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CIT UPC és un dels instruments dels quals disposa la 

Universitat Politècnica de Catalunya per incrementar la seva 

capacitat per transferir el coneixement que genera a les 

empreses. Dissenyat per escoltar activament les necessitats 

de l'empresa, el centre tecnològic de la UPC atén noves 

exigències tecnològiques i canalitza en la direcció correcta 

la capacitat que té una xarxa de grups de recerca de la UPC 

per transferir la tecnologia que desenvolupa. Els centres 

membres de CIT UPC són grups amb una trajectòria 

consolidada i especialment dinàmics a l'hora de transformar 

el coneixement en capacitat per innovar. És en part gràcies 

a la seva contribució que la UPC pot posar amb més facilitat 

a l'abast del teixit productiu els resultats i l'excel·lència d'un 

capital humà difícilment accessible en un altre entorn que 

no sigui l'universitari.

En els darrers anys, CIT UPC ha fet un pas més enllà de la 

prestació de serveis integrals i multidisciplinaris. Està teixint 

noves relacions amb les empreses en la línia de ser més que 

un col·laborador en el procés de la innovació i de la

Enric Fossas Colet
Rector de la UPC i president de CIT UPC

CIT UPC, EL VALOR D’UNA ALIANÇA

incorporació de la tecnologia en els processos empresarials. 

El repte de la Fundació CIT UPC consisteix ara a consolidar 

una sòlida aliança estratègica que està facilitant a algunes 

empreses del nostre país una vinculació estable amb la 

Universitat i el seu ecosistema de coneixement, un tret 

diferencial habitual en altres economies del nostre entorn 

per avançar en la línia d'aconseguir un teixit productiu 

altament competitiu.

Sens dubte, l'accés preferent a l'expertesa universitària és un 

dels grans valors que ofereix CIT UPC. Ho és també la seva 

habilitat per adaptar-se a les empreses parlant el seu mateix 

llenguatge, entenent-ne les necessitats i cercant-hi les 

solucions més adients. De tota l'activitat que es deriva 

d'aquestes dues premisses de l'estratègia CIT UPC retem 

aquí comptes i us la fem a mans en aquest informe de 

l’activitat de l'any 2014.
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La UPC és la universitat tecnològica de referència a 

Catalunya en els àmbits de l’enginyeria, l’arquitectura i les 

ciències. Des de la seva creació, la UPC es va comprometre 

institucionalment amb la transferència tecnològica i, més 

endavant, amb el suport a la creació d’empreses i les 

patents. Aquest compromís al llarg del temps explica per 

què la UPC és la universitat líder de l’Estat en transferència i 

valorització tecnològica.

El model de recerca escollit per la UPC és el de crear 

tecnologia a partir de la ciència i, per tant, oferir solucions 

tecnològiques al sistema productiu a partir del 

coneixement.

Tres fets constatables van aconsellar l’any 2010 constituir la 

Fundació Centre d’Innovació i Tecnologia de la UPC 
(CIT UPC). En primer lloc, la importància objectiva del 

volum de transferència de tecnologia directa a les 

empreses, via contractes d’R+D. En segon lloc, l’existència de 

centres de recerca integrats en la xarxa TECNIO de la 

Generalitat de Catalunya, tots amb una notable activitat de 

transferència, per tant, amb experiència provada en la 

complexitat de la gestió que comporta aquesta activitat. En 

tercer lloc, la constatació d’una creixent demanda de 

solucions tecnològiques per part de les empreses. Així, el 

centre tecnològic de la Politècnica va néixer com una 

aposta estratègica de la UPC, seguint el camí de les grans 

universitats tecnològiques del món.

CIT UPC és una fundació que agrupa 20 centres de recerca 
de la UPC i que forma part de la xarxa TECNIO de la 

Generalitat de Catalunya. A partir d’una recerca de qualitat, 

aquests centres tenen una activitat rellevant en l’àmbit de la 

transferència de tecnologia amb les empreses i vocació 

d’oferir-los solucions tecnològiques. Agrupem 537 

investigadors, un 48 % dels quals són doctors.

La capacitat de transferència tecnològica dels centres de 

recerca de la UPC no està basada només en un potent 

estoc tecnològic o pràctic, sinó en el fet que són capaços 

d’oferir solucions innovadores, basades en la producció 

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 transferència 

de coneixement. És el pont entre la ciència global i les 
necessitats tecnològiques de les empreses. Ateses la massa 

crítica disponible i la capacitat i la varietat de coneixement 

diferencial dels centres de recerca que formen part de CIT 

UPC, som capaços d’oferir solucions a problemes tècnics 
complexos que requereixen coneixements transversals.

Treballem per ser un agent imprescindible en el mapa dels 

centres tecnològics al sud d’Europa. CIT UPC és avui el 

centre tecnològic més important de Catalunya pel que fa a 

recerca, tecnologia i transferència basada en el 

coneixement, és a dir, a innovació.

Un centre tecnològic capaç de fer aquesta feina és el que 

pot aportar més valor afegit i ajudar millor a la 

competitivitat de les empreses que hi confien. Estem 

compromesos amb l’objectiu de fer arribar més i millor 
tecnologia al mercat, una de les claus per a la recuperació 

econòmica, per transformar el coneixement en tecnologies 
comercialitzables.
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Promoure la millora de la competitivitat empresarial per 

mitjà de la generació, el desenvolupament i l’aplicació en 
les empreses de coneixement tecnològic diferencial, 
generat als centres d’R+D de la UPC, especialment pels 

membres de CIT UPC.

CIT UPC serveix així als objectius de la Universitat Politècnica 

de Catalunya · BarcelonaTech en el foment de l’R+D, 

contribuint a fer-ne difusió i a la prestació de serveis de 

transferència de tecnologia a les empreses.

CIT UPC impulsa la identificació, la transferència i la 

valorització de les tecnologies i dels resultats de la recerca 

generats als centres que en són membres cap a les 

empreses, per tal de contribuir a millorar la competitivitat 

del teixit empresarial català, prioritàriament, i també la de 

les empreses espanyoles i internacionals, en un entorn 

global.

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

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 diferents 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.

CIT UPC manté una actitud de col·laboració i cooperació 

amb tercers en aquelles iniciatives que contribueixen al 

compliment de la seva missió.

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.

CIT UPC  INFORME ANUAL 2014
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ORGANITZACIÓ

President

Sr. Carles Sumarroca 
Designat pel Patronat i 

Vicepresident de COMSA EMTE

Dra. Esther Real
Vicerectora de Transferència de 

Coneixement UPC

Dr. Sisco Vallverdú
Vicerector d’Estudiants UPC

Dr. Fernando Orejas
Vicerector de Recerca UPC

Dr. Santiago Royo
Director CD6 UPC

Sra. Olga Lanau
Gerent de la UPC

Sra. Anna Serra
Secretària del Consell Social UPC

Sr. Manel Xifra
Membre del Consell Social UPC i 

President de Comexi Group

Patrons

Secretària
no patrona

El Consell Científic està format pels directors dels centres 

membres de CIT UPC:

Dr. Carles Riba
Director CDEI UPC

Dr. Eduard Egusquiza
Director CDIF UPC

Dr. Marc Anglada
Director CIEFMA UPC

Dr. Antoni Sudrià
Director CITCEA UPC

Dr. Daniel Sempere
Director CRAHI UPC

Dr. Pere Caminal
Director CREB UPC

Dr. Santiago Royo
Director CD6 UPC

Dr. Josep Garcia Raurich
Director CRESCA UPC

Dr. Martí Crespi
Director INNOTEX Center

Dr. Assensi Oliva
Director CTTC UPC

Dr. Josep Lluís Larriba
Director DAMA UPC

Dr. Ferran Silva
Director GCEM UPC

Dr. Josep Casanovas
Director InLab FIB UPC

Dr. Esteve Codina
Director LABSON UPC

Dr. Joaquín Fernàndez
Director LAM UPC

Dr. Jordi Romeu
Director LEAM UPC

Dr. Juan Antonio Ortega
i Dr. Luis Romeral
Directors MCIA UPC

Dr. Joaquim Olivé
Director SARTI UPC

Dr. Pedro Rodríguez
i Dr. Álvaro Luna
Directors SEER UPC

Dr. Lluís Padró
Director TALP UPC

Dr. Enric Fossas
Rector de la Universitat Politècnica de

Catalunya · BarcelonaTech (UPC)

Vicepresident Sr. Ramon Carbonell
President del Consell Social de la

Universitat Politècnica de Catalunya ·

BarcelonaTech (UPC)

2   LA FUNDACIÓ CIT UPC



        13

El Consell Empresarial facilita la participació activa de 13 empreses capdavanteres en tecnologia en l’àmbit internacional, que

col·laboren en l’orientació de l’estratègia universitat-empresa per afavorir la innovació empresarial.
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CONSELL EMPRESARIAL

http://www.abertis.com/var/lang/ca
http://www.alstom.com/es/countries/spain/
http://www.aqualogy.net/es
http://www.cequip.net/CAT/index.php
http://www.comsaemte.com/wps/portal/ComsaEmteWP
http://www.endesa.com/es/home
http://www.indracompany.com/
http://www.jgingenieros.es/
http://www.rosroca.com/es/
www.seat.es/
http://www.siemens-home.es/
http://www.klocknerimplantsystem.com/
http://www.telstar.com/?language=ca


CENTRES UPC DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA
MEMBRES DE CIT UPC

CD6 UPC
Centre de Desenvolupament de 

Sensors, Instrumentació i Sistemes

CRESCA UPC
Centre de Recerca en Seguretat i

Control Alimentari

INNOTEX Center UPC

CTTC UPC
Centre Tecnològic de Transferència

de Calor

CDEI UPC
Centre de Disseny d’Equips Industrials

CDIF UPC
Centre de Diagnòstic Industrial i

Fluidodinàmica

CIEFMA UPC
Centre d'Integritat Estructural i 

Fiabilitat dels Materials

CRAHI UPC
Centre de Recerca Aplicada en 

Hidrometeorologia

CREB UPC
Centre de Recerca en Enginyeria 

Biomèdica

CITCEA UPC CTTC

2   LA FUNDACIÓ CIT UPC
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LEAM UPC
Laboratori d'Enginyeria Acústica i 

Mecànica

MCIA UPC
Motion Control and Industrial

Applications

SARTI UPC
Centre de Desenvolupament 

Tecnològic de Sistemes

d'Adquisició Remota i

Tractament de la Informació

SEER UPC
Sistemes Elèctrics d'Energia 

Renovable

TALP UPC
Tecnologies i Aplicacions del 

Llenguatge i de la Parla 

DAMA UPC
Data Management Group

GCEM UPC
Grup de Compatibilitat

Electromagnètica  

LABSON UPC
Laboratori de Sistemes Oleohidràulics

i Pneumàtics

LAM UPC
Laboratori d'Aplicacions Multimèdia

InLab FIB UPC

Sistemes Elèctrics
d’Energia Renovable
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12.026.392 €
ingressos totals

20
centres de recerca
i transferència
de tecnologia UPC

60+
països amb
projectes realitzats

139
noves empreses 
clients

110
patents registrades

24
empreses spin-offs
creades

53%
R+D empreses

47%
projectes
competitius

518
empreses clients

al 2014

530
projectes

537
investigadors

48%
doctors
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INDICADORS DE PROJECTES DESENVOLUPATS
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DISTRIBUCIÓ D’INGRESSOS PER L’ORIGEN DELS FONS 

DISTRIBUCIÓ SECTORIAL DELS PROJECTES

33%
R+D amb empreses

Tecnologies de la producció

34%
Projectes competitius nacionals

Tecnologies de l’energia i el
medi ambient

10%
Serveis a empreses

Tecnologies mèdiques

13%
Projectes europeus amb 
participació d’empreses

TIC

5%
Altres

Tecnologies dels
materials

5%
Formació per a empreses

Tecnologies químiques i de
l’alimentació

53%
Empreses

47%
Competitius

29%

27%

18%

16%

8% 2%
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Presentacions de treballs en
congressos

Presentacions de treballs en
 cursos i seminaris

Pertinença a comitès d’edició
de congressos

Organització d’edicions
de congressos

Estades en altres centres
RDI internacionals

Premis i reconeixements

Direcció, tutoria o tribunals
 de treballs acadèmics

Articles en revistes

Documents
cientificotècnics

 
PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES

300

244 JCR

33

ESTADES I ALTRES ACTIVITATS

RECONEIXEMENTS PERSONALS

COL·LABORACIÓ
EN PUBLICACIONS I TESIS

CONGRESSOS, CURSOS I
ALTRES ESDEVENIMENTS

Capítols de llibres

Llibres

Col·laboracions en revistes
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INDICADORS DE L ’ACTIVITAT CIENTÍFICA I DE RECERCA DELS
CENTRES MEMBRES DE CIT UPC

56 Altres

303

22

7

159 Master

62 Tesis

594 TFG

21 Altres

230

16

23

4

11

17



EMPRESES SPIN-OFF CONSTITUÏDES

Des dels centres membres de CIT UPC, fins al 31 de desembre de 2014, s’han constituït 24 empreses spin-off com una via més de 

transferència de tecnologia al mercat.

3   XIFRES PRINCIPALS 2014
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http://www.avenginyers.com/inici.html
http://www.cebiotex.com/
http://www.cinergia.coop/
https://www.healthsportlab.com/ca/
http://www.hertasecurity.com/ca
http://www.obstech.net/es
http://www.micropap.com/
http://www.hyds.es/index.aspx
http://robsurgical.com/
http://www.sensofar.com/medical/
http://www.sensofar.com/
http://www.snelloptics.com/web/index.php?idioma=ca
http://www.sparsity-technologies.com/
http://subtilisbiomaterials.com/
http://www.visiometrics.com/
http://www.verbio.com/
http://www.aimsun.com/wp/
http://www.tfxxi.com/
http://termofluids.com/
http://www.teknocea.cat/index


DISTRIBUCIÓ DE PERSONAL

36%
Investigadors amb càrrec a 
projectes

65%
Persones amb contracte finançat 
pels centres amb càrrec a projectes

35%
PDI UPC

29%
Personal en formació

48%
Doctors
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Gràcies al treball, el compromís i l’esforç de tots els investigadors i investigadores que formen part dels 20 centres membres de CIT 

UPC, podem oferir els resultats actuals.

TECHNOLOGY MADE REAL

537
Investigadors

537
Investigadors
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DIAGNOSI I PROGNOSI DEL CÀNCER DE PELL A TRAVÉS DE 
TECNOLOGIES FOTÒNIQUES

Projecte europeu per a l'obtenció de diagnòstics i  

pronòstics més precisos en la detecció de diferents tipus de 

lesions cancerígenes a la pell. Dos hospitals, a Barcelona i 

Mòdena, implanten una plataforma amb diferents 

tecnologies fotòniques complementàries que permetrà a 

dermatòlegs i cirurgians plàstics diagnosticar de forma més 

precoç, precisa i fiable càncers de pell, en comparació amb 

els sistemes actuals (dermatoscòpia i exàmens visuals).

Addicionalment, en el projecte es desenvolupa una segona 

eina per a la realització d'operacions quirúrgiques 

mínimament invasives, que  redueix el temps i els riscos de 

la intervenció. El projecte el coordina el Centre de 

Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

(CD6 UPC).

INDÚSTRIES DE LA SALUT I CIÈNCIES DE LA VIDA.
RIS3CAT

TECNOLOGIES MÈDIQUES

CINQUENA EDICIÓ DEL MULTIMÈDIA “PERSONATGES EN JOC”

Es va presentar la cinquena entrega de “Personatges en 

Joc”, col·lecció educativa multimèdia adreçada als alumnes 

de 5è i 6è de primària (10-12 anys) i que en aquesta ocasió 

explica el setge de Barcelona el 1714 a través de la figura de 

l’historiador i militar català Francesc de Castellví. El projecte 

va estar dirigit pel Dr. Lluís Solano, de la Divisió d’Informàtica 

Gràfica del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica 

(CREB UPC) i de l'ETSEIB, i el Dr. José Luis Eguia, del 

Departament de Projectes en l’Enginyeria de la UPC, en 

col·laboració amb la Secretaria d'Universitats i Recerca de la 

Generalitat de Catalunya, coordinadora del projecte.

MATERIALS BIOCERÀMICS PER A LA REPARACIÓ ÒSSIA 

El Centre d’Integritat Estructural i Fiabilitat dels Materials

(CIEFMA UPC) està duent a terme un projecte europeu sota 

la direcció del catedràtic Marc Anglada amb la col·laboració 

de diverses universitats i empreses europees en l’àmbit dels 

materials bioceràmics utilitzats per a la reparació òssia.

Aquest projecte té un doble objectiu: la formació de 

professionals en aquesta àrea i el desenvolupament de 

materials bioceràmics innovadors, així com el disseny de 

noves tècniques de processament que permetin donar un 

impuls en aquest camp, altament competitiu i amb grans 

implicacions econòmiques.

SISTEMA PER AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA DEPRESSIÓ

La Divisió d'Instrumentació i Bioenginyeria del Centre de 

Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC) participa en 

el projecte Help4Mood, destinat a fer el seguiment de la 

recuperació de les persones que pateixen depressió major. 

El sistema permet un seguiment detallat i personalitzat dels 

pacients des de casa, proporcionant als metges informació 

sobre el seu estat d'ànim i sobre la seva conducta. Els 

metges, des de l'hospital, poden identificar el progrés o 

l'aparició d'un nou episodi depressiu, a través d'escales de 

teràpia cognitivoconductual. El sistema utilitza sensors no 

intrusius que faciliten informació sobre l'activitat a casa del 

pacient i incorpora un agent virtual que interacciona amb 

l'individu i que obté dades sobre el seu estat d'ànim. Aquest 

projecte està coordinat des de l'Edinburgh's School of 

Informatics (UEDIN), i està finançat pel 7 PM.

4   PROJECTES DESENVOLUPATS
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http://cit.upc.edu/ca/centres_upc/centres/3/cd6_upc
http://cit.upc.edu/ca/centres_upc/centres/46/creb_upc
http://help4mood.info/site/default.aspx
http://cit.upc.edu/ca/centres_upc/centres/46/creb_upc
http://cit.upc.edu/ca/centres_upc/centres/37/ciefma_upc
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SENIORLUDENS: UNA PLATAFORMA PER CREAR SERIOUS 
GAMES

El Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC) 

participa, juntament amb Indra, en un projecte europeu 

que té com a objectiu el desenvolupament d’una 

plataforma de serious games per a l’entrenament laboral. La 

plataforma està destinada a fomentar la formació i 

reciclatge de profesionals propers al moment de la 

jubilació, i també a afavorir l'intercanvi transgeneracional de 

coneixements. Així, seran els mateixos treballadors sènior 

qui dissenyin els serious games d'entrenament per donar 

continuïtat a les seves tasques professionals habituals, per 

tal que els treballadors més joves l’aprenguin d’una manera 

informal i lúdica. La gestió de projectes en una empresa 

TIC, la fabricació artesanal de formatges i la rehabilitació 

cognitiva i funcional de pacients seran els tres primers 

casos d’utilització d’aquesta plataforma.

http://cit.upc.edu/ca/centres_upc/centres/46/creb_upc
http://www.indracompany.com/


NOU SISTEMA D’ASSAJOS I VERIFICACIÓ DE MOTORS PER 
EIXUGAPARABRISES

La companyia Doga i el Centre de Desenvolupament 

Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament 

de la Informació (SARTI UPC) han treballat conjuntament 

en el disseny d’un sistema d’assajos per a motors 

d’eixugaparabrises amb comunicació LIN (local interconnect 

network) i CAN (controller area network). El sistema, 

desenvolupat amb hardware de National Instruments, 

permet avaluar prototips de motors, realitzar assajos de vida 

en condicions programades de treball, així com verificar-los 

durant la producció. El software, desenvolupat al LabVIEW, 

manega els equips auxiliars que intervenen durant els 

assajos de forma automatitzada, de manera que redueix la 

complexitat i el temps d’execució d’aquestes tasques.

L’aposta del software emprant una arquitectura

reconfigurable i interoperable independitza el sistema del 

model de motor que s’ha d’avaluar i ofereix una gran 

flexibilitat i capacitat de configuració dels assajos.

SISTEMES INDUSTRIALS. RIS3CAT

TECNOLOGIES DE LA PRODUCCIÓ

CILINDRES OLEOHIDRÀULICS PER A VEHICLES RECOL·LECTORS 
D’ESCOMBRARIES

El Laboratori de Sistemes Oleohidràulics i Pneumàtics 

(LABSON UPC) ha realitzat l'estudi tècnic, desenvolupament 

i validació experimental dels cilindres oleohidràulics de 

l'empresa HS Fahrzeugbau GmbH, filial de Ros Roca 

Environment a Alemanya, que s'utilitzen en els vehicles 

recol·lectors d'escombraries quan treballen sota càrregues 

variables. El projecte n’ha analitzat les característiques 

mecàniques (textura superficial i resistència mecànica dels 

components), la vida útil i les propietats fluidodinàmiques 

(estanquitat, fuites internes i externes), i n’ha obtingut 

resultats molt positius.

ESTUDI DEL SISTEMA DE TRANSPORT AUTOMÀTIC AGV A 
ALMIRALL

El centre inLab FIB UPC ha desenvolupat un estudi de 

simulació, modelització i anàlisi per avaluar la capacitat de  

la xarxa interna de transport d’Almirall, formada 

principalment per vehicles guiats automàticament (AGV). 

Aquest estudi dóna resposta a les necessitats associades als 

canvis en els processos productius de la companyia,  

avaluant diverses propostes de millora en casos de capacitat 

de transport insuficient. El model avalua diferents 

logístiques de producció, cosa que redueix el risc 

d’implantació d’una nova logística, així com la possibilitat de 

treballar en un nou context d’experimentació amb diferents 

escenaris alternatius.

NOVA CÀMERA LÀSER EN 3D

El Centre de Desenvolupament de Sensors, 

Instrumentació i Sistemes (CD6 UPC) ha desenvolupat 

una càmera de reconstrucció làser en 3D que millora les 

prestacions de les càmeres actuals pel que fa a resolució 

espacial i distància de mesura. El disseny de la càmera 

permet que la reconstrucció 3D segueixi funcionant en 

condicions ambientals adverses, com ara pluja o neu. La 

càmera conté un nou sistema d’escaneig de les imatges, 

patentat per l’equip investigador a Europa, els Estats 

Units, Israel, el Japó i la Xina. El nou dispositiu té aplicació 

en sectors com l’audiovisual, el ferroviari, la robòtica o 

l’aeronàutica.

4   PROJECTES DESENVOLUPATS
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NOVA TÈCNICA D’ULTRASONS AMB APLICACIONS 
INDUSTRIALS

El Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i 

Sistemes (CD6 UPC), en col·laboració amb el CTM, ha posat 

en marxa el desenvolupament d'aplicacions basades en la 

tècnica dels ultrasons làser (laser ultrasonics, LUS), que 

permet generar ultrasons en materials metàl·lics utilitzant 

una font de radiació làser. Les ones es propaguen per 

l'interior del material i són reflectides per defectes interns o 

canvis de medi. Aquestes ones tornen a aparèixer a la 

superfície del material, on poden ser mesurades mitjançant 

tècniques interferomètriques. El gran avantatge d'aquesta 

tecnologia és que no requereix contacte entre el dispositiu i 

el material que s’analitza. Això permet caracteritzar 

materials amb geometries complexes, elements que 

estiguin ubicats en ambients agressius, materials que es 

trobin a alta temperatura, elements en moviment o fins i tot 

ubicats a distàncies d’uns quants metres. És una tècnica no 

destructiva fàcilment integrable en una línia de producció. 

S'han desenvolupat aplicacions per a empreses com 

TECNATOM, dedicada al manteniment de centrals nuclears, 

entre altres.

http://cit.upc.edu/ca/centres_upc/centres/3/cd6_upc
http://www.tecnatom.es/es/


AVALUACIÓ DE LA IMMUNITAT ELECTROMAGNÈTICA EN 
VEHICLES AERIS NO TRIPULATS (UAV) 

El Grup de Compatibilitat Electromagnètica (GCEM UPC) va 

iniciar la seva participació en un projecte amb l’objectiu de 

predir el comportament dels vehicles aeris no tripulats 

(UAV) sota possibles interferències electromagnètiques.

Sovint aquestes són les responsables del mal funcionament 

dels equips electrònics dels UAV a causa dels corrents 

induïts a través del cablatge del mateix sistema. Els vehicles 

aeris no tripulats són especialment susceptibles a patir 

alteracions de comportament per la incidència de camps 

electromagnètics a causa dels materials compostos que 

s’utilitzen per construir-los i l'alta densitat dels mòduls 

electrònics instal·lats a l’interior, molts dels quals 

s’encarreguen de gestionar les funcions crítiques de 

l'aeronau.

En el projecte col·laboren, a més, la Universitat de Granada, 

l'Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial (INTA) i Airbus, i 

compta amb el suport del Ministeri d'Economia i 

Competitivitat.

ESFULLADORA D'ESPIGUES DE BLAT DE MORO 

El Centre de Disseny d'Equips Industrials (CDEI UPC) ha 

dissenyat una màquina esfulladora d'espigues de blat de 

moro per facilitar la recol·lecció d'aquests productes a 

l'Equador i millorar la rendibilitat de les explotacions. El 

projecte tenia requeriments com el baix cost, una 

manipulació fàcil per a usuaris amb baixa qualificació i la 

possibilitat de fabricació i manteniment en el mateix país, 

amb uns consums d'energia i un impacte ambiental 

mínims. El prototip està llest per comercialitzar-lo i s'ha 

desenvolupat amb el finançament de l'Agència Espanyola 

de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 

(AECID) i la col·laboració de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas (ESPE) de l'Equador.

BRAÇ MECÀNIC PER A LA RECOLLIDA DE RESIDUS

El Centre de Disseny d’Equips Industrials (CDEI UPC), en 

col·laboració amb l'empresa PALVI, ha realitzat l’anàlisi 

conceptual del disseny d'un braç mecànic per a la 

recollida bilateral de contenidors, donant suport al 

redisseny dels mecanismes que hi estan associats. CDEI 

UPC ha realitzat una anàlisi de l’estat de la qüestió, una 

revisió del disseny conceptual del sistema existent, de les 

funcions de guiatge i transmissió necessàries per assolir 

les funcions de la màquina, així com de la revisió dels 

càlculs de resistència i de cinemàtica sobre la base de 

diverses propostes alternatives, amb què s’aconsegueix un 

producte fi optimitzat i robust. El resultat és una part del 

Dule System, sistema global per a la recollida selectiva de 

residus, format per un equip robotitzat monooperat 

bilateral, totalment automàtic, muntat sobre un camió de 

recollida de residus, capaç de recollir contenidors de 

superfície i soterrats. Aquest sistema ja s’està 

comercialitzant al mercat i es completa amb equips de 

rentat.

MILLORA DEL RENDIMENT DE CAMPANES DE CUINA 

El Centre de Diagnòstic Industrial i Fluidodinàmica

(CDIF UPC) ha desenvolupat un projecte amb l’empresa 

Pando per millorar l’acústica i la fluidodinàmica de les 

campanes extractores que fabriquen. A partir de les 

campanes que comercialitzen, s’ha realitzat un estudi 

fluidodinàmic i acústic de totes per conèixer-ne les qualitats 

i limitacions, mitjançant mesures experimentals i simulació 

numèrica. Amb les dades obtingudes s’ha optimitzat el 

model, cosa que ha permès augmentar-ne l’àrea d’extracció 

de fums, optimitzar el camí que realitza l'aire des de 

l'exterior fins a l’entrada del ventilador (cosa que augmenta 

el cabal aspirat) i millorar l’aïllament del sistema. Aquestes 

millores han permès a l’empresa aconseguir reduir les 

pèrdues de càrrega en un 40% i rebaixar el soroll de l’ordre 

de 2dB.

4   PROJECTES DESENVOLUPATS
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http://cit.upc.edu/ca/centres_upc/centres/22/cdei_upc
http://www.palvi.net/cat/index.html
http://www.dulesystem.com/
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http://www.uavemi.com/
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XARXES ELÈCTRIQUES INTEL•LIGENTS PER A ENTORNS 
RURALS

CITCEA UPC participa en el projecte Smart Rural Grid amb 

l’objectiu de validar noves tecnologies i dispositius per a una 

gestió activa i intel·ligent de la xarxa elèctrica en entorns 

rurals. S’implicarà de manera directa els mateixos 

consumidors per a la gestió de la demanda elèctrica i es 

treballarà en el desenvolupament d’un sistema de 

previsions i de gestió dels desequilibris i de la congestió de 

la xarxa, per tal de simplificar i facilitar la integració de fonts 

d’energia renovables. S’espera poder donar resposta a 

serveis crítics per als usuaris en mil·lisegons.

El projecte, finançat per la UE (FP7) i amb una durada de 

tres anys està coordinat per l’empresa Estabanell i Pahisa 

Energia, i compta amb un pressupost de 3,2 milions d’euros.

NOUS SISTEMES D’EMMAGATZEMATGE PER A ENERGIA SOLAR 
CONCENTRADA

El Centre de Transferència de Calor i Massa (CTTC UPC) 

coordina el projecte del programa KIC InnoEnergy sobre 

sistemes d’emmagatzematge d’energia tèrmica (thermal 

energy storage, TES) per a energia solar de concentració 

(concentrated solar power, CSP), amb l’objectiu de reduir els 

alts costos de capital i de manteniment d’aquests sistemes, 

desenvolupant eines d’enginyeria d’anàlisi avançades i 

proposant solucions òptimes i innovadores.

El centre ha finalitzat la versió beta de dos codis (STES i 

LTES), dues eines de simulació innovadores que permeten 

l’anàlisi tèrmica i fluídica detallada de sistemes 

d’emmagatzematge amb calor sensible i latent. Els codis 

permeten: i) l'anàlisi de simulació avançada amb un temps 

computacional relativament baix; ii) la simulació d'una 

àmplia gamma de sistemes d'emmagatzematge (doble 

tanc, termoclina, etc.); iii) l’anàlisi dels diferents modes 

d’operació de la planta; iv) el tractament especial dels 

sistemes d’emmagatzematge amb calor latent mitjançant 

material de canvi de fase encapsulat, i v) l'anàlisi econòmica 

dels acumuladors d’energia per assolir un cost mínim 

d'inversió i de funcionament.

INDÚSTRIES DE LA QUÍMICA, ENERGIA
I RECURSOS. RIS3CAT

TECNOLOGIES DE L’ENERGIA I DEL MEDI AMBIENT

MILLORA DE LES EMISSIONS DE SOROLL D’IMPRESSORES 
CONTÍNUES

El Laboratori d’Acústica i Mecànica (LEAM UPC) va treballar 

en un projecte per a l’empresa Comexi Group, sobre la 

identificació de les fonts sonores de les impressores 

contínues de grans dimensions (300 metres cúbics) Flexo 

Printers, amb l’objectiu de proposar mesures correctores en 

el disseny dels equips que milloressin l'ambient de treball al 

seu entorn.

4   PROJECTES DESENVOLUPATS
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PLATAFORMA PER FABRICAR VEHICLES ELÈCTRICS 

El Motion Control and Industrial Applications (MCIA UPC) 

està desenvolupant un nou vehicle elèctric d’alt rendiment, 

el qual prescindirà del tren mecànic tradicional i funcionarà 

amb un motor a cada roda i tecnologia tolerant a fallades, la 

qual cosa permetrà la conducció fins al taller quan el cotxe 

tingui una avaria en alguna fase del motor o en el 

convertidor electrònic que el controla. El cotxe aconsegueix 

la integració elèctrica i electrònica de tots els elements 

necessaris per a la tracció elèctrica en una planta motriu 

compacta, de baix cost, molt eficient. El vehicle serà fabricat 

per l’empresa mexicana TC Technologies el 2015. En aquest 

projecte hi participen també el Centre per al 

Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP, 

Mèxic), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) de Mèxic i l’empresa filial espanyola de la 

multinacional suïssa Infranor, entre altres.

Gemasolar Central Tower CSP plant

http://cit.upc.edu/ca/centres_upc/centres/54/mcia_upc
http://tc-technologies.com/
https://www.cdti.es/
http://www.buap.mx/
http://www.conacyt.mx/
www.infranor.es/


PREVISIÓ D’INUNDACIONS RÀPIDES 

El Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia de la 

UPC (CRAHI UPC) ha desenvolupat diverses eines de 

previsió d'inundacions ràpides en el marc dels projectes  

EDHIT i ProFEWS. S'utilitzen les observacions de precipitació 

d'alta resolució del radar meteorològic (com poden ser els 

mosaics europeus generats pel projecte d’EUMETNET 

OPERA) per preveure l'evolució del camp de precipitació en 

les pròximes hores. Aquesta informació és la variable 

principal que s'utilitza per a l'anticipació del perill 

d'inundacions ràpides i la seva incertesa a escala regional.

SOFTWARE PER A L’ARQUITECTURA SOSTENIBLE

Investigadors d’InLab FIB UPC i del SummLab UPC han 

desenvolupat un nou software d'optimització anomenat  

NECADA. Basat en una infraestructura cloud, el software 

pretén ser una eina indispensable per al disseny i la 

construcció d’edificis tenint en compte els requisits d’una 

arquitectura sostenible, ja que indica els valors òptims per a 

la construcció d’un immoble o àrea residencial segons els 

diferents paràmetres i impactes associats. El software és 

capaç, per exemple, d’optimitzar la demanda d'energia dels 

edifis a través de l’avaluació dels materials, dels sistemes de 

construcció utilitzats i dels sistemes actius.

Amb la utilització de motors de càlcul com ara Energyplus o 

Trnsys, NECADA permet trobar l’alternativa òptima atenent 

la normativa de la sostenibilitat en la construcció 

desenvolupada pel comitè tècnic CEN TC 350, relativa a 

l’optimització de impacte ambiental, econòmic i social. La  

finalitat és obtenir una definició inequívoca completa del 

sistema, de manera que s’asseguri que la implementació 

final utilitzarà les millors eines per simular qualsevol 

component del model. El sistema ja ha començat a 

emprar-se en la indústria.

ESTALVI D'ENTRE UN 70 I UN 100% D'AIGUA EN LES TINTURES 
TÈXTILS

L’INNOTEX Center / Intexter és el coordinador del projecte 

europeu ECUVal, el qual té com a objectiu el 

desenvolupament d’un sistema que permetrà solucionar els 

problemes causats pels efluents amb molta coloració i 

elevada concentració de sals, sense utilitzar reactius 

químics. Es farà a través d'un sistema electroquímic 

combinat amb irradiació ultraviolada per al tractament i 

reutilització d’aigües residuals de tintures i rentats tèxtils 

que permetrà l'estalvi d'entre el 70 i el 100% d'aigua en les 

tintures tèxtils. En el projecte hi col·laboren tres socis més: 

Fitex, Icomatex SA i Grau SA. El pressupost total és d’1,4 

milions d’euros i el projecte té una durada de 30 mesos.

INTEGRACIÓ MASSIVA DE TURBINES EN XARXES 
ELÈCTRIQUES 

El grup Sistemes Elèctrics d'Energia Renovable

(SEER UPC) ha participat en un projecte amb l'objectiu de 

proposar les solucions òptimes que permetin la integració 

massiva de turbines eòliques a les xarxes elèctriques del 

futur (xarxes febles i de països emergents), a partir de la 

investigació de les tecnologies necessàries per al 

desenvolupament d'un equip competitiu i de 

característiques avançades, que permeti la integració eòlica 

requerida per aconseguir una economia sostenible. El 

projecte, liderat per l'empresa Ingeteam Power Technology, 

SA, compta amb un pressupost d’1.500.000€ i ha estat 

cofinançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat, dintre 

del Pla Nacional d'Investigació Científica i Tècnica i 

d'Innovació Tecnològica 2013.
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http://cit.upc.edu/ca/centres_upc/centres/50/crahi_upc
http://edhit.eu/
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http://www.grausa.com/index_cat.html
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NOVA ESTRUCTURA TÈXTIL PER TEIXIT ORTOPÈDIC

INNOTEX Center / CTF ha dissenyat una nova estructura 

tèxtil, amb elasticitat controlada, que s’adapta al perfi dels 

peus sensibles i que té memòria de forma, a partir de nous 

fils d’estructura complexa. Aquest teixit està especialment 

indicat per a persones diabètiques, les quals, a causa que 

tenen una sensibilitat més baixa als peus, sovint  pateixen 

llagues i problemes a la pell, per causa del fregament amb 

el calçat. A aquesta nova estructura se l’ha dotada de 

propietats bactericides (per evitar les olors dels peus), 

tractaments antivirus, antifongs, antialgues i antiespores, així 

com un sistema per escalfar el peu de manera regulada. El 

projecte s’ha desenvolupat en col·laboració amb l’empresa 

Proorto, fabricant de teixits ortopèdics, que ja comercialitza 

al mercat aquest teixit.

NOVES APLICACIONS DE LA FIBRA DEL CÀNEM

El projecte d’empresa de base tecnològica CATCA, sorgit

d’INNOTEX Center/Intexter, en col·laboració amb el 

Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia 

de la UPC, es va presentar en el marc de l’Investor’s Day 

UPC 2014. L’objectiu de l’empresa és el desenvolupament i 

la comercialització del cànem tecnològic, un teixit sense 

efectes psicoactius, que arribi tant als petits dissenyadors 

que aposten pels nous materials ecològics i d’alta qualitat 

per al sector tèxtil com a les grans marques fabricants.

Al cànem, material molt resistent i que creix amb poca 

aigua, no li calen pesticides; per tant, és un cultiu sostenible 

i ecològic, fets que fan que, un cop aplicades les noves 

tecnologies desenvolupades, esdevingui una fibra adequada 

per aconseguir nous teixits, molt suaus i adients per a la 

fabricació de peces de roba.

INDÚSTRIES DE LA QUÍMICA, ENERGIA
I RECURSOS. RIS3CAT

TECNOLOGIES DELS MATERIALS

COMPRESES I TAMPONS HIGIÈNICS DE COTÓ NATURAL DE 
MÀXIMA ABSORCIÓ

INNOTEX Center/CTF, en col·laboració amb l’empresa 

Cotton High Tech (Cohitech), ha treballat en l’obtenció de 

les primeres compreses i tampons higiènics amb un 100% 

de cotó natural, cosa que redueix el risc de picors, irritacions 

i al·lèrgies en pells sensibles, i amb el mateix poder 

d’absorció que les compreses i tampons convencionals. 

Aquest últim aspecte s’ha aconseguit a partir de la 

modificació reològica de les fibres, és a dir, de la seva 

disposició dins del producte, ja que és el factor que 

condiciona la transpirabilitat i el poder d’absorció dels 

líquids.

4   PROJECTES DESENVOLUPATS
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APLICACIONS DE LA BIOADSORCIÓ

El Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari 

(CRESCA UPC) va desenvolupar una nova tècnica que 

permet obtenir una matriu cel·lulòsica que funciona com a 

bioadsorbent de metalls pesants, a partir dels residus de la 

pell de la taronja després d'extreure’n els olis essencials i la 

pectina que conté. A través d'un tractament químic que en 

permet la reticulació, es pot optimitzar el procés de 

remoció de metalls pesants (coure, níquel…) o utilizar-la en 

la remoció de colorants catiònics presents en aigües 

residuals de la indústria tèxtil, així com en la modificació del 

grau salí de l'aigua marina.

INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA. RIS3CAT

TECNOLOGIES DE L’ALIMENTACIÓ

http://cit.upc.edu/ca/centres_upc/centres/48/cresca_upc


SIMULACIÓ DE MODELS DINÀMICS A LA POBLACIÓ DE COREA

El centre inLab FIB UPC ha realitzat un projecte pel govern 

de Corea del Sud en col·laboració amb el departament 

d'investigació de big data de l'ETRI (Electronics and 

Telecommunications Research Institute) pel qual ha 

desenvolupat una plataforma oberta, a gran escala, basada 

en models de simulació per analitzar i predir els 

comportaments sociodemogràfics a Corea, amb un especial 

interès en el ràpid envelliment de la seva població i la 

davallada de la fertilitat. L'objectiu del projecte és analitzar 

els patrons d'evolució demogràfica de Corea del Sud amb 

una eina de simulació paral·lela anomenada Yades (un 

simulador que permet estudiar les dinàmiques 

sociodemogràfiques de poblacions, reproduint-ne les 

interaccions internes entre els individus) per assistir en la 

presa de decisions en polítiques de planificació familiar al 

govern de Corea del Sud.

INDÚSTRIES DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE.
RIS3CAT

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LES COMUNICACIONS

MINERIA DE DADES I INTEL·LIGÈNCIA EMPRESARIAL A LA 
XARXA

El Centre de Tecnologies i Aplicacions del Llenguatge i de la 

Parla (TALP UPC) ha finalitzat la seva participació en el 

projecte europeu X-Like, en el qual s’ha desenvolupat una 

nova tecnologia per monitorar i agregar el coneixement 

dispers pels mitjans de comunicació i les xarxes socials, així 

com habilitar serveis interlingüístics per a editors de 

continguts, monitorar els mitjans o extreure’n informació 

rellevant amb finalitats financeres o comercials. La 

tecnologia es basa en l’anàlisi de textos per crear una 

representació semàntica independent de l'idioma original, 

sobre la qual es poden aplicar tècniques de mineria de 

dades que faci la informació accessible a editors, a  

l’aplicació de business intelligence i al monitoratge de 

mitjans. S’ha treballat amb l’anglès, l’alemany, l’espanyol i el 

xinès, com a llengües majoritàries, i el català, l’eslovè i el 

croata, com a minoritàries.

S’han desenvolupat prototips per a Bloomsberg i per a la 

Slovenian Press Agency amb èxit. El projecte ha comptat 

amb un pressupost de 4,57 milions d’euros i hi han 

participat 7 socis més de diferents països.
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EINA DE CLASSIFICACIÓ AUTOMÀTICA DE TEXTOS 

El projecte de col·laboració amb el Centre de Tecnologies i 

Aplicacions del Llenguatge i de la Parla (TALP UPC) tenia 

com a objectiu provar quins resultats es poden obtenir amb 

una eina de classificació automàtica de textos 

corresponents als suggeriments online que els usuaris fan 

sobre diferents productes i serveis que ofereix CaixaBank 

(targetes, fons, banca online, caixers automàtics, banca 

móbil...), que determini la categoria a la qual pertany i 

detecti similituds entre ells. També hi havia interès per 

obtenir el coneixement i la metodologia d’un grup expert 

en un àmbit poc treballat (anàlisi d’informació no 

estructurada i, concretament, el processament del 

llenguatge natural en català i castellà).

El resultats obtinguts pel classificador i pel detector de 

similituds han estat satisfactoris. A més, s’han obtingut 

recomanacions que poden facilitar la tasca de classificar, 

com, per exemple, intentar evitar les categories genèriques 

que engloben d’altres o bé categories molt relacionades 

que poden crear molta ambigüitat.
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TECNOLOGIA PER A LA TRADUCCIÓ DE PATENTS

El Centre de Tecnologies i Aplicacions del Llenguatge i de la 

Parla (TALP UPC) ha col·laborat en el desenvolupament d'un 

conjunt d’eines per a la traducció de textos entre diversos 

idiomes, en temps real i d'alta qualitat. A partir de la 

hibridació entre gramàtiques sintacticosemàntiques i 

traductors estadístics, TALP UPC ha creat una eina que 

permet la traducció automàtica de patents en tres idiomes 

(anglès, francès i alemany). Aquesta tecnologia s’ha 

desenvolupat en el marc del projecte europeu MOLTO.

DETECCIÓ ESCALABLE DE COMUNITATS EN EL NÚVOL

Data Management Group (DAMA UPC), en col·laboració 

amb  Sparsity Technologies, ha aconseguit finançament de 

l’Open Call Technology Transfer in Computing Systems 

(TETRACOM), dedicat a potenciar la transferència de 

tecnologia de la universitat a l’empresa. El projecte, Scalable 

Community Detection on the Cloud (SCDC), s’adreça a 

comercialitzar el nou algorisme escalable de detecció de 

comunitats socials que millora l’anterior, no només pel que 

fa a la qualitat, sinó també pel que fa a les funcionalitats 

crítiques necessàries per a la social network analytics. El 

treball inclou la implementació de l'algorisme al núvol i la 

inclusió d’aquest en el motor de gestió de grafs d'alt 

rendiment, Sparksee. El projecte finalitza el setembre de 

2015.

LLUITA CONTRA INCENDIS MITJANÇANT L'OPTIMITZACIÓ DE 
LA LOGÍSTICA TERRESTRE

El centre inLab FIB UPC ha desenvolupat una eina que 

ajuda a la presa de decisions en l'extinció de focs forestals. A 

través de la implementació d'una plataforma GIS que 

proporciona informació en temps real dels recursos 

implicats (bombers, recursos aeris i terrestres) i d'un 

algoritme d'optimització multicriteri, s'aconsegueix 

l'optimització dels recursos d'extinció disponibles. El 

projecte integra informació geoespacial: xarxes de 

carreteres, camins i un model 3D del terreny. A més, reuneix 

informació procedent de diverses fonts per alimentar el 

simulador i l'optimitzador amb les dades que es necessiten. 

El projecte, anomenat FireFIGHT, ha estat finançat pel 

Ministeri d'Economia i Competitivitat.

INTEL·LIGÈNCIA COL·LECTIVA APLICADA AL PLA ESTRATÈGIC 
DE LA SALUT

El Laboratori d’Aplicacions Multimèdia (LAM UPC) ha 

treballat en el desenvolupament d’un projecte sobre un 

model que permeti la presa de decisions conjuntes en la 

política sanitària del Departament de Salut de la Generalitat 

de Catalunya. El model consensua les decisions que 

proposen els professionals de la salut de manera que 

prioritzen l’interès comú, es promou la col·laboració entre 

els agents protagonistes, el networking i el treball en equip, i 

s’afavoreix la transformació clínica i organitzativa dels serveis 

mitjançant models i eines TIC dedicades a la gestió de la 

intel·ligència col·lectiva. El treball s’ha publicat a la Collective 

Intelligence Conference 2014 del Massachusetts Institute of 

Technology (MIT).
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NOU OBSERVATORI DIGITAL

Investigadors del Centre de Tecnologies i Aplicacions del 

Llenguatge i de la Parla (TALP UPC) ha participat en un 

projecte pilot amb el Centre Nacional de Referència 

d'Aplicació de les Tecnologies d'Informació i la Comunicació 

(CENATIC) i la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i 

Societat de la Informació (SETSI) del Ministeri d'Indústria, 

Energia i Turisme, dins del marc del projecte Innovation 

Support Platform que aquests organismes estan 

desenvolupant. L'objectiu de la plataforma és permetre a 

aquestes institucions captar el pols de diferents sectors 

industrials, centrant-se en el sector TIC en el present 

projecte pilot. Per fer-ho, es monitoren de forma automàtica 

milers de documents relacionats amb el sector (patents, 

concursos, convocatòries, contractes...) i es crea un 

observatori digital de l'activitat de les empreses que 

permeti detectar nous productes i iniciatives innovadores. 

TALP UPC ha adaptat les seves eines d'anàlisi textual per 

estructurar la informació dels textos que s’analitzen, amb la 

qual cosa se’n possibilita el procés mitjançant motors de 

classificació de documents o de mineria de dades.
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ACTIVITATS DESTACADES

CIT UPC, MEMBRE DEL CLÚSTER DE LA INDUSTRIA DE 
L'AUTOMOCIÓ DE CATALUNYA
GENER DE 2014

CIT UPC es va incorporar al Clúster de la Indústria de 

l’Automoció de Catalunya, entitat creada a l’abril de 2013 a fi 

d’impulsar l’activitat d’R+D en les empreses del sector i amb 

el propòsit de reforçar-ne la competitivitat. CIT UPC hi 

aporta expertesa en tecnologies relacionades amb la 

indústria de l’automoció, en àmbits com els materials 

avançats, la simulació, la seguretat i el confort, l’electricitat, 

l’electrònica i els sistemes wireless, els sistemes de propulsió, 

la producció avançada i la smart mobility.

AL JAZEERA ENREGISTRA TECNOLOGIES UPC
MARÇ DE 2014

Un equip de la cadena Al Jazeera English, amb el periodista 

Tareq Bazley al capdavant, va visitar CIT UPC, en concret la 

Divisió de Biomecànica del Centre de Recerca d’Enginyeria 

Biomèdica (CREB UPC), per enregistrar els resultats de la 

recerca del projecte desenvolupat per Camper sobre la 

determinació dels paràmetres que determinen el confort de 

les sabates que fabriquen.

II WORKSHOP  GRAPH-TA
20 DE FEBRER DE 2014

Per segon any consecutiu, el centre Data Management 

Group (DAMA UPC) va organitzar el workshop Graph-TA 

(Graph Technology and Applications). A l’acte van ser 

presents reconeguts experts internacionals en grafs i es van 

abordar els nous reptes tecnològics en graph-TA 

(tecnologies, teoria de grafs, reconeixement de patrons, 

modelització de xarxes, benchmarking de sistemes gestors 

per a grafs...). Entre altres experts en el sector, hi van 

participar Hassan Chafi, senior research manager d’Oracle 

Labs; el Dr. Fernando Orejas, membre d’ALBCOM Research 

Group del Departament de Software i vicerector de Recerca 

de la UPC, i Peter Boncz, professor de CWI, expert en 

benchmarking per a gestors de grafs i director científic del 

projecte LDBC.

PARTICIPACIÓ AL PHOTONICS DAY A BRUSSEL·LES
16 DE GENER DE 2014

CIT UPC va participar en la reunió d’informació i networking 

sobre fotònica en el marc de l'Horitzó 2020, organitzada per  

Photonics21 i la European Commission Photonics Unit a 

Brussel·les. Durant la trobada es va donar a conèixer 

informació sobre les convocatòries en el camp de la fotònica 

en el programa de treball Leadership in Enabling & Industrial 

Technologies  (LEIT).
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AVANÇ DEL PROJECTE INTERREG METAL-INNOVA
3-4 D’ABRIL 2014

Els socis del projecte Metal-Innova van dur a terme noves 

sessions de treball en les quals van establir la metodologia 

per realitzar vigilància tecnològica i formació específica, i les 

tecnologies i serveis oferts a les empreses interessades a 

desenvolupar projectes d’innovació en el sector del metall. 

L’objectiu del projecte Metal-Innova és potenciar projectes 

de cooperació entre empreses de l’espai  SUDOE (Espanya, 

França i Portugal).

http://www.metal-innova.eu/
http://www.interreg-sudoe.eu/ESP
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INCORPORACIÓ AL CLÚSTER DE  TECNOLOGIES DE LA SALUT 
DE CATALUNYA
JUNY DE 2014

El Centre de Recerca en Bioenginyeria (CREB UPC), 

mitjançant CIT UPC, participa com a soci al 

Health-Technology Cluster (clúster de tecnologies de la 

salut), nascut amb l’objectiu d’afavorir la competitivitat de 

les empreses del sector. El Clúster està format per 17 

institucions, que sumen un total de 6.500 treballadors i un 

volum de facturació de 650 milions d’euros. Hi estan 

implicats proveïdors de coneixement i tecnologia, hospitals i 

empreses de contract manufacturing amb producte propi, i 

fomentarà la col·laboració amb centres de salut i empreses 

de serveis, grups de recerca i centres tecnològics.

IX BARCELONA GLOBAL ENERGY CHALLENGES CONFERENCE
19 DE JUNY DE 2014

CIT UPC es va sumar juntament amb la Fundació B_TEC, 

l'IREC i el programa ILP del MIT, a l’organització de la 

novena edició de la Barcelona Global Energy Challenges 

Conference que se celebra anualment a Barcelona. Durant 

l’esmorzar, CIT UPC va presentar diferents tecnologies i 

projectes relacionats amb els reptes actuals a l’àmbit de 

l’energia. En la sessió de la tarda va organitzar el workshop 

“Com poden les tecnologies innovadores contribuir en el 

camp de l’energia intel•ligent?” amb ponències 

d'investigadors dels centres CITCEA, CTTC, MCIA i SEER UPC.

NOU CENTRE D’INNOVACIÓ COMPARTIDA AMB L’AJUNTAMENT 
DE BARCELONA
ABRIL DE 2014

L’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona (Ajuntament 

de Barcelona) va signar un acord de col·laboració amb la 

UPC per a la creació d’un centre d’innovació compartida 

(CIC) en TIC a l'inLab FIB UPC. Aquest CIC té com a objectiu 

la identificació de noves oportunitats d’innovació en l’àmbit 

de les TIC en les administracions públiques i, en particular, 

sobre aplicacions mòbils, geoserveis, smart cities, la internet 

col·laborativa, els serveis als ciutadans i l’anàlisi dels grans 

volums de dades. Així mateix, es va fer un èmfasi especial a 

donar impuls al programa inLab Talent de la Facultat 

d’Informàtica de Barcelona.

FOMENT DEL TREBALL COL·LABORA AMB CIT UPC
MAIG DE 2014

Foment del Treball va signar un conveni de col·laboració 

amb el Centre Tecnològic de la Universitat Politècnica de 

Catalunya amb l’objectiu d’impulsar activitats relacionades 

amb la recerca i la innovació empresa-universitat i, 

especialment, per facilitar l’apropament a la indústria dels 

resultats de la recerca i dels desenvolupaments tecnològics 

aconseguits a la UPC.

Aquest marc estable de col·laboració permet la 

programació d’activitats anuals enfocades a resultats, per 

donar a conèixer a les empreses associades a Foment els 

avenços i solucions tecnològiques desenvolupades als 

centres membres de CIT UPC i de la UPC.
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CIT UPC S’INCORPORA A LA PLATAFORMA EUROPEA 
SHIFT²RAIL
JUNY DE 2014

CIT UPC es va incorporar en la fase inicial a la gran iniciativa 

europea dedicada a l’R+D i solucions dirigides a mercat, 

SHIFT²RAIL, creada amb l’objectiu d’integrar noves i 

avançades tecnologies per promoure la innovació a la 

indústria ferroviària europea. SHIFT²RAIL afavoreix la 

competitivitat de les empreses del sector en matèria de 

transport ferroviari. La plataforma, emmarcada a l'Horitzó 

2020, pretén el desenvolupament de la tecnologia 

necessària per completar la Single European Railway Area 

(SERA). Hi participen empreses com Alstom, Comsa Emte, 

Siemens i Indra, membres del Consell Empresarial de CIT 

UPC, així com la multinacional francesa Thales.

CIT UPC posa a disposició de la plataforma el seu 

coneixement expert en simulació avançada, control de 

soroll i vibracions, manteniment predictiu i sistemes de visió 

3D, entre d'altres tecnologies.
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MEDICAL DEVICES: DE L'R+D AL MERCAT
9 DE JULIOL DE 2014

Es va celebrar a la UPC la jornada Medical Devices: de l’R+D 

al Mercat, organitzada conjuntament pel Centre de Recerca 

en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC) i Telstar. L’acte va 

comptar com a ponent amb Almudena Moreno, scientific 

affairs manager de la divisió de Consultoria de l’empresa. En 

la conferència, a la qual van assistir més de 50 participants, 

es van revisar els conceptes reguladors i de qualitat que una 

empresa de medical devices ha de tenir en compte a l’hora 

de llançar un producte al mercat: des de la definició 

mateixa de medical devices fins a la legislació aplicable, 

passant pel procediment per fer la classificació correcta del 

dispositiu, les qüestions de qualitat (ISO 13485) i les 

reguladores (technical file). Així mateix, es va tractar el cas 

específic dels productes frontera.

COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE 
L'EMPRESA FAMILIAR
10 DE JULIOL DE 2014

L'Associació Catalana de l’Empresa Familiar (ASCEF) va 

convidar CIT UPC a participar en una jornada de treball 

celebrada a Barcelona sobre la continuïtat de l'empresa 

familiar. Durant la sessió, CIT UPC va poder presentar-hi el 

coneixement, les tecnologies i els resultats de la recerca del 

Centre Tecnològic de la UPC i els centres membres als més 

de 70 representants d'empreses catalanes de diferents 

sectors interessats en la innovació, per afavorir la 

col·laboració empresa-universitat.

RENOVACIÓ CÀTEDRA D'EMPRESA ENDESA RED A LA UPC
10 DE JULIOL DE 2014

La Càtedra Endesa Red d’Innovació Energètica, creada per 

la UPC i Endesa Red l’any 2005, es va renovar per tres anys 

més. Dirigida per Antoni Sudrià, director de CITCEA UPC i 

amb seu a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial 

de Barcelona (ETSEIB), la Càtedra està enfocada a la 

realització d’activitats de recerca en l’àmbit de la innovació 

energètica en el sector elèctric, així com a la formació tant 

d’estudiants de la UPC com de personal d’Endesa, amb 

l’objectiu d’afavorir l’intercanvi de coneixements i de portar 

a terme projectes conjunts.

NOUS DESENVOLUPAMENTS SOBRE PROCESSAMENT DEL 
LLENGUATGE NATURAL
17-19 DE SETEMBRE DE 2014

El Centre de Tecnologies i Aplicacions del Llenguatge i de la 

Parla (TALP UPC) va coorganitzar la XXX edició del Congreso 

Anual de la Sociedad Española para el Procesamiento del 

Lenguaje Natural (SEPLN), que es va celebrar a Girona. En 

l’esdeveniment es van presentar les darreres investigacions i 

desenvolupaments en l’àmbit nacional en el processament 

del llenguatge natural (PLN) tant a la comunitat científica 

com a empreses del sector, així com les aplicacions 

d’aquestes. També es va fer divulgació de nous projectes en 

aquest àmbit.
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TEIXINT EL FUTUR AMB EL FIL DE LA INNOVACIÓ
2 D’OCTUBRE DE 2014

El centre INNOTEX Center UPC va coorganitzar el Congrés 

Tèxtil Internacional “Teixint el futur amb el fil de la 

innovació”, que es va celebrar a Terrassa. La jornada va ser un 

punt de trobada per al debat i per visibilitzar l’activitat 

innovadora en el sector tèxtil. Hi van participar entre altres 

ponents Lutz Walter, secretari general de la Plataforma 

Tecnològica Tèxtil Europea i director d’R+D d'Euratex; Braz 

Costa, director general del CITEVE i president de Textranet; 

la Dra. Gwendolyn Hustvedt, de la Universitat de Texas, i José 

Antonio Tornero, d’INNOTEX Center UPC. A més, hi van 

col·laborar diverses empreses, entitats i associacions del 

sector. Hi van assistir més de 160 participants.
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VISITA DEL CONSELLER MAS COLELL
7 DE NOVEMBRE DE 2014

El conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, 

de la Generalitat de Catalunya, va visitar l’empresa Specific 

Pig, especialitzada en recerca biomèdica en el model porcí, 

on en es va validar l’innovador robot quirúrgic Bitrack 

System, dissenyat conjuntament pel grup de recerca en 

Robòtica del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica 

(CREB UPC) de la UPC i per l’Institut de Bioenginyeria de 

Catalunya (IBEC). El sistema, ara impulsat per la spin-off del 

CREB UPC i de l’IBEC, Rob Surgical Systems, oferirà millores 

per a la cirurgia laparoscòpica robotitzada actual quant a 

flexibilitat i modularitat del sistema, temps de set-up i preu. 

El projecte, en procés d'obtenir la marca CE, inclou també 

el desenvolupament d’instruments quirúrgics d’alta precisió. 

El Dr. Javier Magrinyà, de la Mayo Clinic (Estats Units), es va 

incorporar al projecte com a director mèdic.

PARTICIPACIÓ EN LA PRIMERA CONFERÈNCIA D’ACTION 
CLUSTERS SOBRE SMART CITIES
9 D’OCTUBRE DE 2014

CIT UPC va participar en la Jornada Action Clusters Kick-off 

Conference dintre del grup de treball de mobilitat urbana i 

d’edificació sostenible, celebrada a Brussel·les. La Jornada 

estava adreçada a tots els actors implicats en la European 

Innovation Partnership on Smart Cities and Communities 

(EIP-SCC), plataforma de col·laboració creada per la 

Comissió Europea per dinamitzar projectes que millorin la 

vida a les ciutats, fent-les més eficients energèticament i 

incentivant la participació ciutadana, entre altres. Dintre 

d'aquest clúster, CIT UPC presenta dos projectes liderats per 

l'inLab FIB UPC en el context de la sustainable urban mobility 

i el districts and built environment, el primer relacionat amb 

temes de mobilitat, i el segon, un software de mesura de 

simulació de consum energètic en edificis.
ESMORZAR TECNOLÒGIC AMB ADEG
21 DE NOVEMBRE DE 2014

CIT UPC va participar en el 7è Dinar de Treball sobre 

''Innovació i transferència tecnològica'', organitzat per 

l'Associació d'Empresaris de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i 

el Garraf (ADEG). Al llarg de la ponència es van presentar 

algunes de les capacitats tecnològiques del Centre 

Tecnològic de la Politècnica i la seva vocació de 

col·laboració amb les pimes.

CIT UPC A LES CONCLUSIONS DE LA CONFERÈNCIA SMART 
SPECIALIZATION STRATEGIES
NOVEMBRE DE 2014

CIT UPC va publicar l'informe que recull les conclusions de 

la conferència "Smart Specialisation Strategies: 

Implementing European Partnerships", que es va celebrar a 

Brussel·les el mes de juny i fou organitzada pel Comitè de 

les Regions,  juntament amb la Plataforma S3, i les regions 

de Hèlsinki-Uusimaa, Utrecht i València. L'objectiu de la 

conferència era analitzar les estratègies que s'han d'impulsar 

des de les regions europees i que s'han de seguir per 

potenciar la col·laboració entre agents europeus clau en el 

procés d'innovació. CIT UPC es va implicar de manera activa 

en el workshop sobre e-health col·laborant en l'elaboració de 

les conclusions recollides en l'informe final.
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JORNADA TECNOLÒGICA ESPANYA-PERÚ
2 DE DESEMBRE DE 2014

CIT UPC va presentar les seves capacitats tecnològiques a 

les empreses peruanes relacionades amb l'energia, la 

sostenibilitat i la recuperació i comercialització de residus 

industrials en el marc de la jornada tecnològica 

Espanya-Perú "Cooperació per a la innovació en energia, 

sostenibilitat i recuperació i comercialització de residus 

industrials", celebrada a Lima. En particular, s’hi van 

presentar solucions per a la gestió i utilització de l'aigua 

(utilització de bioreactors de membrana, processos de 

decoloració electroquímica, recuperació de colorants i 

determinació de contaminants en l'aigua) d'interès per a 

empreses dels sectors tèxtil, farmacèutic, químic i pesquer. 

Així mateix, s’hi van presentar sistemes per a la reducció del 

cost energètic dels processos industrials i la millora de 

l'eficiència, adreçats a les empreses orientades a la 

producció o les de generació de béns d'equip. A la jornada 

hi van assistir més de 35 empreses i va ser organitzada per 

l'ICEX juntament amb FEDIT, del qual CIT UPC forma part.
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EL DR. PEDRO RODRÍGUEZ, EXPERT EN ENERGIA DE LA 
COMISSIÓ EUROPEA
GENER DE 2014

El Dr. Pedro Rodríguez, director del centre Sistemes 

Elèctrics d'Energia Renovable (SEER UPC), va ser nomenat 

membre del grup d’experts de l’àmbit de l’energia de 

l'Horitzó 2020, grup encarregat d’assessorar i orientar els 

serveis de la Comissió Europea en aspectes relacionats amb 

aquesta àrea. Els membres són nomenats de manera 

individual, pels seus coneixements i trajectòria.

FESTIBITY 2014: MENCIÓ FIB A ROSA MARIA MARTIN
8 DE MAIG DE 2014

Rosa Maria Martín, directora tècnica d’inlab FIB UPC, va 

rebre la Menció FIB de l’edició de 2014 de la Festibity, en 

reconeixement a la seva contribució a la Facultat 

d’Informàtica de Barcelona de la UPC. La Festibity és la festa 

de les tecnologies de la informació i la comunicació, 

promoguda per la FIB UPC i FIB Alumni, i compta amb la 

col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat 

de Catalunya.

PREMI MANEL XIFRA BOADA AL DR. JOSEP AMAT 
6 DE JUNY DE 2014

El Dr. Josep Amat i Girbau, membre del Consell de CREB 

UPC, va ser guardonat amb el Premi Manel Xifra Boada a la 

transmissió del coneixement cientificotècnic en la seva 

novena edició. Josep Amat és doctor en Enginyeria 

Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, va ser 

director de la Divisió de Robòtica del Centre de Recerca en 

Enginyeria Biomèdica (CREB UPC), catedràtic d'Arquitectura 

i Tecnologia de Computadors de la UPC i professor convidat 

del MIT entre els anys 2000 i 2010.

Aquest guardó està organitzat per Comexi Group i el 

Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona.

EL DR. RODRÍGUEZ FONOLLOSA PREMIAT PER GENERAL 
ELECTRIC
ABRIL DE 2014

José Adrián Rodríguez Fonollosa, del Centre de Tecnologies 

i Aplicacions del Llenguatge i de la Parla (TALP UPC), va 

obtenir el primer premi del concurs Flight Quest 2, dotat 

amb 100.000$ i convocat per General Electric, en 

col·laboració amb Kaggle i Alaska Airlines, per trobar 

solucions d’innovació que milloren l’eficiència en l’aviació. El 

model de sistema de vol guanyador ha resultat ser fins a un 

12% més eficient en comparació amb els conjunts de dades 

de vols reals, quant a reducció de retards i més eficiència. 

Aquest sistema permetrà un estalvi de 3.000 milions d’euros 

a la indústria i s’ha desenvolupat fent servir algorismes i 

eines similars a les que s’utilitzen per al reconeixement de 

la veu i de la parla.

RECONEIXEMENTS

5   ACTIVITATS
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LA GENERALITAT DE CATALUNYA RECONEIX L'EXCEL·LÈNCIA 
INVESTIGADORA DE LA DRA. GINEBRA
2 DE SETEMBRE DE 2014

La Dra. Maria Pau Ginebra, catedràtica de Ciència dels 

Materials i directora de la Divisió de Biomaterials del Centre 

de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC), va ser 

reconeguda amb la distinció ICREA Acadèmia de la 

Generalitat de Catalunya, en l'àrea de tecnologia i 

enginyeria. El guardó, que distingeix la tasca de recerca en 

una universitat pública catalana, va ser lliurat en un acte 

presidit pel conseller d’Economia i Coneixement, Andreu 

Mas-Colell, acompanyat del secretari d'Universitats i 

Recerca, Antoni Castellà, i del director de la Institució 

Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), Jaume 

Bertranpetit.

RECONEIXEMENT AL DR. ORIOL GOMIS BELLMUNT
18 DE NOVEMBRE DE 2014

La Real Academia de Ingeniería va atorgar el premi "Juan 

López de Peñalver" al Dr. Oriol Gomis Bellmunt, investigador 

de CITCEA UPC, per les seves aportacions al 

desenvolupament elèctric de parcs eòlics marins i sistemes 

de transmissió a les costes, amb un èmfasi especial en el 

desenvolupament de la tecnologia HVDC en sistemes 

multiterminal. El premi es concedeix a aquells investigadors 

o equips de treball menors de 40 anys i que hagin 

desenvolupat a Espanya una part significativa de les seves 

aportacions.

DR. MEDINA, CHAIRMAN DEL ECRIME 2015 MOBILE SECURITY 
SYMPOSIUM
DESEMBRE DE 2014

El Dr. Manel Medina va ser nomenat president del Comitè 

Organitzador del X Symposium on Electronic Crime 

Research (eCrime 2015). Manel Medina ha estat fundador de 

l'esCert (Equip de Seguretat per a la Coordinació 

d'Emergències en Xarxes Telemàtiques i membre d’inLab 

FIB UPC), membre del Consell Assessor de l’ISMS Fórum 

Spain i anterior sotsdirector del departament tècnic de 

l'Agència de Seguretat Informàtica i en la Xarxa (ENISA) de 

la Unió Europea, i és president del Comitè Científic de 

l'APWG.EU.

El simposi pretén revisar els últims avenços per combatre 

els ciberdelictes a partir de sessions tècniques teòriques i 

pràctiques, dels coneixements i experiències dels 

professionals de la seguretat, i de les modificacions legals 

necessàries per combatre aquests problemes de manera 

satisfactòria. El tema principal de l’esdeveniment és la 

seguretat en els dispositius mòbils.

PREMI EXPOQUIMIA R+D+I 2014 
2 D’OCTUBRE DE 2014

Un nou material dental per evitar infeccions dissenyat per la 

Dra. Maria Pau Ginebra i el Dr. Xavier Gil, de la Divisió de 

Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits de la UPC 

(BBT) del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica 

(CREB UPC), va rebre el Premi Expoquimia a l’R+D+I 2014, 

en el marc del saló internacional Expoquimia a Barcelona. 

El projecte “Biomaterials antimicrobians per a la substitució 

i regeneració òssia” presenta un innovador biomaterial 

antimicrobià que evita les infeccions dels implants dentals i 

que millora la resistència a les infeccions dels bacteris quan 

s’uneix l’os de la persona amb la pròtesi, de manera que fa 

més segur el segell biològic entre les dues parts.

5   ACTIVITATS
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CD6 AL HEALTHCARE & PHOTONICS 2014
26 DE MARÇ DE 2014

El Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i 

Sistemes (CD6 UPC) va presentar les seves tecnologies sobre 

sistemes òptics per a la detecció del càncer de pell i els 

avenços en la nova instrumentació sobre la mesura de la 

qualitat òptica de la visió, en el marc del HealthCare & 

Photonics sobre tecnologies òptiques i fotònica en medicina. 

Aquest esdeveniment persegueix la generació d’oportunitats 

de negoci i de projectes en l’àmbit de la salut i les 

tecnologies fotòniques, definides a les polítiques europees 

com un dels grans reptes socials i una de les tecnologies 

habilitadores clau en l’H2020, respectivament. 

L’esdeveniment va ser organitzat pel SECPhO, el Clúster de 

Salut Mental de Catalunya, ACCIÓ i el Col·legi Oficial de 

Metges de Barcelona.

LA UPC PRESENTA NOUS DESENVOLUPAMENTS I 
TECNOLOGIES MÒBILS AL MWC2014
24-27 DE FEBRER DE 2014

La tecnologia de la UPC va serpresent, un any més, al  

Mobile World Congress en l’estand de CIT UPC. Entre altres 

novetats, s’hi van presentar tres noves aplicacions:

- Sparksee 5, un software d’exploració (graph database) d’alt 

rendiment de grans volums d’informació i que permet 

analitzar les xarxes socials, desenvolupat pel Data 

Management Group (DAMA UPC).

- SportAlert, una app dissenyada per monitorar el 

moviment d’esportistes mitjançant la geolocalització del 

mòbil, desenvolupada per l’inLab FIB UPC.

- UTalk, una eina multiplataforma de missatgeria 

corporativa amb fins socials per a empreses amb garantia 

de privacitat, desenvolupada per inLab FIB UPC. 

En l’univers de les tecnologies de la informació i les 

comunicacions, els centres membres de CIT UPC treballen 

en solucions 4G, sistemes operatius, NFC, Wi-Fi, cloud 

computing, big data i tecnologies i aplicacions del llenguatge 

i de la parla, entre altres, amb aplicacions diverses en els 

camps de l’e-commerce, les smart cities i l’e-health,  o els 

relacionats amb sistemes de geolocalització. Al Congrés es 

van establir contactes i reunions de treball amb més de 50 

empreses i institucions.

5   ACTIVITATS

INNOTEX CENTER A LA FIRA MULTISECTORIAL DE BERGA
1 DE MAIG DE 2014

El centre INNOTEX Center va participar en la Fira 

Multisectorial de Berga 2014, que va comptar amb més de 

150 empreses expositores. S’hi van presentar les tecnologies 

que el centre va desenvolupar en el camp dels tèxtils 

tècnics per a aplicacions mèdiques i sanitàries. La fira va ser 

inaugurada per Josep Gonzàlez, president de Pimec. 

INNOTEX Center és membre del Clúster Tèxtil i Sanitari del 

Berguedà, juntament amb una quinzena d’empreses.

PARTICIPACIÓ EN FIRES

Durant el 2014, CIT UPC va participar en 15 fires nacionals i internacionals, i brokerage events.

Destaquem a continuació alguns dels més rellevants:
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TECHEALTH WORKSHOP UPC: TECNOLOGIES I SOLUCIONS 
MÈDIQUES AVANÇADES AL MIHEALTH FORUM 2014
22 DE MAIG DE 2014

CIT UPC va organitzar la primera edició del TecHealth 

Workshop: Tecnologies i solucions mèdiques UPC més 

avançades, com a satellite event dintre del MIHealth Forum, 

del qual és membre col·laborador. L’objectiu d’aquesta 

sessió va ser presentar les onze tecnologies i solucions 

innovadores desenvolupades per centres membres de CIT 

UPC, amb alt impacte per al sector sanitari, a punt perquè 

es comercialitzin i les empreses les apliquin. Les tecnologies 

es van agrupar al voltant de 4 tracks: Biomaterials i 

Biomecànica, mHealth, Tecnologies i Dispositius Mèdics per 

al Diagnòstic i Tractament i Serious Games. L’esdeveniment 

va tenir una elevada participació i va suscitar l’interès de les 

empreses i professionals de la medicina participants en el 

fòrum.
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5   ACTIVITATS

PARTICIPACIÓ DE CREB UPC A BIO SAN DIEGO 2014
23-25 DE JUNY DE 2014

El Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC) 

va participar en la convenció biotecnològica més important 

del món, la BIO International Convention, celebrada a San 

Diego, Califòrnia. El CREB UPC va ser una de les 4 

institucions catalanes que, juntament amb 22 empreses i 

coordinades per Biocat, van formar part de la delegació 

catalana, la qual va participar dintre del pavelló espanyol. A 

la convenció es van presentar les darreres tecnologies 

desenvolupades pel CREB UPC i es van celebrar diferents 

reunions de partnering one-to-one amb empreses.

PARTICIPACIÓ A LES RENDEZ-VOUS CARNOT 2014
8-9 D’OCTUBRE DE 2014

CIT UPC va participar en la setena edició de Les 

Rendez-vous Carnot 2014, celebrada a Lió (França), un punt 

de trobada de l'R+D contractual al servei de la innovació a 

les empreses. De la mà d'ACCIÓ, CIT UPC, com a centre de 

la xarxa TECNIO, hi va presentar les tecnologies 

desenvolupades pels centres membres en àmbits com les 

tecnologies mèdiques i de producció i les tecnologies 

relacionades amb l'automoció a empreses de diferents 

sectors interessades a col·laborar en projectes 

empresa-universitat. Aquest esdeveniment va reunir més de 

2.500 visitants i va promoure més de 8.500 reunions entre 

empreses i proveïdors d'R+D.

LA UPC A L’SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS 2014
18-20 DE NOVEMBRE DE 2014

La UPC va participar, a través del seu centre tecnològic, CIT 

UPC, en la Smart City Expo World Congress 2014, celebrada 

a Barcelona. Dels més de 120 projectes en marxa 

actualment a la UPC, s’hi van presentar algunes de les  

tecnologies més properes al mercat, com ara un vehicle 

urbà híbrid de tres rodes, una tecnologia de xarxes sense fil 

per difondre missatges d'emergència i informar de l’estat 

del trànsit, i un sistema de robòtica aèria per a 

l’assemblatge i construcció d’estructures. Així mateix, s’ha 

presentat una tecnologia smart per facilitar la mobilitat de 

les persones, un mètode per eliminar compostos corrosius 

del biogàs en depuradores i abocadors, i un visor cartogràfic 

de dades sobre l’eficiència territorial. A l'estand es va 

mostrar una demo interactiva sobre eficiència energètica en 

el disseny d'habitatges, i s’hi va projectar una reproducció 

en 3D navegable del pòrtic de Sta. Maria de Ripoll.

El dia 18 a la tarda es va celebrar l’UPC Smart Technologies 

Workshop en el mateix recinte firal, en el qual els 

investigadors van presentar algunes d’aquestes tecnologies 

a les empreses del sector de manera més detallada.
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A XARXES



TECNIO de la Generalitat de Catalunya

Health-Technology Cluster

Coordinadora Catalana de Fundacions

Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya

6   PARTICIPACIÓ A XARXES
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Federación Española de Centros Tecnológicos

ASTP - PROTON

Programa de Col·laboració Industrial del MIT



7
COMUNICACIÓ



7
COMUNICACIÓ



Editem un butlletí de notícies mensual, en tres idiomes, 

que actualment arriba a més de 1000 persones.
Des de 2013 s’edita un blog tecnològic en què es poden 

compartir experiències, en clau divulgativa, sobre 

coneixement, tecnologia i innovació, obert a la participació i 

amb vocació permanent de connectar empreses i 

universitat.

NEWSLETTER BLOG DE NOTÍCIES

Per aconseguir els resultats dels nostres actius científics i tecnològics, és clau que la societat els conegui i, especialment, que hi hagi 

una bona comunicació amb les empreses, entitats i organitzacions empresarials. Amb aquest objectiu fem servir diferents canals per 

difondre els projectes desenvolupats als centres membres, com a exemples de col·laboració empresa-universitat i els resultats i els 

desenvolupaments aconseguits, disponibles per fer-ne l’aplicació.

PUBLICACIONS

7   COMUNICACIÓ
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PRESÈNCIA A LES XARXES SOCIALS

Linked In

Pàgina d’Empresa

Grup CIT UPC
Twitter

FacebookCanal de YouTube

http://twitter.com/CIT_UPC
http://www.youtube.com/CITUPC
http://www.linkedin.com/groups/CIT-UPC-4232562
https://www.facebook.com/cit.upc


A partir de la difusió dels projectes, les tecnologies, i els resultats aconseguits, el 2014 hem arribat a més de 374 impactes en els 
mitjans de comunicació (premsa escrita, ràdio, TV i mitjans digitals).

PRESÈNCIA EN MITJANS DE COMUNICACIÓ

7   COMUNICACIÓ
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ENFOCAMENT TECNOLÒGIC TRANSVERSAL

7   COMUNICACIÓ
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TECHNOLOGY MADE REAL



TECHNOLOGY MADE REAL

CIT UPC  INFORME ANUAL 2014



www.cit.upc.edu 

TECHNOLOGY MADE REAL

Informe Anual 2014


