d’obtenir respostes de la mà de dos investigadors de la 
UPC de gran prestigi en les matèries.

Enric Álvarez, investigador del Grup de Biologia Compu-
tacional i Sistemes Complexos (BIOCOM-SC UPC), va pre-
sentar un estudi de camp de la ciutat de Barcelona sobre 
les variacions de l’ús de la mascareta en funció de si es 
tracta de parcs, botigues, bars, terrasses o zones públi-
ques. L’estudi confirma que existeix més risc de contagi 
en distàncies curtes (entre 2 i 5 metres) i en entorns amb 
mala ventilació.

Enric Carrera, director de l’Institut d’Investigació Tèxtil i 
Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER), va parlar 
sobre les diferents mascaretes que existeixen al mercat 
(FFP1, FFP2 i FFP3), la seva eficàcia (capacitat de filtra-
ció, ajustament i respirabilitat) i els tipus de teixits que 
habitualment es fan servir. També va remarcar la impor-
tància de la col·locació i l’ajustament de la mascareta a la 
cara (bon segellament entre les vores i la cara) per acon-
seguir una efectivitat més gran.

A la jornada virtual hi van assistir més de 70 persones.

L’esdeveniment ha estat cofinançat pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc 
operatiu de FEDER de Catalunya 2014-2020.

https://cit.upc.edu/ca/webinar-nautic-16/
https://cit.upc.edu/ca/webinar-nautic-16/
https://cit.upc.edu/ca/final-seminari-experts-mascareta/
https://cit.upc.edu/ca/final-seminari-experts-mascareta/
https://cit.upc.edu/ca/final-seminari-experts-mascareta/
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La UPC lidera dues aliances estratègiques  
en indústria 4.0 i impressió 3D 
/ 15 de gener

La UPC és la institució catalana que participa en més 
àmbits tecnològics transformadors i la que gestiona 
més pressupost en projectes d’R+D que arriben amb 
èxit a la indústria, dins del programa de tecnologies 
emergents que ha posat en marxa la Generalitat de Ca-
talunya per impulsar la valorització i la transferència de 
resultats de la recerca. La UPC participa en sis de les 
nou aliances estratègiques d’entitats de recerca impul-
sades pel Govern català i en lidera dues, la dedicada a 
indústria 4.0 i la d’impressió 3D.

El programa de la Generalitat s’emmarca en l’estratè-
gia d’R+I per a l’especialització intel·ligent de Catalu-
nya (RIS3CAT) i té cofinançament del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER). L’objectiu del pro-
grama és fomentar la cooperació entre centres de re-
cerca de referència i potenciar la recerca i la innovació, 
de manera que els resultats de les investigacions arri-
bin al mercat i contribueixin a incrementar la competi-
tivitat de l’economia. En total, s’impulsaran nou àmbits, 
que són els dos que lidera la UPC i uns altres set vincu-
lats al cervell humà, la utilització de dades massives en 
les ciències de la vida, la internet de les coses, els pro-
cessadors de baix consum, les tecnologies quàntiques, 
l’energia de fusió i el grafè.

En l’àmbit de la indústria 4.0, s’ha creat l’agrupació Lo-
oming Factory, coordinada pel grup de recerca Acciona-
ments Elèctrics i Aplicacions Industrials (MCIA) de la 
UPC, una aliança entre grups d’R+D+i del món universi-
tari i de la indústria per facilitar i accelerar la introduc-
ció al mercat de tecnologies emergents alineades amb 
les necessitats i els nous reptes industrials que resul-

ten de la transformació digital: fàbriques intel·ligents i 
connectades, i robòtica de col·laboració en entorns pro-
ductius, amb demostració d’aquestes tecnologies en 
entorns reals. Es desenvoluparan quatre projectes, que 
sumen una inversió global de 4 milions d’euros: Smart 
Factory, Connected Factory, Robots on Factory i Facto-
ries of the Future.

En l’àmbit de les manufactures additives (impressió 
3D), s’ha creat l’agrupació Base3D, que lidera CIM UPC. 
En aquesta línia s’executaran projectes que sumen una 
inversió global d’uns 3,7 milions d’euros i que inicial-
ment seran: llum3D, enfocat a estudiar les tecnologies 
3D relacionades amb la llum per a la fabricació additiva; 
Fuse3D, per millorar l’adhesió entre capes de material i 
augmentar-ne la resistència; Ink3D, centrat a donar res-
posta als grans reptes tecnològics de la impressió per 
deposició de materials viscosos a temperatura ambient, 
i Hybrid3D, per al desenvolupament, l’optimització i la 
integració de diferents tecnologies de fabricació additi-
va per obtenir un nou procés de fabricació híbrida.

CIT UPC estrena web
/ 14 d’octubre

El lloc web de CIT UPC es va renovar el mes d’octubre per 
facilitar la navegació entre els continguts disponibles i 
millorar les cerques a través de les diferents seccions: 
les nou àrees tecnològiques en què treballa la UPC, te-
màtiques específiques en què la Universitat té coneixe-
ment expert, els projectes ja desenvolupats i la possibi-
litat de veure aquests en funció dels sectors d’aplicació.

Aquest lloc web, més dinàmic i intuïtiu, dona un prota-
gonisme més gran a la imatge, simplifica l’accés a l’àm-
plia oferta de capacitats tecnològiques que la UPC posa 
a disposició d’empreses i organitzacions, i contribueix a 
reforçar el posicionament de la UPC com a soci estratè-
gic proveïdor de tecnologia.

https://cit.upc.edu/ca/upc_industria40_impressio3d/
http://catalunya2020.gencat.cat/ca/ris3cat/
http://catalunya2020.gencat.cat/ca/ris3cat/
http://catalunya2020.gencat.cat/ca/ris3cat/
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
https://mcia.upc.edu/ca
https://www.fundaciocim.org/
https://cit.upc.edu/ca/cit-upc-estrena-web/
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COVID-19: L’INTEXTER ha col·laborat amb el 
Departament de Salut sobre els requeriments 
per fer mascaretes sanitàries reutilitzables 
/ 24 de març

Un equip d’investigadors de l’INTEXTER ha col·laborat 
amb el Departament de Salut de la Generalitat de Ca-
talunya en l’assessorament sobre els requeriments tèc-
nics necessaris per fabricar mascaretes sanitàries reu-
tilitzables i segures, i la manera més ràpida i efectiva de 
portar-ho a terme per fer front a la COVID-19.

Les mascaretes sanitàries han de ser hidròfobes, so-
bretot en la part exterior, i han de complir la normativa 
sanitària FFP1, FFP2 o FFP3. Es recomana no fer ús de 
mascaretes domèstiques i, en cas d’extrema necessi-
tat, els experts aconsellen els teixits més adients per 
fabricar mascaretes temporals efectives que no siguin 
d’ús clínic.

Per a un ús temporal no sanitari, el cotó està totalment 
desaconsellat, perquè absorbeix l’aigua i les microgotes 
amb virus, i, si no està tractat amb acabats antibacteri-
ans, afavoreix el creixement de bacteris. Per això, les 
teles més adients per construir mascaretes protectores 
serien les de poca absorció d’aigua, fabricades amb fi-
bres hidrofòbiques (com polièster o polipropilè).

El 20 de març es va publicar al BOE la Disposició 3995 
del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme sobre espe-
cificacions alternatives excepcionals en la fabricació 
de mascaretes EPI davant la manca d’aquest material 
en l’inici de la pandèmia. Segons aquesta disposició, es 
van poder comercialitzar a Espanya mascaretes sanità-

ries que complien les especificacions NIOSH i xinesa, 
amb la validació per part de les autoritats sanitàries 
de les comunitats autònomes, i que disposaven de la 
documentació tècnica que garantia aquestes especifi-
cacions: eficàcia contra la penetració, resistència a la 
respiració i marcatge.

A causa de l’ampli i heterogeni volum d’informació ge-
nerat entorn del tèxtil i la pandèmia de la COVID-19 i a 
les freqüents consultes rebudes per una gran quantitat 
d’empreses i institucions, INTEXTER va introduir al seu 
web Tèxtil i COVID-19, un repositori d’informació sobre 
aspectes legislatius, certificacions i altres temes relle-
vants relacionats amb el tèxtil en l’àmbit de la pandèmia.

Dotze centres de recerca i universitats  
de Catalunya s’agrupen per impulsar el  
sector de la internet de les coses 
/ 11 de març

Dotze centres de recerca i universitats de Catalunya han 
creat l’agrupació Fem-IoT amb l’objectiu d’impulsar la 
transferència i la recerca en l’àmbit de la internet de les 
coses (IoT) com un camp estratègic dins del sector TIC. 
Gràcies al gran ventall d’aplicacions que ofereixen les 
tecnologies IoT, es preveu que en els pròxims anys se n’in-
crementi àmpliament la demanda per millorar la compe-
titivitat del teixit empresarial català en àmbits com la in-
dústria, les ciutats o la mobilitat intel·ligent.

Els dotze centres que formen el projecte són capdavan-
ters en el desenvolupament de solucions IoT en àrees 
diverses com la connectivitat, la sensòrica, la computa-
ció, la ciberseguretat o l’optimització del consum ener-
gètic. L’agrupació, per tant, permetrà generar un model 
de coordinació amb la voluntat de compartir, col·laborar 

i establir estratègies comunes en la recerca i la transfe-
rència de resultats. El principal objectiu de l’agrupació és 
sumar capacitats per adaptar-se millor als requeriments 
d’aquest mercat tecnològic, evitar la fragmentació de so-
lucions i garantir la interoperabilitat.

Fem-IoT està format per la Fundació i2CAT, líder de 
l’agrupació; el centre Motion Control and Industrial Appli-
cations Research Group (MCIA) i el Grup de Xarxes sen-
se Fil (WNG), ambdós de la UPC; la Universitat Pompeu 
Fabra (UPF), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la 
Universitat Rovira i Virgili (URV), el Barcelona Supercom-
puting Center - Centre Nacional de Supercomputació 
(BSC-CNS), el Centre Internacional de Mètodes Numèrics 
a l’Enginyeria (CIMNE), el Centre Tecnològic de Teleco-
municacions de Catalunya (CTTC), el Centre de Visió per 
Computador (CVC), Eurecat, LEITAT i l’Institut de Recerca 
en Energia de Catalunya (IREC).

L’agrupació impulsarà dos projectes de recerca per tre-
ballar conjuntament els reptes de futur de la IoT a Cata-
lunya en l’àmbit de les ciutats intel·ligents.

Fem-IoT és una de les nou agrupacions de tecnologies 
emergents acreditades per la Generalitat de Catalunya i 
està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Ope-
ratiu FEDER 2014-2020 amb una dotació d’1.997.659 euros.

https://cit.upc.edu/ca/covid-19-mascaretes-reutilitzables/
https://cit.upc.edu/ca/covid-19-mascaretes-reutilitzables/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/
https://cit.upc.edu/ca/INTEXTER_covid/
https://www.upc.edu/intexter/es/ca/covid19
https://cit.upc.edu/ca/fem_iot/
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Barcelona Tech City i la UPC acorden  
promoure conjuntament la generació d’un 
ecosistema tecnològic i digital a Barcelona
/ 5 de juny

La UPC i Barcelona Tech City (BTC) van signar un conveni 
de col·laboració amb la finalitat de promoure conjunta-
ment la generació d’un ecosistema tecnològic i digital a 
la ciutat de Barcelona, posant el focus en els àmbits del 
talent, la innovació i l’emprenedoria, i la transferència 
de coneixement i tecnologia.

Les dues entitats posaran en contacte les seves xarxes 
d’emprenedors i emprenedores per fomentar l’econo-
mia col·laborativa entre els estudiants, alumni, inves-
tigadors i empreses incubades a la UPC i les empre-
ses ubicades a BTC. En aquest sentit, BTC crearà un 
espai d’incubació d’empreses als edificis Pier 01 i Pier 
03, situats al Palau de Mar de Barcelona, on facilita-
rà als emprenedors de les dues comunitats l’accés a 
les activitats de treball en xarxa (networking) i serveis 
de Barcelona Tech City, que representa més d’un miler 
d’empreses dels sectors digital i tecnològic amb base 
a Barcelona. En aquests espais, estudiants, alumni i 
personal investigador emprenedor de la UPC podran 
desenvolupar la seva idea de negoci, amb una selecció 
prèvia dels projectes per part de la Universitat i BTC. La 
UPC és la primera universitat catalana que estableix un 
acord d’aquest tipus amb BTC.

La UPC, que a través d’aquest conveni esdevé soci tec-
nològic de referència per a BTC, oferirà itineraris forma-
tius en emprenedoria, sessions de mentoria, trobades i 
activitats de networking a les empreses allotjades en el 
hub tecnològic de BTC. Així mateix, donarà a conèixer la 
seva potencialitat tecnològica a les empreses ubicades 
a l’Associació i canalitzarà les necessitats tecnològi-
ques d’aquestes a través del Centre d’Innovació i Tec-
nologia (CIT UPC), amb la finalitat de facilitar la trans-
ferència de tecnologia i coneixement de la Universitat.

Models matemàtics per fer seguiment  
de l’epidèmia de la COVID-19
/ Març

El grup de recerca de Biologia Computacional i Sistemes 
Complexos (BIOCOM-SC), especialitzat en epidemio-
logia matemàtica, juntament amb l’Institut de Recerca 
Germans Trias i Pujol (IGTP), ha treballat en l’anàlisi de 
dades sobre la incidència de la COVID-19 i ha desenvo-
lupat diferents models matemàtics que permeten quan-

tificar la situació, així com la predicció dels quinze dies 
següents. El centre ha publicat, durant tota la pandèmia, 
documentació diversa per entendre la dinàmica epide-
miològica i informes diaris per avaluar la situació i fer 
prediccions a curt termini a Catalunya, a Espanya i a la 
Unió Europea. 

https://cit.upc.edu/ca/upc_bcn_tech_city/
https://cit.upc.edu/ca/upc_bcn_tech_city/
http://BTC
http://cit.upc.edu/
http://cit.upc.edu/
https://cit.upc.edu/ca/covid-19-model-matematic/
https://biocomsc.upc.edu/en/covid-19/situation-and-prediction
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Neix el grup de recerca CATMech  
en l’àmbit de l’Enginyeria Mecànica
/13 de novembre

S’ha creat un nou grup de recerca, CATMech, resultat 
de la fusió del Laboratori de Sistemes Olehidràulics i 
Neumàtics (LABSON), el Laboratori d’Enginyeria Acús-
tica i Mecànica (LEAM), i el Laboratori per a la Innovació 
Tecnològica d’Estructures i Materials (LITEM). Els tres 
són d’àmplia trajectòria en la innovació tecnològica ori-
entada a la indústria de diferents àmbits de l’enginyeria 
mecànica.

CATMech, que compta amb l’acreditació TECNIO per la 
Generalitat de Catalunya, generarà nou coneixement i 
transferirà els resultats de la seva activitat de recerca al 
teixit industrial en l’àmbit de la maquinària, de l’oleohi-
dràulica i sistemes neumàtics, de l’acústica i vibracions, 
i dels materials i les estructures d’enginyeria.

El grup CATMech neix amb vocació de servei a les em-
preses per transferir al teixit productiu la seva activitat 
d’innovació tecnològica, sigui amb projectes nacionals, 
estatals o europeus, signant acords bilaterals amb les 
empreses que necessitin millorar la seva competitivitat 
a través de l’R+D+i. El nou grup té la missió d’aportar 
solucions més competitives i àmplies a la indústria, fa-
cilitar un flux estable de recerca d’excel·lència basada 
en l’anàlisi i la modelització de fenòmens físics, fomen-
tar l’experimentació dins de l’àmbit mecànic, i garantir 
la continuïtat i competitivitat a llarg termini. CATMech 
disposa d’equipaments versàtils i punters que els per-
meten portar a terme tot tipus d’assajos, amb una po-

tència instal·lada que va des de 18,5 kW (6000 rpm) a 
120 kW (3000 rpm), i que permet una gran versatilitat 
i adaptació a les necessitats del client. CATMech té 
capacitat per crear noves plantes d’assaig i de realitzar 
assajos in situ, siguin destructius en el rang de càrre-
gues de 250 kN a 10 kN, estàtics i dinàmics de baixa fre-
qüència, o no destructius.

La presentació del nou grup de recerca CATMech va 
comptar amb la presència de Francesc Torres, rector de 
la UPC; Xavier Roca, director de l’ESEIAAT; Esteve Codi-
na, director de CATMech; Pedro Javier Gámez, Lluís Gil 
i Jordi Romeu, directors d’àrea de CATMech, i Jordi Be-
renguer, vicerector de la UPC de Transferència de Conei-
xement i Innovació.

 

Acceleració de projectes en l’àmbit  
de la fotònica per a empreses
/ 15 de setembre 

El Centre de Desenvolupament de Sistemes i Instrumen-
tació (CD6) participa com a partner en el projecte euro-
peu ACTPHAST4.0 (Accelerating Photonics Innovation 
for SME’s: A one stop-shop-incubator). ACTPHAST4.0 és 
una plataforma que dona suport a i accelera la capacitat 
d’innovació de les empreses europees proporcionant-los 
accés directe a l’expertesa, a l’estat de l’art i a les infraes-
tructures dels centres tecnològics líders a Europa (ano-
menats partners d’ACTPHAST4.0), amb l’objectiu d’ajudar 
les empreses a explotar el potencial comercial de la fo-
tònica aplicada.

ACTPHAST4.0 opera com una convocatòria oberta a to-
tes les empreses europees (grans i petites, tot i que està 
especialment orientat a les pimes) i dona suport en els 
processos d’innovació amb impacte en una gran varietat 
de sectors industrials. Els principals àmbits d’aplicació 
són la producció avançada (indústria 4.0), l’automoció, la 
indústria aeroespacial, l’energia i el medi ambient, les ci-
ències de la vida i la salut, la seguretat, la metrologia i els 
sensors, i la visualització i displays.

L’accés a experts i partners tecnològics disponibles din-
tre d’ACTPHAST4.0 s’articula a través de propostes de 
projectes d’innovació presentades per les empreses que 
es puguin portar a terme en terminis relativament curts 
(entre 6 i 9 mesos).

ACTPHAST4.0 contribueix a la reducció del risc associat 
a projectes d’innovació gràcies a un instrument propi de 
finançament. El suport econòmic es basa a finançar les 
tasques que els partners ACTPHAST4.0 fan per a l’em-
presa. Els projectes s’estructuren en dos trams: un pri-
mer tram d’estudis de viabilitat o disseny conceptual, 
que pot ser de fins a 30.000 € subvencionats al 100 %, i 
un segon tram en què la subvenció és del 75 %. A partir 
del moment de la producció a gran escala, la subvenció 
és del 50 % per a tots els costos del projecte. En el cas de 
la UPC, la relació entre l’empresa i el soci d’ACTPHAST4.0 
s’articula a través d’un contracte d’R+D estàndard. 

Addicionalment, el suport tecnològic que ofereix ACT-
PHAST4.0 es complementa amb experts en l’àrea de ne-
goci i finances per ajudar que les activitats d’innovació 
tinguin una sòlida orientació a mercat.

https://catmech.upc.edu/home
https://catmech.upc.edu/home
https://catmech.upc.edu/home
https://catmech.upc.edu/home
http://www.cd6.upc.edu/
http://www.actphast.eu/
https://cit.upc.edu/ca/actphast4_0/
https://cit.upc.edu/ca/actphast4_0/
https://cit.upc.edu/ca/actphast4_0/
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Innovació per a plantes hidroelèctriques que 
milloraran la flexibilitat del sistema elèctric 
El Centre de Diagnòstic Industrial i Fluidodinàmica 
(CDIF) ha posat en marxa la participació en el projec-
te europeu XFLEX HYDRO, per millorar la flexibilitat 
del sistema elèctric a partir de l’energia generada a les 
centrals hidroelèctriques.

En l’escenari del procés de descarbonització de la 
Unió Europea hi ha una integració massiva de les fonts 
d’energia renovables i la desconnexió de les anome-
nades unitats convencionals com a emissors de gasos 
d’efecte hivernacle. Aquests canvis influeixen dràsti-
cament en la provisió de l’equilibri de la xarxa elèctri-
ca i en desafien les operacions i la seguretat. És molt 
important, doncs, proporcionar solucions fiables amb 
més serveis de flexibilitat. XFLEX HYDRO neix arran de 
l’aparició de l’Emissions Gap Report, editat per l’Orga-
nització de les Nacions Unides (ONU). El document es-
tudia les formes de reduir les emissions mundials de 
CO2 i apunta a la flexibilitat del sistema elèctric com a 
peça clau per a la integració d’una proporció més gran 
d’energia renovable variable en el subministrament.

La planta hidroelèctrica ja suporta significativament la 
flexibilitat de sistema de potència elèctric en termes de 
capacitat de regulació, control de freqüència, arrencada/
aturada ràpida, transició de generació ràpida a modes 
de bombeig, alta velocitat de rampa, emulació d’inèrcia, 
etc. XFLEX HYDRO aspira a demostrar metodologies in-
novadores que s’aplicaran a aquestes centrals, com ara 
turbines de velocitat variable, curtcircuit hidràulic per a 
les bombes turbina, sistema híbrid bateria-turbina, mo-
nitoratge avançat i digitalització. La metodologia s’obtin-
drà a partir dels resultats de la implementació d’aques-
tes solucions tecnològiques, assolits en set plantes 

hidroelèctriques europees que serveixen d’exemple. Les 
solucions innovadores també apunten a un pla de man-
teniment optimitzat per minvar el temps d’interrupció i 
augmentar la disponibilitat de la planta.

L’objectiu final del projecte XFLEX HYDRO és augmen-
tar el potencial hidroelèctric en termes d’eficiència de 
la central, disponibilitat de les màquines i provisió de 
serveis de flexibilitat per al sistema d’energia elèctric 
(EES). S’aconseguirà integrar una proporció més gran 
d’energia renovable variable (eòlica i solar) en aquest 
sistema i així s’ajudarà a complir l’objectiu del 32 % 
d’aquest tipus d’energies per a l’any 2030.

El projecte, que finalitzarà el 2023, disposa d’un pres-
supost de 18 milions d’euros i està cofinançat pel Pro-
grama Horitzó 2020 de la Unió Europea amb 15,1 mili-
ons d’euros. XFLEX HYDRO està coordinat per l’École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suïssa) i hi par-
ticipen divuit socis.

ICOPE: Solucions innovadores  
en la refrigeració de l’electrònica de  
potència en els avions
El Centre Tecnològic de Transferència de Calor (CTTC) ha 
liderat el projecte ICOPE (Innovative COoling system for 
embedded Power Electronics), per dissenyar un nou sis-
tema de refrigeració per a l’electrònica de potència inte-
grada als avions.

L’avenç progressiu cap als avions híbrids-elèctrics o pos-
siblement totalment elèctrics genera nous reptes en la 
gestió tèrmica associada a la generació, acumulació i 
emissió d’energia elèctrica d’alta tensió. 

En els darrers anys, les tecnologies utilitzades per a la 
refrigeració de l’electrònica de potència i/o d’altres dis-
positius semiconductors han passat de solucions refri-
gerades per aire a solucions refrigerades per líquids o per 
processos evaporatius de canvi de fase, per aconseguir 
gestionar els increments de potència per unitat de volum 
(és a dir, reduint la mida de l’electrònica).

Amb els nous tipus de semiconductors de potència, fabri-
cats amb materials més eficients des d’un punt de vista 
tèrmic (menys pèrdues i més resistència a altes tempera-
tures), s’ha obert la possibilitat de tornar a avaluar l’ús de 
sistemes refrigerats per aire, que, a més, pesen menys i en 
general són més fiables i necessiten menys manteniment.

Així, en el marc del projecte s’han desenvolupat nous 
conceptes de dissipadors de calor refrigerats per aire 
mitjançant la integració de materials avançats, com l’an-
nealed pyrolytic graphite (APG) i els metal matrix compo-
sites (MMC), capaços de dissipar la quantitat de calor 
que aquests sistemes d’electrònica de potència generen 
i mantenir-los a una temperatura adequada. 

Aquests nous dissipadors han estat dissenyats, optimit-
zats, prototipats i testejats replicant els sistemes d’elec-
trònica de potència d’un avió. També se n’ha analitzat la 
integració final en un sistema de quatre mòduls de con-
versió (disseny, construcció i testeig), per assegurar que 
la distribució de l’aire sigui l’adequada per mantenir la 
refrigeració esperada segons els requisits del projecte.

Aquest nou sistema de refrigeració per aire és, doncs, 
una solució senzilla i fiable, que elimina components i 
sistemes addicionals, redueix substancialment el pes i la 
complexitat dels sistemes actuals, i la fa, per tant, més 
competitiva.

En el projecte també hi han participat AAVID Thermacore 
Europe Limited, del Regne Unit, i Schunk Carbon Techno-
logy GmbH, d’Àustria. ICOPE ha tingut una durada de tres 
anys (de juny de 2017 a agost de 2020) i ha comptat amb 
un pressupost de 943.507 €.

Figura 1. Esquerra: model conceptual del conducte de refrigeració d’aire 
per refrigerar el sistema d’electrònica de potència. Dreta: simulació de 
la distribució de l’aire en l’interior.

https://xflexhydro.net/
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El Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumen-
tació i Sistemes (CD6) ha desenvolupat un instrument 
oftalmològic per avaluar la pel·lícula lacrimal de l’ull 
mitjançant l’anàlisi de la degradació de la imatge del 
reflex corneal, una aplicació basada en tècniques fotò-
niques. 

La pel·lícula lacrimal és la primera superfície de l’ull que 
està en contacte amb l’aire. Quan aquesta part de l’ull 
s’altera, es produeix la síndrome de l’ull sec, una malal-
tia que afecta la superfície ocular i produeix diferents 
símptomes d’incomoditat, trastorns visuals i inestabi-
litat de la pel·lícula lacrimal, i que ocasiona danys en la 
superfície ocular. L’ull sec afecta un 30% de la població 
i s’espera que aquest percentatge augmenti a causa de 
l’ús de lents de contacte, diverses cirurgies de la vista 
i l’ús de tota mena de pantalles. Les tècniques que es 
fan servir actualment per al diagnòstic de l’ull sec són 
subjectives i invasives.

El nou instrument per avaluar la pel·lícula lacrimal es 
basa en l’anàlisi de la degradació de la imatge del reflex 
corneal. Quan la pel·lícula lacrimal està en bones condi-
cions, la imatge de llum coherent reflectida en la còrnia 
és regular i de bona qualitat. Ara bé, quan la pel·lícula 
lacrimal es trenca, el reflex corneal es degrada. Mitjan-
çant la degradació de la imatge del reflex corneal, el nou 
mètode avalua la pel·lícula lacrimal i permet diagnosti-
car l’ull sec.

El prototip desenvolupat està enfocat a la pràctica clínica 
diària, que requereix l’ús d’eines cada cop més sofistica-
des però que a la vegada han de ser econòmiques i fàcils 
d’utilitzar. Actualment ja s’han portat a terme mesures de 
laboratori i clíniques amb pacients. Aquest mètode tam-
bé s’ha provat en l’avaluació de la comoditat de les lents 
de contacte, mesurant l’estabilitat de la pel·lícula lacri-
mal en la lent. El prototip i la metodologia són adequats 
per a les condicions de laboratori i s’està evolucionant 
cap a un instrument operatiu en un entorn clínic.

El projecte ha rebut finançament de la Secretaria d’Uni-
versitats i Recerca del Departament d’Empresa i Conei-
xement de la Generalitat de Catalunya, i també ha estat 
cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Euro-
peu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Un nou instrument oftalmològic no  
invasiu basat en tècniques fotòniques  
per diagnosticar l’ull sec

Big data i intel·ligència artificial  
per al nou sistema elèctric  
El Centre d’Innovació Tecnològica en Convertidors Es-
tàtics i Accionaments (CITCEA UPC) coordina el projec-
te Big Data for OPen Innovation Energy Marketplace 
(BD4OPEM). L’objectiu de la iniciativa és impulsar solu-
cions innovadores en big data i intel·ligència artificial 
aplicades al sector energètic per millorar la gestió de les 
xarxes elèctriques.

Es desenvoluparà una plataforma, allotjada al núvol 
(analytic toolbox) que integrarà serveis basats en intel·li-
gència artificial per millorar la monitorització, l’operació, 
el manteniment i la planificació de les xarxes elèctri-
ques de distribució. Les xarxes elèctriques de distribució 
s’enfronten a reptes importants degut als requisits d’un 
nombre creixent de dispositius de generació i consum 
distribuïts en un món interconnectat com l’actual. Amb 
el pas del món analògic al món de la internet de les coses 

hi ha una gran quantitat de dades de sistemes energètics 
disponibles, la majoria de les quals no estan utilitzades 
o estan infrautilitzades. L’estratègia del projecte és com-
partir i extreure més valor de les dades disponibles pro-
porcionant noves solucions per millorar la gestió de les 
xarxes elèctriques, en un mercat obert o plataforma pú-
blica, basada en innovació oberta, on els usuaris trobin 
el que necessiten utilitzant els serveis prestats per dife-
rents empreses especialitzades. En aquesta plataforma 
estaran disponibles, entre d’altres, serveis per detectar 
errors de mesura, analitzar la topologia i l’observabilitat 
de xarxes de baixa tensió, realitzar-ne el manteniment 
predictiu, identificar pèrdues no tècniques, fer estimaci-
ons de la flexibilitat de la xarxa −incloent la que procedeix 
de la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics−, 
així com serveis per ajudar en la presa de decisions de fu-
tures expansions de la xarxa. La plataforma estarà dispo-
nible per les empreses del sector i altres agents (univer-
sitats, start-ups, centres de recerca o altres entitats que 
promouen la col·laboració i l’intercanvi d’idees), i garanti-
rà els fluxos de dades segurs des de proveïdors de dades 
fins a proveïdors de serveis, acomplint els requisits del 
Reglament General de Protecció de Dades.

També la plataforma que es desenvoluparà promou la 
integració d’energies renovables i la participació activa 
dels consumidors en els intercanvis d’energia elèctrica. 
BD4OPEM està finançat per la Unió Europea amb 8 mili-
ons d’euros en el marc del programa Horitzó 2020, tindrà 
una durada de tres anys i mig (2020-2023), i compta amb 
la participació d’un consorci constituït per 11 entitats més. 

https://www.cd6.upc.edu/
https://cordis.europa.eu/project/id/872525/es
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Implantada amb èxit en un pacient la primera 
biomembrana antitumoral al món

L’Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de 
Terrassa (INTEXTER) ha col·laborat amb la seva spin-off 
Cebiotex i l’Hospital Sant Joan de Déu, per implantar 
amb èxit la primera biomembrana antitumoral fabricada 
amb nanofibres dins el cos d’un pacient a l’Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

La biomembrana CEB-01 està fabricada a partir de 
nanofibres biocompatibles i bioabsorbibles, i allibe-
ra localment i de forma segura altes dosis d’un fàrmac 
quimioteràpic (SN-38, administrat actualment en la 
quimioteràpia convencional) que s’implanta sobre el llit 
quirúrgic després de l’extracció d’un tumor, amb l’objec-
tiu d’eliminar restes de cèl·lules tumorals que hi hagin 
pogut romandre, millorar el pronòstic dels pacients i dis-
minuir els efectes secundaris del tractament oncològic, 
especialment els de la radioteràpia en el càncer infan-
til. Aquest innovador tractament aborda una necessitat 
mèdica no coberta en oncologia.

Cebiotex vol facilitar eines als cirurgians oncològics per 
aplicar una teràpia no invasiva per al càncer infantil i al-
tres malalties minoritàries, que asseguri que el llit qui-
rúrgic quedi lliure de cèl·lules canceroses després de 
l’extirpació d’un tumor i així eviti tant la seva reproducció 
com els efectes secundaris de la quimioteràpia i, sobre-
tot, de la radioteràpia en el cas dels pacients pediàtrics.

La plataforma tecnològica Cebiotex® i la biomembrana 
CEB-01 estan patentades als Estats Units, a la Unió Eu-
ropea i a la Xina. A més, Cebiotex disposa de la certifica-
ció GMP (Good Manufacturing Practices) de l’Agència Es-
panyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), 
la qual li permet fabricar sota qualitat farmacèutica i 
poder implantar les seves biomembranes en humans. 

El 2019 va obtenir l’Orphan Drug Designation (ODD) en 
sarcomes de teixits tous per l’Agència del Medicament 
Europea (EMA) i la Comissió Europea, certificació que 
presenta avantatges com l’exclusivitat de mercat a la UE, 
i que facilita l’acceleració del seu desenvolupament per a 
l’aplicació en càncer infantil i malalties minoritàries.

Cebiotex ha llançat una ronda d’inversió per captar 1,6 
milions d’euros. Els fons permetran avançar en el desen-
volupament d’aquest tractament oncològic innovador, 
finançant la segona fase clínica, que consistirà a im-
plantar la CEB-01 en 21 pacients adults amb sarcoma 
de teixits tous a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
i posteriorment assolir el seu gran objectiu: iniciar els 
estudis clínics amb pacients oncològics pediàtrics a 
l’Hospital Sant Joan de Déu. En un futur, es preveu que 
la plataforma tecnològica Cebiotex®, única al mercat, es 
pugui aplicar en altres tipus de càncer, infeccions i terà-
pies avançades. 

L’spin off Cebiotex va ser creada el 2012 dins el marc de 
la transferència científica i tecnològica de l’institut IN-
TEXTER de la UPC i de l’Hospital Sant Joan de Déu.

Una nova generació de malles quirúrgiques 
intel·ligents per curar hèrnies abdominals  
i inguinals 
En el marc del projecte 4D-PolySense, el grup de recer-
ca d’Innovació en Materials i Enginyeria Molecular - Bi-
omaterials per a Teràpies Regeneratives (IMEM-BRT) de 
la UPC ha desenvolupat una malla quirúrgica dinàmica 
capaç de modular-se davant de canvis de temperatura 
i humitat, i que minimitza els riscos d’inflamació i dolor 
crònic en la cura de les hèrnies abdominals i inguinals. 

La tècnica més efectiva per reparar el teixit danyat, si-
gui amb cirurgia oberta o laparoscòpica, és la col·locació 
d’una malla quirúrgica. 

L’IMEM-BRT ha desenvolupat una nova generació de 
malles quirúrgiques no absorbibles, amb una capa d’hi-
drogel biocompatible, dissenyades per ajudar a reduir 
els problemes relacionats amb la implantació de mate-
rials polimèrics rígids en zones en contacte amb teixits 
delicats de la paret abdominal. Estan dissenyades amb 
un material intel·ligent: un gel polimèric termosensible, 
capaç de respondre als canvis de temperatura i d’adap-
tar-se als teixits tous i modular-ne la forma.  

Els hidrogels són un tipus de material polimèric que pot 
retenir una gran quantitat de líquid sense dissoldre’s. Els 
hidrogels termosensibles tenen propietats d’inflament 
modulades pels canvis de temperatura. Així, en contacte 
amb la temperatura corporal, el material és capaç d’ex-
pandir-se o contreure’s per adaptar-se a la zona d’implan-
tació. Aquest efecte, anomenat 4D response o efecte dinà-
mic, s’aconsegueix gràcies al revestiment d’hidrogel sobre 
els fils de polipropilè de la malla, que li aporta les capaci-
tats de resposta als canvis de temperatura i d’humitat. Es 
tracta de la primera malla quirúrgica capaç de respondre a 
canvis de temperatura de 25 a 40 graus centígrads.

La fabricació de les malles quirúrgiques convencionals es 
basa en una tecnologia tèxtil que transforma les fibres de 
polímer (1D) en una estructura teixida bidimensional (2D). 
Gràcies a la deposició de l’hidrogel, l’estructura 2D es con-
verteix en un material intel·ligent capaç de respondre a 
determinats estímuls, com són els canvis de temperatura 
local, cosa que dona pas a una estructura activa i dinàmi-
ca, amb una capacitat de moviment que li permet adap-
tar-se a l’entorn. És el que es coneix com a tecnologia 4D.

Aquesta capacitat de modulació i adaptació del material 
serà molt útil en el moment de la cirurgia, perquè facili-
tarà a l’equip mèdic la manipulació durant la implantació, 
però també en el postoperatori. 

El projecte 4D-Polypropylene Meshes as Sensitive Moti-
on Sensors (4D-PolySense) s’ha desenvolupat entre abril 
de 2018 i març de 2020, en el marc del Programa Horizon 
2020, amb un pressupost de 159.000 euros i amb el su-
port de B. Braun Surgical, SAU (Spain), 

https://futur.upc.edu/IMEM-BRT
https://www.bbraun.es/es.html
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CoffeDAT: Machine learning per optimitzar  
la configuració de màquines de cafè espresso 
professionals
El Centre Motion Control and Industrial Applications 
(MCIA), en col·laboració amb l’empresa Caffè d’Autore, 
ha desenvolupat un sistema per optimitzar el rendiment 
de les màquines de cafè espresso que comercialitza la 
companyia.

Mitjançant tecnologies basades en machine learning 
s’han desenvolupat algorismes que han permès imple-
mentar un indicador que de forma remota (les màquines 
estan connectades a internet) i senzilla, identifica la 
configuració que ha establert el client una vegada en ús, 
i detecta les que treballen amb incoherències fruit d’una 
configuració inadequada.

A través d’aquest sistema l’empresa defineix les millores 
que s’han d’introduir a la personalització de les opcions 
perquè la configuració sigui consistent, de manera que 
s’utilitzi la quantitat de cafè i aigua adient per a cada 
selecció de tipus de cafè a preparar. D’aquesta manera 
s’aconsegueix, amb la màquina a casa del client, millo-
rar la qualitat i la consistència dels productes, allargar 
la vida útil dels equips i optimitzar el consum d’energia, 
aigua i cafè.

El projecte ha tingut una durada de dos anys (2019-2020).

Smart Factory: Dispositius connectats  
per a la indústria 4.0 

El Grup de Recerca en Circuits i Sistemes de Comunicació 
(CIRCUIT) treballa en el projecte Smart Factory, centrat a 
desenvolupar algoritmes de monitoratge avançat, amb 
la finalitat d’incrementar la flexibilitat i l’adaptació dels 
sistemes de monitoratge i control, que han de permetre 
implementar estratègies de manteniment predictiu i ser 
capaços de donar respostes en situacions de fallida o 
mal funcionament de les plantes industrials.

El projecte té l’objectiu de desenvolupar prototips de dis-
positius que integrin les diferents tecnologies de senso-
rització, processament de dades i comunicacions sense 
fils per a ús industrial. Específicament s’està desenvolu-
pant un sistema per al monitoratge de l’activitat de tre-
balladors en planta (seguiment de la temperatura a què 

es treballa, humitat, nivells de soroll, detecció de possi-
bles accidents laborals…) i un sistema de monitoratge de 
màquines en línies de producció per informar de diversos 
paràmetres relatius a l’estat de la màquina, o per extreu-
re informació que faciliti el seguiment d’estocs), tot amb 
tecnologia de sensorització i comunicació sense fil inte-
grada. Els sistemes desenvolupats permetran proporcio-
nar informació de treballadors i màquines en temps real, 
així com acumular i emmagatzemar dades per a la seva 
posterior anàlisi.

Smart Factory s’emmarca dintre del projecte Looming 
Factory juntament amb Connected Factory, Robots on 
Factory i Factories of the Future. Looming Factory és una 
aliança entre grups d’R+D+i del món universitari i de la 
indústria per facilitar i accelerar la introducció al mercat 
de tecnologies emergents alineades amb les necessitats 
i els nous reptes industrials que resulten de la transfor-
mació digital: fàbriques intel·ligents i connectades, i ro-
bòtica de col·laboració en entorns productius, amb de-
mostració d’aquestes tecnologies en entorns reals.

El projecte Looming Factory té una durada de tres anys 
(finalitzarà el desembre de 2021) i disposa d’un cofinan-
çament de 2 milions d’euros del Fons Europeu de Desen-
volupament Regional de la Unió Europea, en el marc del 
Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

https://futur.upc.edu/CIRCUIT
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Un embalatge biodegradable per evitar  
l’ús de plàstic en l’àmbit de l’alimentació  
El grup de recerca POLY2 (Polyfunctional polymeric ma-
terials) lidera un projecte per desenvolupar un packa-
ging a partir de matèries primeres d’origen vegetal que 
garanteixi la protecció dels aliments i n’allargui la vida 
útil. Aquest envàs és biodegradable i comestible, i s’ha 
elaborat a partir de matèries primeres d’origen vegetal 
amb l’objectiu de fomentar l’economia circular al mateix 
temps que es garanteixen les propietats que protegei-
xen els aliments i n’allarguen la vida útil. Per compro-
var l’eficiència del nou material, l’equip investigador l’ha 
utilitzat en la cobertura de maduixes del Maresme, que 
han incrementat la seva resistència davant els fongs i 
mantingut el seu aspecte original durant més temps.

Aquest envàs sostenible prové de fonts vegetals for-
mades per compostos naturals que ofereixen diferents 
propietats i que, combinats amb altres materials, per-
meten modificar la interacció de l’aliment amb l’atmos-
fera. D’aquesta manera es pot allargar la vida dels ali-
ments i s’aconsegueix un material d’envasament més 
sostenible, alternatiu als plàstics. El projecte aspira 
a donar resposta al gran malbaratament global d’ali-
ments, que es calcula en un 33 % de la producció total 
i un 45 % de la de fruites, verdures i hortalisses, segons 
dades de Stop Food Waste Day de 2019, i contribuir al 
desenvolupament d’envasos biodegradables i comesti-
bles que ajudin a allargar la vida útil dels aliments, al 
mateix temps que es preserva el medi ambient. 

En el marc del projecte, que s’ha desenvolupat durant 
dos anys, s’han utilitzat maduixes del Maresme per 
comprovar l’eficiència de l’embalatge a l’hora de man-
tenir la fruita en bon estat. S’ha pogut establir que l’ús 

d’aquest material com a cobertura per a les maduixes 
n’ha fet incrementar la vida útil, ja que ha augmentat 
la resistència de la fruita davant els fongs i ha reduït la 
seva pèrdua de massa, tot conservant-ne l’aspecte ori-
ginal durant més temps.

El projecte va ser seleccionat per participar en el pro-
grama Barcelona Technology Transfer Group de l’IESE 
Business School, amb l’objectiu d’accelerar la transfe-
rència del producte al mercat.

El projecte ha rebut el suport d’ACCIÓ mitjançant el 
programa TECNIOspring, que promou la incorporació de 
talent experimentat a les empreses i agents d’R+D ca-
talans. 

Mòduls indústria 4.0 per millorar  
la gestió de les plantes industrials

El Centre Específic de Recerca en Supervisió, Seguretat i 
Control Automàtic (CS2AC UPC) ha col·laborat amb l’em-
presa LOGI en el desenvolupament d’una sèrie de mòduls 
per a LogiPlatform, una plataforma híbrida (edge/cloud) 
d’autointegració per a indústria 4.0 mitjançant un so-
ftware multiplataforma de gestió modular, per a millorar 
la gestió de les plantes industrials.

El primer dels mòduls desenvolupats s’encarrega de la 
validació, reconstrucció (si s’han identificat com a invà-
lids) i reconciliació de les dades recollides pels sensors 
distribuïts per la planta.

Un segon mòdul permet detectar errors en temps real, 
pronosticar els futurs i estimar la vida útil d’un determi-
nat equip o component així com el seu interval de confi-
ança a partir de dades històriques de funcionament i de 
fiabilitat dels components. També incorpora algorismes 
de manteniment predictiu que permeten programar in-
tervencions abans que es produeixin les fallades o ava-
ries al sistema.

El tercer mòdul permet el diagnòstic de fallades i conèi-
xer la tolerància del sistema a partir de modelitzacions 
de les dades històriques de funcionament i dels compo-
nents així com de la seva interconnexió.

El quart avalua el rendiment del sistema a partir de la 
informació dels sensors disponibles i de les estimacions 
realitzades mitjançant modelitzacions de les dades. Això 
pot determinar no només el rendiment nominal sinó tam-
bé oferir un interval de confiança a partir de la qualitat de 
les dades disponibles.

El cinquè i últim mòdul permet la creació d’scheduling de 
la producció i logística considerant diferents indicadors 
de desenvolupament (costos de producció, de neteja…), 
els optimitza a curt i mitjà termini, i incorpora algorismes 
per a la logística, que podran integrar-se amb aplicatius 
de gestió d’estocs i de planificació d’aprovisionament de 
primeres matèries.

https://www.accio.gencat.cat/ca/accio/agencia/coneix-accio/
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Nous materials d’alt valor afegit  
a partir de PET reciclat

El grup de recerca e-PLASCOM participa en el projecte 
RevalPET’UP, l’objectiu del qual és desenvolupar materi-
als innovadors d’alt valor afegit i llarga vida útil a partir 
del PET opac reciclat.

Els residus de PET opac, un material plàstic cada cop 
més present en els envasos, són difícils de valoritzar. 
Pertorben la cadena de classificació i reciclatge del PET 
transparent i la major part s’incinera, per la qual cosa ac-
tualment també constitueix un desafiament per al medi 
ambient. L’objectiu de RevalPET’UP és poder arribar a 
reciclar el 100% del PET opac, i per això cal estabilitzar 
i millorar la qualitat del material base després del reci-
clatge. A aquesta conclusió es va arribar en el projecte 
REVALPET, anterior a RevalPET’UP. Aquest darrer sorgeix 
amb l’objectiu de donar respostes a aquests reptes mit-
jançant el procés d’extrusió reactiva.

El PET opac reciclat millorat per extrusió reactiva es 
transformarà de dues maneres. En primer lloc, barrejat 
amb altres materials com el polipropilè reciclat o addi-
tius especials (ignífugs, càrregues conductores), al qual 
se’l podrà dotar de propietats funcionals per a aplicaci-
ons especialitzades i sostenibles amb alt valor afegit, i 
utilitzar-lo per a aplicacions que requereixin bones pres-
tacions mecàniques. En segon lloc, es treballarà sobre el 
seu ús en forma d’escumes d’estructura microcel·lular 
controlada per a l’elaboració de peces que compleixin 
els principis de disseny ecològic (estructures lleugeres) i 
que tinguin propietats d’aïllament tèrmic prou elevades 
com per ser utilitzades en la construcció i en d’altres 
aplicacions en l’àmbit de la decoració.

En aquest context, el grup ePLASCOM-UPC treballarà 
en el desenvolupament de tècniques d’extrusió reactiva 

per al PET opac reciclat utilitzant extensors de cadenes 
i/o ramificadors tant a escala de laboratori com a escala 
de fàbrica pilot, i en la caracterització del seu compor-
tament mecànic i de fractura. D’altra banda, s’encarre-
garà de la producció i la caracterització mecànica de les 
peces microescumades mitjançant el procés MUCELL®.

RevalPET’UP desenvoluparà aquests materials fins a la 
producció a escala pilot, fins la realització de prototips 
(escala preindustrial) per mesurar les prestacions d’aï-
llament, i s’estudiarà el potencial comercial dels mate-
rials desenvolupats.

El projecte ha estat cofinançat pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Pro-
grama Interreg VA Espanya-França-Andorra (POCTEFA 
2014-2020), està dotat d’un pressupost de 180.000 eu-
ros. S’ha iniciat el gener del 2020 i finalitzarà el maig de 
2022. Hi participen també l’Institut de Ciències Analíti-
ques i de Fisicoquímica per al Medi Ambient i els Mate-
rials (IPREM), el grup Polymat (UPV/EHU), l’Institut Uni-
versitari de Nanociència d’Aragó (INA), l’Escola Nacional 
d’Enginyers de Tarbes (ENIT) i NOBATEK/INEF4.

Bio-Tune: nous materials multifuncionals  
per a implants

El grup Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits 
(BBT) del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica 
(CREB) lidera el projecte Bio-TUNE: Fine tune of cellular 
behavior: Multinational material for medical implants, 
el qual té per objectiu desenvolupar materials multifun-
cionals innovadors per produir una nova generació d’im-
plants mèdics amb capacitat per regular el comporta-
ment cel·lular i augmentar el seu potencial antibacterià.

En la ciència dels biomaterials, un dels objectius prin-
cipals és la biointegració dels implants amb els teixits 
circumdants. Les superfícies dels implants que faciliten 
l’adhesió cel·lular també poden afavorir la colonització 
de cèl·lules bacterianes. La infecció del biomaterial i la 
posterior formació de biofilms pot provocar danys en la 
qualitat de vida del pacient, un fet que representa una 
preocupació emergent en l’atenció sanitària.

En aquest context és fonamental la inhibició de la colo-
nització bacteriana, que freqüentment està relacionada 
amb agents citotòxics o tractaments que no afecten po-
sitivament els teixits de l’hoste. Per això, és important mi-
llorar l’èxit a llarg termini dels implants mèdics. Cal que 
les superfícies dels implants redueixin els nivells de co-
lonització bacteriana sense comprometre les funcions fi-
siològiques de les cèl·lules eucariotes. No obstant això, la 
majoria dels enfocaments actuals tendeixen a centrar-se 
només a millorar l’adhesió cel·lular o prevenir la infecció 
bacteriana, però rarament exploren un efecte combinat.

El projecte Bio-TUNE se centra en el desenvolupament 
de revestiments multifuncionals d’implants per abordar 
i mitigar simultàniament aquests dos aspectes. 

Bio-TUNE té una durada de 5 anys (de gener de 2020 a 
desembre de 2025) i compta amb un finançament de 
814.000 euros del programa RISE-MSCA d’Horizon 2020 
de la Unió Europea.

En el projecte hi participen també cinc organitzacions 
europees (l’INSERM, l’Institut Max Planck d’Investiga-
cions Mèdiques, la Università degli Studi di Camerino, 
la Universitat de Bristol i la Universitat de Glasgow) i 
quatre organitzacions de la resta del món (la Universi-
dad Nacional de San Martín, d’Argentina; la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas; la Universitas Gadjah 
Mada, d’Indonèsia, i la Universiti Sains Malaysia).

https://biomaterials.upc.edu/ca
https://creb.upc.edu/
https://cordis.europa.eu/project/id/872869
https://cordis.europa.eu/project/id/872869
https://www.inserm.fr/en
https://www.mr.mpg.de/en
https://www.mr.mpg.de/en
https://international.unicam.it/
https://www.bristol.ac.uk/
http://gla.ac.uk/
http://www.unsam.edu.ar/english/
http://www.unsam.edu.ar/english/
https://www.upc.edu.pe/en/
https://www.upc.edu.pe/en/
https://www.ugm.ac.id/en
https://www.ugm.ac.id/en
https://www.usm.my/index.php
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WiPLASH: Processadors per a intel·ligència  
artificial més ràpids i amb menor consum  
energètic

El grup de recerca N3Cat (NaNoNetworking Center in Ca-
talunya) lidera el projecte anomenat WiPLASH (Wireless 
Plasticity for Heterogeneous Massive Computer Architec-
tures), per desenvolupar processadors per a intel·ligència 
artificial i aprenentatge automàtic molt més ràpids i amb 
un menor consum energètic que els actuals.

WiPLASH té com a objectiu desenvolupar antenes de gra-
fè miniaturitzades i sense fils que operin en la banda dels 
terahertzs per dotar de plasticitat i reconfigurabilitat les 
futures plataformes de computació.

Fins avui, els processadors o xips de computació són de 
dos tipus: de propòsit general, capaços de portar a terme 
qualsevol funció amb una certa velocitat, i processadors 
ultraespecialitzats en una tasca concreta, que efectuen 
de manera molt eficient i ràpida una sola funció. N’és un 
exemple la tecnologia de reconeixement facial en temps 
real que tenen la majoria de nous telèfons intel·ligents, un 
mètode d’autenticació sofisticat que permet a la persona 
usuària desbloquejar el terminal o verificar pagaments. 
En aquest cas, un processador és capaç d’efectuar cen-
tenars de milers de milions d’operacions per segon per 
processar les imatges.

El prototip de processador que es desenvoluparà en el 
projecte WiPLASH està pensat per a la intel·ligència arti-
ficial i l’aprenentatge automàtic, disciplines amb un crei-
xement exponencial en els darrers anys. Quan un algorit-
me, que és un codi de programació, es fa córrer en un gran 
servidor, té un consum energètic enorme. 

Per això són clau les antenes de grafè miniaturitzades 
sense fils, fins a cent vegades més petites que una ante-
na de metall i capaces d’operar a freqüències rapidíssi-
mes de terahertzs. WiPLASH permetrà provar si aquestes 
antenes de grafè possibiliten xarxes de comunicació din-
tre d’un xip per a processadors d’intel·ligència artificial.

Aquests nous xips de computació es podran fer servir en 
implants al cos, a la internet de les coses, en telèfons mò-
bils o en grans servidors, i obriran la porta a una disrupció 
en què la intel·ligència artificial arribi a més llocs i en què 
la mida i el consum energètic siguin crucials. 

El projecte WiPLASH té una durada de tres anys i ha rebut 
tres milions d’euros de la Comissió Europea, en el marc 
del Programa Horitzó 2020, dins de la convocatòria FET 
OPEN. En el projecte hi participen set centres de recerca i 
empreses de computació europees. 

CARAMEL: ciberseguretat basada  
en intel·ligència artificial per a vehicles  
connectats i automatitzats 
El Grup de Xarxes sense Fil (WNG) participa en CARA-
MEL, un projecte europeu que té com a objectiu prin-
cipal donar resposta als desafiaments actuals de la 
ciberseguretat dels vehicles connectats, a través de 
tecnologies avançades d’intel·ligència artificial i apre-
nentatge automàtic (machine learning).

Per a això, es tindran en compte els diferents tipus de 
vehicles (cooperatius, connectats, autònoms i elèctrics) 
i es buscaran noves metodologies i solucions per dis-
minuir els riscos de ciberseguretat associats a cada un.

Tot i que actualment hi ha protocols que garanteixen 
la seguretat, tecnologies com la connectivitat dels ve-
hicles, els sistemes de conducció autònoma o la càrre-
ga intel·ligent de vehicles elèctrics introdueixen noves 
bretxes de ciberseguretat que s’han d’abordar.

En el marc de CARAMEL es desenvoluparan productes 
IDS (intrusion detection system) / IPS (intrusion preven-
tion system), així com tecnologies i serveis avançats 
per gestionar ciberatacs complexos i reduir possibles 
danys. Es dissenyaran també noves infraestructures TIC 
interoperables i escalables que proporcionin seguretat 
cibernètica sostenible i privacitat digital.

La ciberseguretat és un dels quatre riscos globals més 
greus als quals ens enfrontem, segons va establir el 
Fòrum Econòmic Mundial a Davos a començament de 
2018. Per al 2020, els experts esperen que s’assoleixin 
els 20.000 milions de dispositius connectats, un fet que 
sens dubte propiciarà un nombre més gran d’atacs ci-
bernètics.

Les proves pilot de CARAMEL es duran a terme a Karls-
ruhe i estan previstes per al gener de 2022.

El projecte CARAMEL ha rebut un finançament de 5 mi-
lions d’euros del Programa Horitzó 2020 de la Unió Eu-
ropea i la seva execució durarà trenta mesos (d’octubre 
de 2019 a març de 2022). El projecte està coordinat per 
i2CAT i compta amb la participació de catorze socis més 
de vuit països europeus (Alemanya, Espanya, Xipre, Por-
tugal, els Països Baixos, el Regne Unit, Grècia i Àustria).

http://www.n3cat.upc.edu/
https://www.wiplash.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fet-open
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fet-open
https://wireless.upc.edu/es
https://www.h2020caramel.eu/
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CoCoUnit: els processadors del futur  
per a sistemes de computació intel·ligents 
CoCoUnit és una nova unitat de processament que, in-
tegrant-se amb les unitats ja existents d’un processa-
dor (nuclis de propòsit general, GPU, etc.), serà capaç de 
desenvolupar funcions cognitives amb una eficiència 
energètica extremadament alta. Aquesta nova unitat 
possibilitarà noves experiències d’usuari que requereixen 
funcions cognitives en temps real en multitud de disposi-
tius, incloent-hi dispositius mòbils (per exemple, telèfons 
intel·ligents i dispositius portables) i servidors en centres 
de dades.

Aquesta innovadora unitat, desenvolupada pel Grup de 
Recerca Microarchitecture and Compilers (ARCO), liderat 
per Antonio González, contribuirà a desenvolupar el que 
ja es coneix com a cognitive computing. A través de noves 
arquitectures inspirades en el cervell, es tracta d’ampliar 
les capacitats dels sistemes informàtics perquè puguin 
desenvolupar tasques tradicionalment associades a la 
intel·ligència humana, com, per exemple, el reconeixe-
ment de la veu, la traducció automàtica, la síntesi de veu, 
la classificació d’imatges o el reconeixement d’objectes. 
En definitiva, es pretén dotar els ordinadors de capacitats 

d’aprenentatge, de síntesi i de raonament similars a les 
que desenvolupa el cervell humà.

Igual que el cervell, la futura CoCoUnit es basarà en una 
arquitectura massivament paral·lela amb unitats extre-
madament simples, ja que s’ha demostrat que moltes 
unitats simples són més eficients energèticament que 
poques unitats complexes.

La nova unitat reduirà el moviment de les dades. L’arqui-
tectura de Von Neumann actualment utilitzada en els 
processadors comporta una enorme despesa energètica, 
ja que implica moure dades al voltant de sistema: totes 
les instruccions i operands han de ser extrets de la me-
mòria i enviats a les unitats d’execució, i els resultats 
s’han d’escriure de nou en la jerarquia de memòria. Les 
interconnexions per moure aquestes dades consumeixen 
la major part de l’energia d’un microprocessador. Reduir 
aquests moviments pot, per tant, suposar beneficis im-
portants en eficiència energètica.

CoCoUnit també inclourà hardware especialitzat per a al-
gunes funcions clau i es basarà en un model de compu-
tació diferent, orientat a la “intel·ligència”: l’aprenentatge, 
més que la programació imperativa, tindrà un paper clau 
en aquest nou enfocament. A més, la nova unitat explo-
rarà la resiliència i la computació aproximada per a una 
eficiència energètica més gran.

Aquest projecte ha estat distingit amb una advanced 
grant, la màxima distinció que atorga el European Rese-
arch Council (ERC) a projectes de recerca en la frontera 
del coneixement. El projecte es va iniciar el setembre de 
2019, tindrà una durada de cinc anys i disposa d’un finan-
çament de 2,5 milions d’euros.

Materials projectats lleugers per reforçar  
i rehabilitar edificacions i estructures de  
patrimoni urbà
Investigadors dels grups de recerca Enginyeria de la 
Construcció (EC), Grup d’Arquitectura i Tecnologia (GAT), 
Laboratori d’Innovació i Tecnologia en l’Arquitectura 
(LiTA) i Materials de Construcció i Carreteres (MATCAR) 
han treballat en una metodologia per millorar la gestió 
del patrimoni urbà, abordant aspectes essencials en el 
procés de reforçament o reparació, així com durant la 
seva vida útil. Una de les opcions més habituals per re-
forçar els elements estructurals és la projecció de ma-
terials de cimentació, els quals formen una capa adheri-
da a l’element estructural reforçat. 

Tot i el gran potencial d’aquesta tècnica per a la rehabi-
litació, el seu ús estès i eficient té limitacions. MAPPU 
pretén millorar el coneixement existent dels mitjans ma-
terials, tècnics i de càlcul estructural necessaris per dur 
a terme reforços mitjançant projecció en una única capa 
que responguin de manera segura a tots els requeri-
ments plantejats.

El salt tecnològic que MAPPU ha aconseguit en el mè-
tode de reforç mitjançant projecció es fonamenta en 
quatre vectors. En primer lloc, la millora dels materials 
emprats mitjançant l’ús de barreges projectades es-
tructurals lleugeres, amb baixa permeabilitat, retracció 
compensada i més sostenibles que permetin una apli-
cació més fàcil i millorin el reforç resultant. En segon 
lloc, a través del desenvolupament de models de càlcul 
estructural que tinguin en compte les especificitats del 
material projectat (lleuger o de densitat normal) i que 
permetin un disseny optimitzat pel que fa a adherència 
a armadures i fluència, és a dir l’augment de deforma-
ció de la capa projectada a càrrega constant, que a la 
llarga comportarà un augment de la càrrega absorbida 

per l’estructura reforçada. En tercer lloc, a través de la 
millora de les tècniques de control de qualitat empra-
des per avaluar el comportament del material projectat 
a l’inici de la seva vida útil. Finalment, a partir de la pro-
posta de models de durabilitat integrals que permetin 
dissenyar i analitzar la vida útil de l’estructura conside-
rant tant el reforç com l’estructura ja existents.

Com a resultat de tot això, s’ha aconseguit reduir els ris-
cos possibles a causa de la degradació dels materials i 
s’ha augmentat la seguretat de les estructures. També 
s’han proposat nous models que avui encara no estan 
disponibles en normatives per al disseny estructural de 
la capa projectada. Amb això, s’ampliarà el camp d’apli-
cació de la tècnica, es reduiran les despeses amb mate-
rials i el consum de recursos naturals. 

MAPPU ha tingut una durada de quatre anys (de desem-
bre de 2016 a desembre de 2020), forma part del marc 
del Programa Estatal d’R+D+i orientat a Retos de la So-
cietat del MINECO i ha comptat amb un pressupost de 
96.800 euros. 

http://arco.e.ac.upc.edu/wiki/index.php?title=Main_Page
https://futur.upc.edu/MATCAR
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Estudi de prediagnosi de l’edificació  
residencial en els barris vulnerables  
de la ciutat de Barcelona 
Des del Grup de recerca Rehabilitació i Restauració Ar-
quitectònica (REARQ UPC) s’han realitzat els treballs 
‘Estudi de prediagnosi de l’estat de l’edificació residencial 
en els àmbits d’acusada vulnerabilitat de la ciutat de Bar-
celona’, ‘Prediagnosi de l’estat de l’edificació residencial a 
la Barceloneta, Raval Nord i el Born Nord, com àmbits de 
vulnerabilitat de la ciutat de Barcelona’, ‘Suport tècnic per 
l’estudi amb prediagnosi de l’estat de l’edificació del barri 
del Carmel de Barcelona’ i ‘Estudi de Prediagnosi de l’estat 
de l’edificació residencial dels barris incorporats a Pla de 
Barris 2021-24’ (Cornadó, C. et al.), tots ells previstos en 
el marc del Pla de Barris de la ciutat de l’Ajuntament de 
Barcelona.

Aquests estudis representen una proposta metodològica 
i analítica que s’ha dut a terme sobre un 17% del total 
del parc edificat residencial de la ciutat, iniciada amb 
el 2017 en els 16 barris que integraven el Pla de Barris 
2016-2020 i replicada en diversos àmbits més al llarg 
dels darrers tres anys, fins arribar a un total de 26 barris 
estudiats. 

La prediagnosi de grans parcs residencials té com a ob-
jectiu quantificar i valorar la necessitat de rehabilitació 
de l’edificació en els barris més vulnerables en el marc 
del Pla pel dret a l’habitatge i del Pla de Barris de la ciu-
tat. Un ampli treball de camp mitjançant una inspecció 
tècnica exterior a nivell d’edifici i d’elements comuns 
aporta informació quantitativa i qualitativa sobre l’estat 
de conservació de l’edifici, així com una primera verifica-
ció sobre el terreny de les característiques d’un parc edi-
ficat que només s’ha estudiat a gran escala mitjançant 
anàlisis de dades estadístiques i municipals. 

El resultats dels diversos treballs donen suport a la im-
plementació de polítiques públiques de rehabilitació en el 
marc de programes com Finques d’Alta Complexitat, i ha 
proporcionat criteris tècnics sobre la urgència i la neces-
sitat de rehabilitació d’edificis residencials en zones prè-
viament descrites com les més vulnerables de la ciutat.

Els projectes han comptat amb finançament de Foment 
Ciutat, Ajuntament de Barcelona.

Claus per a la detecció i diagnosi 
de les comunitats d’alta vulnerabilitat
socio-residencial a Ciutat Vella
El Grup de recerca Rehabilitació i Restauració Arquitec-
tònica (REARQ UPC) ha participat en un projecte de re-
cerca aplicada al barri del Raval, al Districte de Ciutat 
Vella, amb la col·laboració de l’Associació Oasiurbà, amb 
l’objectiu de generar una base de coneixement científic 
sobre el fenomen de la vulnerabilitat socioresidencial 
des d’un punt de vista integral i amb un abast multies-
calar. L’estudi s’ha centrat, en primer terme, en algunes 
comunitats residencials de l’àmbit central i sud del Ra-
val, amb perspectives de continuïtat en la resta d’àm-
bits vulnerables del districte de Ciutat Vella.

La metodologia seguida pren com a punt de partida l’es-
cala de l’habitatge i la comunitat per tal d’aprofundir en 
les eines de detecció i diagnosi i exportar alguns resul-
tats a escala urbana. Un extens treball de camp amb vi-
sites als espais comuns d’unes 70 comunitats residen-
cials ha permès recopilar informació detallada a nivell 
d’habitatge i de comunitat. En tot el procés s’han tin-
gut en compte la perspectiva, les necessitats i la satis-
facció de les persones residents respecte a l’espai que 
habiten (observant els usos, l’apropiació i la cura dels 
espais per part de les persones, així com recollint les 
seves observacions gràcies a entrevistes i converses no 
estructurades).

El projecte ha comptat amb la col·laboració a més, de 
diferents entitats locals i de l’administració, a fi de pro-
moure la transferència de tecnologia i la generació de 
xarxes d’intercanvi de coneixement. Els resultats obtin-
guts permetran orientar les polítiques públiques de llui-

ta contra la desigualtat territorial a Ciutat Vella, amb el 
repte de millorar les condicions de vida dels col·lectius 
més vulnerables, en risc d’exclusió residencial.

El projecte ha comptat amb finançament del Centre de 
Cooperació per al Desenvolupament de la UPC.

https://rearq.upc.edu/ca
https://rearq.upc.edu/ca
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AntiTrash: un canvi de model  
en la neteja del vehicle compartit 

Una de les principals dificultats a què s’enfronten les em-
preses de vehicle compartit (carsharing) i de transport 
públic és mantenir en condicions òptimes d’ús l’interior 
del vehicle quan aquest canvia d’usuari, a fi de millorar 
l’experiència de viatge. 

El projecte AntiTrash (neteja intel·ligent i prevenció de 
danys per a la mobilitat compartida) promou un canvi de 
model en la neteja de vehicles compartits de manera re-
gular i amb resultats òptims. En aquest marc es desen-
volupa un sistema per detectar de manera automàtica 
la brossa o els possibles danys en el vehicle compartit 
o transport públic. A partir de tècniques d’aprenentatge 
automàtic (machine learning), s’utilitzaran les imatges 
obtingudes per una càmera que inspeccionarà l’interior 
del vehicle per avaluar-ne l’estat. Això permetrà també 
identificar la persona responsable dels danys o de la 
brossa dins el vehicle compartit i facturar-li directament 
els costos de la neteja, si escau.

Es preveu també promoure l’ús de materials intel·ligents 
que augmentin la durabilitat de l’interior (plàstics, me-
talls i polímers), així com l’ús de la nanotecnologia (siste-
mes microfluhídrics) per a la detecció d’olors i partícules 
que assegurin la bona qualitat de l’aire a l’interior. Això 
també contribueix a la reducció dels costos de neteja i 
a una substitució més fàcil dels components del vehicle.

El projecte AntiTrash està finançat en la categoria Pro-
jecte Innovació 2020 per l’EIT Urban Mobility, i se’n preveu 
la continuïtat fins a l’acabament de 2021. El projecte està 
coordinat per la Universitat d’Aalto i també hi participen 
el Laboratori Microtech i l’INTEXTER de la UPC, CARNET 
(coordinat per CIT UPC), l’NFF a Braunschweig, SEAT, 
Zone Cluster i la ciutat d’Hamburg. 

L’EIT Urban Mobility està finançat pel European Institute 
of Innovation and Technology (EIT).

MOBY és un projecte que té l’objectiu de millorar la inte-
gració de vehicles d’e-micromobilitat a les ciutats euro-
pees.

MOBY pretén augmentar la usabilitat d’aquestes noves 
tecnologies (patinets, monopatins i monocicles, entre 
d’altres), fomentar-ne la integració amb altres modali-
tats de transport i aprofitar-ne el potencial millorant la 
seguretat dels usuaris i de la via pública.

El projecte té una durada d’un any (2020). En la primera 
fase, s’han identificat i analitzat els principals incentius 
i barreres per a la implementació dels vehicles d’e-mi-
cromobilitat de manera segura per als usuaris i soste-
nible a les ciutats. S’han dut a terme diversos estudis 
sobre la integració de la mobilitat elèctrica en diferents 
plans de mobilitat urbana i s’han  proposat casos d’ús 
per millorar aspectes de seguretat de l’e-micromobili-
tat a les ciutats.  

En aquest punt, el Grup de Xarxes sense Fil (Wireless 
Networks Group, WNG) ha participat en el desenvolu-
pament d’una guia d’implementació a través d’una eina 
d’informació genèrica per integrar amb èxit solucions 
de vehicles de micromobilitat als sistemes de mobilitat 
existents de dues ciutats pilot: Munic i Tel-Aviv. Aques-
ta eina ha donat suport als grups d’interès públics i als 
proveïdors de vehicles de micromobilitat per maximit-
zar els possibles impactes positius dels nous serveis 
de vehicles de micromobilitat, i ha contribuït a fer els 

espais urbans habitables i una mobilitat urbana neta, 
segura, ràpida i accessible. Es tracta d’una eina oberta 
altament personalitzable perquè pugui ser aplicada a 
totes les ciutats europees.

El projecte MOBY està finançat amb 499.647 euros per 
l’EIT Urban Mobility en el seu pla de negoci 2020 i hi està 
implicat CARNET, iniciativa coordinada per CIT UPC. Hi 
participen també SEAT, UnternehmerTUM GmbH i cinc 
socis més.  

MOBY: l’e-micromobilitat i la seguretat  
a les ciutats europees

https://eit.europa.eu/our-communities/eit-urban-mobility
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DIGNITY: Un projecte europeu per  
promoure un nou sistema digital accessible  
a tota la mobilitat urbana
El Laboratori d’Estudis Socials de l’Enginyeria Civil (LE-
SEC) treballa en el projecte DIGNITY (DIGital traNsport 
In and for socieTY), el qual té l’objectiu de promoure un 
sistema digital d’accés inclusiu i accessible per a tota la 
mobilitat urbana.

DIGNITY vol fomentar un ecosistema de mobilitat digital, 
sostenible, integrat i fàcil d’utilitzar que millori l’accessi-
bilitat i la inclusió social, juntament amb l’experiència de 
viatge i la vida diària de tots els ciutadans, en què quedin 
reconegudes les capacitats de totes les persones, inde-
pendentment de la seva edat, la renda, l’estat social, la 
capacitat o la diversitat funcional. 

En el projecte també s’analitzarà la transició digital en 
mobilitat des de la perspectiva de l’usuari, del proveïdor, 
dels operadors de mobilitat i de les administracions pú-
bliques. Aquests grups dissenyaran, provaran i validaran 
les propostes resultants, a fi de connectar les necessi-
tats i els requisits dels usuaris amb la prestació de ser-
veis de mobilitat i, al mateix temps, connectar aquests 
serveis amb el marc institucional, utilitzant metodologi-
es de disseny inclusiu per cocrear solucions de mobilitat 
amb els usuaris i demostrar l’enfocament en quatre regi-
ons pilot a Europa (Barcelona, Flandes, Tilburg i Ancona). 
En aquest projecte hi col·laboren municipis, universitats 
i indústria (operadors de transport, proveïdors de mobili-
tat) de sis països europeus.

DIGNITY té una durada de tres anys (de gener de 2020 a 
desembre de 2022) i ha estat dotat amb un finançament 
de més de 2 milions d’euros pel Programa Horitzó 2020 
de la Comissió Europea. Està format per catorze socis, 
entre universitats, centres de recerca, administració pú-
blica i empreses, les quals procedeixen de Catalunya, 
Alemanya, Bèlgica, els Països Baixos, Itàlia i el Regne 
Unit, totes vinculades al sector de la mobilitat.

El Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumen-
tació i Sistemes (CD6) de la UPC, en col·laboració amb 
l’empresa Comercial Química Massó, SA, ha desenvolu-
pat un sistema intel·ligent que permet fer el seguiment 
geolocalitzat de l’evolució de plagues que afecten la 
producció hortofructícola, de manera que se’n millora el 
control integrat. El sistema està basat en eines fotòni-
ques i en el processament de dades automatitzat.

El projecte vol donar resposta a la necessitat de dispo-
sar d’eines àgils que recullin les dades de població de les 
plagues arreu del territori i proporcionin informació clara 
i en temps real a l’agricultor sobre les accions que ha de 
dur a terme per controlar-les i minimitzar-ne l’impacte.

Aquest nou sistema permetrà millorar la presa de deci-
sions i implementar estratègies més respectuoses amb 
el medi ambient, com ara optimitzar la dosi necessària 
de productes plaguicides i establir el moment i lloc de la 
seva aplicació, i alhora potenciarà l’ús de productes no 
químics (control biològic i biotecnològic) alternatius, com 
estableixen les noves normatives de la Unió Europea.

El projecte té el suport d’ACCIÓ per mitjà d’un ajut del 
programa INNOTEC, i està previst que finalitzi el 2021.

Un innovador sistema intel·ligent  
per a la gestió integrada de plagues  
a través de la fotònica 

https://futur.upc.edu/LESEC
https://futur.upc.edu/LESEC
https://www.dignity-project.eu/
https://cordis.europa.eu/project/id/875542
https://www.cd6.upc.edu/index.php?nc=1&lang=cat
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 Noves estratègies d’inactivació del virus 
SARS-CoV-2 mitjançant nanopartícules  
funcionalitzades i activació de  
nanofonts de calor  
El grup de recerca Innovació en Materials i Enginyeria 
Molecular - Biomaterials per a Teràpies Regeneratives 
(IMEM-BRT) investigarà, en col·laboració amb B. Braun 
Surgical, SAU (Spain), la detecció, el bloqueig i l’elimina-
ció del virus SARS-CoV-2 mitjançant nanopartícules fun-
cionalitzades i activació de nanofonts de calor. 

El grup de recerca IMEM-BRT farà l’estudi computacio-
nal per al desenvolupament de plataformes de detecció 
hiperespectrals del SARS-CoV-2. Per dur-lo a terme, l’as-
sociació Partnership for Advanced Computing in Europe 
(PRACE), que té com a missió facilitar descobriments ci-
entífics d’alt impacte en totes les disciplines per al bene-
fici de la societat i millorar la competitivitat europea, ha 

concedit al grup 40 milions d’hores del supercomputador 
Joliot-Curie, instal·lat a CEA de París, l’equivalent a 4.500 
anys en hores de càlcul amb ordinadors corrents.

Durant sis mesos de computació es duran a terme si-
mulacions sobre els mecanismes de reconeixement mo-
lecular i se n’estudiaran les aplicacions per desactivar 
el virus. L’estudi permetrà aprofundir en l’efecte de les 
nanopartícules funcionalitzades sobre l’estructura mole-
cular del SARS-CoV-2. En particular, es determinarà la in-
fluència de l’increment de temperatura local aconseguit 
mitjançant de nanofonts de calor. L’energia es transfereix 
quan les nanopartícules són il·luminades amb llum d’una 
determinada longitud d’ona i s’escalfen gràcies a l’efecte 
de ressonància del plasmó superficial, amb l’objectiu de 
desactivar el virus mitjançant la calor irradiada.

La recerca s’emmarca en el projecte contra la COVID-19 
impulsat per B. Braun, multinacional del sector hospi-
talari, en col·laboració amb la UPC, l’Institut de Recerca 
Germans Trias i Pujol (IGTP) i l’Institut de Recerca contra 
la Leucèmia Josep Carreras (IJC), i se centra a dissenyar 
estratègies innovadores per a la detecció, el bloqueig i 
l’eliminació del virus, basades en les propietats físiques i 
químiques de les nanopartícules metàl·liques funciona-
litzades.

La Unitat de Mecanització Agrària (UMA), juntament 
amb el Centre de Desenvolupament de Sensors, instru-
mentació i Sistemes (CD6) de la UPC, participen en el 
projecte europeu NOVATERRA, per desenvolupar noves 
estratègies per eliminar o reduir significativament l’ús 
dels pesticides més perjudicials sobre el medi ambient 
i la salut dels consumidors, i evitar els seus efectes més 
negatius. Aquestes noves estratègies es faran servir per 
al maneig integrat de plagues, malalties i males herbes 
en els cultius de vinyes i oliveres del Mediterrani.

NOVATERRA desenvoluparà un conjunt d’estratègies in-
novadores, integradores i sostenibles, tècnica i econò-
micament viables, des de tres perspectives. En primer 
lloc, des de l’ús de productes de protecció alternatius i 
naturals, com biopesticides, agents de biocontrol i ad-
juvants, així com formulacions innovadores. En segon 
lloc, amb el desenvolupament d’una plataforma d’agri-
cultura intel·ligent per a aplicar de manera més precisa 
els productes (smart farming). I per últim, amb l’assaig 
d’una nova gestió dels sòls, fent servir estratègies de 
biodiversitat funcional i robòtica de gestió de les males 
herbes, per a una major salut dels cultius amb menys 
productes químics.

Al finalitzar el projecte, les estratègies integrades de 
Maneig Integrat de Plagues (IPM – Integrated Pest Ma-
nagement) més eficients seran seleccionades i imple-
mentades, per mesurar l’impacte de l’ús i protecció de 
cultius a la salut humana, aire, aigua, sòl, biodiversitat i 
energia, en un sistema de suport a la presa de decisions, 
que es desenvoluparà com a aplicació web.

NOVATERRA ha rebut finançament de 4,9 milions d’eu-
ros del Programa Horitzó 2020 d’investigació i innovació 
de la Unió Europea, i té una durada de quatre anys (oc-
tubre 2020 -setembre 2024). El projecte està coordinat 
per l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 
(IRTA) i, a més de l’UMA, hi participen 17 socis més (3 
d’Espanya, 3 de França, 3 d’Itàlia, 1 de Bèlgica, 3 de Grè-
cia i 4 de Portugal).

Noves estratègies integrades per reduir  
l’ús i l’impacte dels plaguicides de les  
vinyes i les oliveres 

https://futur.upc.edu/IMEM-BRT
https://www.bbraun.es/es.html
https://www.bbraun.es/es.html
https://uma.deab.upc.edu/ca
https://www.cd6.upc.edu/index.php?nc=1&lang=cat
https://www.novaterraproject.eu
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Materials compostos per reforçar el formigó 
dels dipòsits d’aigua
El Centre Avançat de Tecnologies Mecàniques (CATMech) 
ha participat en el projecte internacional Composito, lide-
rat per l’empresa Azvi, SA, amb l’objectiu de desenvolupar 
un nou sistema estructural híbrid de polímers reforçats 
amb fibres (FRP) i formigó per al vostre aplicació en obres 
de tractament d’aigua (depuració, potabilització i emma-
gatzematge).

Actualment l’ús d’estructures de formigó armat a les 
plantes de tractament d’aigua és generalitzat. Tot i això, 
s’ha observat que materials avançats com els FRP incor-
porats de forma complementària al formigó en massa 
augmenten la durabilitat d’aquest material davant dels 
compostos agressius de l’aigua residual o clorada, mi-
lloren la seva impermeabilitat i redueixen la possibilitat 
de fissuració. Els resultats obtinguts permeten, a més, la 
substitució completa de l’armadura d’acer.

En el marc del projecte Composito, s’ha analitzat la dura-
bilitat dels FPR davant dels agents agressius de l’aigua i 
s’ha desenvolupat un sistema de connexió nou entre là-
mines en omega de FRP i el nucli de formigó en massa. 
Aquest sistema s’ha basat en l’ús de malles flexibles com 
a connector dúctil, permetent l’aprofitament de la rigi-
desa i la resistència del FRP. El concepte resultant ha do-
nat lloc a una patent.

A més, s’ha caracteritzat el material híbrid de FRP i formi-
gó a flexió i s’ha implementat un model d’elements finits 
per calcular la resposta mecànica. Aquests avenços han 
obert la porta a altres usos, com ara la seva aplicació en 
forjats lleugers d’edificació, de manera que s’amplia expo-
nencialment el valor comercial de la solució tecnològica.

Així mateix, s’han implementat taules de disseny de dipò-
sits tipus, tant de planta circular com rectangular, i se n’ha 
detallat el procediment de producció i manteniment. En 
el marc del projecte s’ha desenvolupat també un demos-
trador a escala reduïda, l’estanquitat i el comportament 
estructural del qual van ser avaluats amb resultats satis-
factoris.

El projecte Composito ha comptat amb un pressupost 
de 510.000 €, rebut a través del programa Innoglobal del 
CDTI, i ha tingut una durada de 30 mesos (d’octubre del 
2017 a març del 2020). En el consorci hi han participat 
quatre socis i centres de recerca més d’Espanya i Mèxic.

El grup de recerca en Materials de Construcció i Carre-
teres (MATCAR) ha treballat en el projecte TECMARPOL, 
amb l’objectiu d’investigar, desenvolupar i definir la com-
posició un nou lligant bituminós per al  seu ús en la cons-
trucció i reparació de carreteres, a partir de tècniques de 
recuperació de residus oliosos MARPOL.

Els residus MARPOL (maritim pollution) són els definits al 
Conveni internacional per prevenir la contaminació pels 
vaixells, aprovat el 1973, i que fa referència a la preven-
ció de la contaminació del mitjà marí que produeixen els 
vaixells, sigui per causa de factors de funcionament o ac-
cidentals. Aquests residus estan compostos per aigua i 
hidrocarburs en una proporció aproximada del 40 al 60 
% respectivament, i es generen durant el servei dels vai-
xells, així com en les operacions de manteniment i neteja, 
incloses les aigües residuals i els residus diferents dels 
del carregament. 

TECMARPOL ha treballat en el desenvolupament d’una 
nova formulació de lligant prenent com a base els residus 
oliosos MARPOL que produeixen els petroliers després 
de buidar els tancs, prèviament tractats. El tractament 
consisteix a separar les tres fases dels residus (aigua, hi-
drocarburs i sòlids). En un segon pas, la fase d’hidrocar-
burs se sotmet a una destil·lació, de la qual s’obté com 
a última fracció un producte molt semblant a un betum 
convencional. Aquest lligant es barreja amb un betum 
convencional i es crea un nou lligant, que s’ha anomenat 
TECMARPOL, un producte d’alt valor afegit, sostenible 
des del punt de vista tècnic, econòmic i mediambiental, 
apte per a la fabricació de mescles asfàltiques. Aques-
tes mescles tenen propietats molt semblants a les mes-
cles convencionals i tenen les mateixes aplicacions en la 
construcció i rehabilitació de ferms de carreteres, la qual 

cosa permet estalviar una certa quantitat del betum con-
vencional normalment utilitzat.

MATCAR ha participat en les tasques d’assessorament 
en l’estratègia global del projecte i l’estratègia específi-
ca en la fase de disseny de la nova mescla, tant a escala 
de laboratori com a escala real, amb la construcció de 
trams experimentals en carreteres de Tarragona, Vila-
franca  del Penedès i Madrid (Villacastín). En una primera 
etapa, s’ha estudiat l’efecte del lligant TECMARPOL fa-
bricat amb diferents continguts de lligant procedent dels 
residus MARPOL en la resistència de la mescla fabricada 
al laboratori, i en una segona etapa, havent-ne fixat un 
percentatge òptim, s’han estudiat diferents propietats 
de les mescles fabricades a escala industrial, així com de 
les capes asfàltiques construïdes en els trams de prova. 

El projecte TECMARPOL ha tingut finançament del Cen-
tre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) 
i cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional de la Unió Europea en el marc del Programa 
Operatiu FEDER, mitjançant un pressupost d’1.008.831 
euros en un període de dos anys (de juny de 2018 a juny 
de 2020).

Nou lligant bituminós per a carreteres a partir 
dels residus dels tancs dels petroliers 
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Digital Twins amb aplicacions al sector  
de la construcció
Investigadors dels grups d’Anàlisi i Tecnologia d’Estruc-
tures i Materials (ATEM), del grup de recerca EGEO (Engi-
nyeria Geomàtica) i del grup Enginyeria de la Construcció 
(EC) liderats pel professor Rolando Chacón del Departa-
ment d’Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC participen 
a ASHVIN, un projecte que té com a objectiu oferir una 
plataforma digital que estarà completament preparada 
per la posada a punt de bessons digitals i que serà inte-

roperable amb una àmplia gamma de dissenys i aplicaci-
ons d’enginyeria en el sector de la construcció. Al mateix 
temps, i mitjançant la integració IoT d’una una àmplia 
gamma de sensors (inclosos sensors fotogramètrics), 
s’aconseguirà una sincronització eficaç entre els mo-
dels físics i virtuals amb un seguit d’eines que ajudin a la 
presa de decisions.

Aquest digital twin persegueix l’objectiu de millorar sig-
nificativament la productivitat de la indústria de la cons-
trucció europea, la qual ha crescut només a un 1% anual 
durant les dues últimes dècades, i de reduir-ne els cos-
tos associats. En aquest sentit es preveu que l’any 2025, 
la digitalització a gran escala suposarà un estalvi de 
costos global anual del 13% al 21% en les fases de dis-
seny, enginyeria i construcció, i del 10% al 17% durant la 
fase d’operacions. En un sector com la construcció, que 
actualment és, amb diferència, l’ocupació més perillosa 
amb una taxa molt alta de víctimes mortals en compa-
ració amb la resta d’indústries, aquesta nova platafor-
ma permetria també una digitalització dels fluxos que 
mostrin l’evolució de la seguretat de les condicions de 
treball garantint els drets de privacitat dels treballadors 
i les treballadores. 

El projecte portarà a terme deu proves pilot en projectes 
reals en diferents àmbits de la construcció a diferents 
llocs d’Europa, entre ells Espanya, Polònia, Alemanya, 
Croàcia, Suècia i Països Baixos.

ASHVIN ha alineat els seus objectius amb l’Acord Verd 
Europeu, el paquet de mesures més ambiciós que hau-
ria de permetre als ciutadans i les empreses europeus 
beneficiar-se d’una transició verda sostenible per con-
vertir-se en el primer continent climàticament neutre 
del món l’any 2050. El projecte s’emmarca en el Hori-
zon2020, s’ha iniciat el 2020 i té una durada de 3 anys. El 
pressupost total és de € 5.609.858,75.

El paper del investigadors de la UPC és el de coordinar el 
paquet de treball relacionat amb el manteniment d’in-
frastructures basat en la tecnologia de Digital Twin.  Es 
tracta d’integrar el Structural Health Monitoring, la si-
mulació, l’anàlisi de risc i la presa de decisions en una 
aplicació conjunta en forma d’entorn virtual. A més, el 
professor Rolando Chacón lidera les tasques relaciona-
des amb tres dels casos d’estudi del projecte (ponts i 
edificis a Extremadura i  a Barcelona).   
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Presència en les xarxes socials
Per a aconseguir resultats dels nostres actius científics i tecnològics, és fonamental que la societat els conegui i és es-
sencial establir una bona comunicació amb les empreses, entitats i organitzacions empresarials. Amb aquest objectiu 
utilitzem diferents canals per a difondre els projectes desenvolupats com a exemples de col·laboració empresa-univer-
sitat i els resultats i els desenvolupaments aconseguits, disponibles per a realitzar l’aplicació.

Publicacions

Newsletter
Editem un butlletí de notícies en 3 idiomes.

Blog
Un blog tecnològic en el qual es poden compartir
experiències, en clau divulgativa, sobre coneixement,
tecnologia i innovació, obert a la participació i amb
vocació de connectar empreses i universitat.

https://www.facebook.com/cit.upc
https://twitter.com/CIT_UPC
https://www.linkedin.com/company/cit-upc/
https://www.flickr.com/photos/181927091@N08
https://www.youtube.com/user/CITUPC
https://www.instagram.com/cit_upc/
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Enfocament tecnològic transversal
Editem catàlegs per donar a conèixer les capacitats tecnològiques de la Universitat en diferents àmbits.

Edicions de l’any 2020 Altres edicions
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Coordinació tècnica de Formem part de

Som partner dels següents esdeveniments

Participació en xarxes

Organitzacions

Clústers
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