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El Centre d’Innovació i Tecnologia de la Universitat 

Politècnica de Catalunya (CIT UPC) té com a objectiu posar 

el coneixement que es genera a partir de la recerca 

universitària a disposició de les empreses.  Com a centre 

tecnològic de la Universitat, CIT és un instrument activador 

d’aquesta transferència, que atén les necessitats de les 

empreses oferint-los un servei tecnològic integral i 

multidisciplinari basat en l’activitat que generen grups de la 

UPC especialment actius en la recerca més aplicada. 

CIT UPC es va crear l’any 2011 com un mitjà propi de la 

Universitat per contribuir al benefici general de la societat i 

es va dirigir a la millora de la competitivitat de les empreses. 

Des d’aleshores, el Centre ha esdevingut una peça rellevant 

en l’ecosistema industrial de Catalunya com a aliat 

estratègic de les més de cinc-centes empreses amb les 

quals treballa i per a les quals ha desenvolupat més d’un 

miler de projectes d’R+D+I en els sis àmbits tecnològics que 

abasta i que van des de les tecnologies dels materials fins a 

l’energia i el medi ambient, passant per les TIC, les 

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

EL VALOR DE LA RECERCA APLICADA

tecnologies químiques i de l’alimentació, les tecnologies de 

la producció i les mèdiques. 

Finalment, vull donar les gràcies als implicats en aquest 

ecosistema de la transferència que CIT UPC contribueix a 

vitalitzar a la UPC, especialment als nostres investigadors i 

investigadores, que fan una tasca excel·lent, no sempre 

reconeguda com mereix. També vull agrair la feina que està 

desenvolupant CIT UPC, l’últim any de l’activitat del qual 

queda reflectida en aquest informe, que ret comptes de la 

seva gestió.

CIT UPC  INFORME ANUAL 2015
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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 innovació i 

desenvolupament tecnològic.

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. 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 506 

investigadors, un 47 % 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 un dels 

centres tecnològics més importants 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.

LA UPC I LA TRANSFERÈNCIA 
DE TECNOLOGIA

OBJECTIUS DE CIT UPC

2   LA FUNDACIÓ CIT UPC
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MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

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.

MISSIÓ

VISIÓ

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 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.
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PATRONAT CONSELL CIENTÍFIC

ORGANITZACIÓ

President

Sr. Carles Sumarroca  
Designat pel Patronat 

COMSA Corporación de Infraestructuras

Dra. Esther Real
Vicerectora de Transferència de 

Coneixement UPC

Dr. Antoni Ras
Vicerector de Política Universitària 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

Dra. Daniela Tost
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
Director 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)
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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.

CONSELL EMPRESARIAL
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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
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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



3
XIFRES

PRINCIPALS



3
XIFRES

PRINCIPALS



12.096.852 €
ingressos totals

20
centres de recerca
i transferència
de tecnologia UPC

60+
països amb
projectes realitzats

118
noves empreses 
clients

119
patents registrades

25
empreses spin-off
creades

51%
R+D empreses

49%
projectes
competitius

596
empreses
clients

563
projectes
desenvolupats

506
investigadors

47%
doctors
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DADES ACUMULADES



49%
Competitius

51%
Empreses

27%

26%
21%

16%

8% 2%

INDICADORS DE PROJECTES DESENVOLUPATS

DISTRIBUCIÓ D’INGRESSOS PER L’ORIGEN DELS FONS 

DISTRIBUCIÓ SECTORIAL DELS PROJECTES

36%
R+D amb empreses

Tecnologies de la producció

23%
Projectes competitius nacionals

Tecnologies de l’energia i el
medi ambient

8%
Serveis a empreses

Tecnologies mèdiques

26%
Projectes europeus amb 
participació d’empreses

TIC

2%
Altres

Tecnologies dels
materials

5%
Formació per a empreses

Tecnologies químiques i de
l’alimentació

CIT UPC  INFORME ANUAL 2015
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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

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

CIT UPC  INFORME ANUAL 2015
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325

290 JCR

18

35 Altres

181

21

3

146 Master

44 Tesis

781 PFG

89 Altres

236

24

30

9

7

25

INDICADORS DE L ’ACTIVITAT CIENTÍFICA I DE RECERCA DELS
CENTRES MEMBRES DE CIT UPC
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EMPRESES SPIN-OFF CONSTITUÏDES

Des dels centres membres de CIT UPC, fins al 31 de desembre de 2015, s’han constituït 25 empreses spin-off com una via més de 

transferència de tecnologia al mercat.
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DISTRIBUCIÓ DE PERSONAL

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

506
Investigadors

47%
Doctors

506
Investigadors

36%
Investigadors contractats amb 
càrrec a projectes

62%
Persones amb contracte finançat pels 
centres amb càrrec a projectes

38%
PDI UPC

26%
Personal en formació

506
Investigadors
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UN DISPOSITIU PER REHABILITAR EL SÒL PELVIÀ S’ASSAJA A 
HOSPITALS EUROPEUS

S’ha iniciat el projecte europeu Women UP, el qual 

coordinen els doctors Miquel Ángel Mañanas i Joan Ramos, 

investigadors del Centre de Recerca en Enginyeria 

Biomèdica (CREB UPC). Es tracta del primer projecte 

europeu que es desenvolupa en el camp de la 

incontinència urinària, malaltia que afecta 56 milions 

d’europeus segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), 

la majoria dels quals són dones. La UPC i l’Hospital Clínic 

han patentat un dispositiu que permet realitzar la 

rehabilitació del sòl pelvià a domicili amb un alt nivell de 

prestacions. Aquesta tecnologia es millorarà i desenvoluparà, 

i s’assajarà en tres hospitals europeus amb la col•laboració 

dels millors especialistes en incontinència urinària d’Europa, 

amb el suport de l’Associació Europea d’Uroginecologia. La 

proposta presentada va obtenir la millor valoració de la 

Comissió Europea en la convocatòria de 2014 de Salut de 

l’H2020, compta amb un pressupost de 3,5 milions d’euros i 

té una durada de 3 anys i mig.

TECNOLOGIES MÈDIQUES

INTEGRAGAME: JOC SERIÓS PER A L'ENTRENAMENT LABORAL 
DE PERSONES AMB DISCAPACITAT PSÍQUICA

La Divisió d'Informàtica Gràfica del Centre de Recerca en 

Enginyeria Biomèdica (CREB UPC) ha desenvolupat un 

serious game per a l'entrenament de persones amb dèficit 

intel•lectual (DI) que en facilita la integració en un entorn 

laboral real. A través d'un entrenament virtual en un entorn 

3D realista, l’usuari adquireix un aprenentatge personalitzat 

i segur en tasques de neteja en hostaleria a través de la 

memorització de protocols o de l'entrenament per a la 

resolució de situacions imprevistes, que reforcen les seves 

habilitats socials sense barreres tecnològiques. El joc 

contribueix també a sensibilitzar els empresaris per a la 

contractació de persones amb DI. El projecte, anomenat 

Integragame, es va iniciar el gener de 2014 i ha estat 

finançat per Indra i la Fundación Adecco.

GAMES4HEART: ‘SERIOUS GAMES’ PER A L’ENTRENAMENT DE 
LA CIRURGIA CARDÍACA  

S'ha finalitzat "Games4Heart: serious games per a 

l’entrenament de cirurgia cardíaca”, un projecte liderat per 

la Dra. Daniela Tost, directora del Centre de Recerca en 

Enginyeria Biomèdica (CREB UPC) i de la seva Divisió 

d'Informàtica Gràfica. Games4Heart té com a objectiu la 

investigació de la tecnologia de jocs per a l’entrenament 

quirúrgic basada en imatges anatòmiques reals. Els 

principals resultats del projecte són la proposta de 

tècniques de modelització geomètrica i anàlisi estructural 

dels models anatòmics, el disseny de tècniques d'extracció 

d'esquelet, l'anàlisi de tècniques d'interacció en entorns 

gràfics 3D i el desenvolupament d'un motor de jocs de 

simulació. El projecte ha estat finançat pel Plan Nacional de 

I+D+i del Ministeri d’Economia i Competitivitat.

UN LÀSER NO INVASIU QUE DETECTA EL POLS D’UN FETUS EN 
TEMPS REAL 

El Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i 

Sistemes (CD6 UPC) ha desenvolupat un làser no invasiu i 

de baix cost que detecta el pols d’un fetus en temps real. 

Gràcies a la fotònica i a través d’un sensor làser, es detecta el 

pols del fetus mitjançant l’anàlisi de l'ona de pressió del reg 

sanguini de la mare i del nadó. 

Tot i que la tecnologia està en una fase inicial, ja està 

patentada conjuntament amb l’empresa BCB Electrònica i 

Control i ha obtingut un ajut del programa SME Instrument 

de la UE.
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UNITATS DE CURES INTENSIVES NEONATALS MÉS 
SILENCIOSES

El Centre de Tecnologies del Llenguatge i de la Parla (TALP 

UPC), en col•laboració amb l’Hospital Sant Joan de Déu 

(HSJD), ha participat en l’estudi dels sons o sorolls que es 

produeixen a les unitats de cures intensives neonatals 

(UCIN). Aquests sons poden afectar el desenvolupament 

neuronal dels nadons prematurs, segons la intensitat que 

tinguin i probablement també del tipus de so. A les UCIN 

es detecten tres varietats principals de sons: la veu o altres 

vocalitzacions (plors, rialles, tos...), les alarmes acústiques 

dels equips de monitoratge i, en tercer lloc, altres sons com 

l'oxigenació, la ventilació o el telèfon. Alguns d'aquests 

sons/sorolls poden augmentar l'estrès del nadó i afectar 

negativament el seu descans, mentre que d'altres, com la 

veu dels pares, poden tenir l'efecte invers.

En aquesta col•laboració s'han recollit senyals d'àudio dins 

la UCIN de l’Hospital Sant Joan de Déu, que s'han etiquetat 

i posteriorment processat amb tècniques d'aprenentatge 

automàtic, per tal de desenvolupar sistemes de detecció 

per a determinats sons, principalment alarmes i 

vocalitzacions. Els resultats es correlaran amb les variables 

fisiològiques per tal d'observar l'efecte dels sons sobre els 

nadons enregistrats, la qual cosa ha de permetre el disseny 

d’espais, equipaments i protocols que redueixin 

significativament l'exposició dels nadons als sons 

perjudicials.



NOU IMPLANT DENTAL BIOACTIU

La Divisió de Biomaterials del Centre de Recerca en 

Enginyeria Biomèdica (CREB UPC), en col•laboració amb 

l'empresa d'implants dentals KLOCKNER, ha desenvolupat 

un nou model d'implant dental bioactiu anomenat 

CONTAC-TI, que presenta una superfície osteoinductora 

amb uns nivells d'osteointegració molt superiors als 

implants dentals actuals. El nou implant ha rebut el 

marcatge CE i la seva sortida al mercat es realitzarà aquest 

proper mes de setembre de 2016.

Aquest projecte s'ha realitzat en el marc de la Càtedra 

KLOCKNER a la UPC, iniciada el 2007 i renovada per quarta 

vegada a finals de l'any 2015. Fruit d'aquesta col•laboració 

s'han desenvolupat, implantat i patentat diferents processos 

de preparació i recobriment superficial tant d’implants com 

d'additaments dentals per a la millora de l'osteointegració i 

els efectes bactericides.

FILS DE JUTE PER AL CALÇAT

INNOTEX Center ha desenvolupat per a l’empresa Yutrensa 

un projecte que recicla els sacs de cacau i de cafè per 

obtenir fils de jute, destinats, inicialment, a la fabricació de 

soles per a espardenyes. Yutrensa és líder en el sector del 

calçat amb soles de matèries vegetals. 

S´està treballant, amb la col•laboració de diferents 

constructors de maquinària tèxtil, per ampliar el camp 

d´aplicació d´aquests nous fils reciclats als tèxtils per a la llar 

i la indústria de la moda, ja que la gamma de fils que 

s´obtenen ja és suficientment fina per fabricar productes 

d´un valor afegit més alt.

APLICACIONS TÈCNIQUES DE LA FIBRA DEL PLATANER

INNOTEX Center UPC ha posat a punt un sistema de filatura 

de la fibra del plataner per obtenir fils per a aplicacions 

tècniques, com per exemple, la fabricació de teixits reforçats 

amb resines per fer estructures compostes (composites). 

Amb aquest aprofitament de la part fibrosa del plataner 

s’aconsegueix estalviar en el reciclatge de les restes vegetals 

d´aquestes plantes, a més d´aconseguir un nou 

subproducte amb aplicació industrial.

S’està treballant per poder aplicar aquest tipus de fil al món 

de la moda.

INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE NOUS TAMISOS 
FARMACÈUTICS

El Centre d'investigació en Enginyeria Biomèdica (CREB 

UPC) va realitzar per a l'empresa Sandoz Industrial Products 

un estudi en profunditat dels tamisos de base tèxtil per a la 

selecció de principis actius farmacèutics utilitzats en 

determinats processos de fabricació de medicaments. A 

partir dels resultats obtinguts es van dissenyar nous tamisos 

amb més eficiència per als processos implicats, que 

incorporaven millores específiques de certs aspectes com 

les propietats i els materials dels monofilaments, la 

construcció de la malla o les característiques de les costures.
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NOU MATERIAL DE ZIRCÒNIA PER A APLICACIONS DENTALS 
MODIFICAT SUPERFICIALMENT I AMB RUGOSITAT 
CONTROLADA

La zircònia amb l’addició d’un 3 % molar d’itri és un dels 

materials de nova generació per a determinades aplicacions 

dentals per la seva aparença estètica, biocompatibilitat i 

propietats mecàniques. Tant per a corones i ponts com per 

a implants i pilars, és desitjable una certa rugositat a la 

superfície per millorar-ne l'adhesió amb altres materials 

(ciments i porcellanes) i induir una millor oseointegració. 

Aquestes modificacions, realitzades mitjançant diverses 

tècniques com el sorrejat, l’atac químic o el làser, 

comprometen potencialment la integritat estructural dels 

dispositius de zircònia, especialment a llarg termini.

L'objectiu d'aquest projecte ha estat l'estudi i disseny de 

mètodes per evitar la fallada de materials de zircònia amb 

aquestes superfícies rugoses a través de la investigació de la 

seva micromecànica, correlacionant el dany produït amb 

diferents paràmetres. També s'ha desenvolupat una zircònia 

amb més tenacitat de fractura i resistència a la degradació 

hidrotèrmica amb una correcta distribució de mida de gra i 

composició que permet l'augment de la tenacitat sense 

afectar la resistència. A causa de les petites escales 

involucrades, de l'ordre d'unes quantes micres, s'han utilitzat 

tècniques avançades de caracterització microestructural i 

mecànica, com ara la nanoindentació i la microscòpia de 

feix d'ions, i la tomografia per a la reconstrucció en 3D de 

regions d'interès.



LLUMS PLANS DE PLASMA MÉS EFICIENTS PER EL 
TRACTAMENT D'AIGÜES

El centre Motion Control and Industrial Applications (MCIA 

UPC) ha desenvolupat, en el marc d'un projecte europeu i 

en col•laboració amb el Fraunhofer-Gesellschaft, el disseny i 

implementació d'un sistema electrònic de potència per 

alimentar llums plans de plasma. Aquests llums s'utilitzen 

per a aplicacions industrials en equips de tractaments 

d'aigües i generen grans quantitats de llum ultraviolada, 

cosa que permet l'eliminació de components orgànics en 

aigües contaminades. El sistema està basat en una font de 

potència CA/CC controlada en mode corrent i amb inversors 

monofàsics en pont complet de dos nivells que ataquen 

transformadors d'alta tensió. El sistema de control, basat en 

un DSP, permet multiplexar l'encesa dels llums amb 

diferents patrons de polsos, amb la qual cosa es dota els 

llums d'una elevada eficiència i es maximitza alhora l'àrea 

d'emissió de raigs ultraviolats en relació amb els existents en 

el mercat.

Fruit d'aquest projecte, s'ha registrat una patent a Alemanya 

per protegir l'estructura i els mètodes de control del sistema 

desenvolupat. Actualment s'estan duent a terme els assaigs 

experimentals que en permetin una comercialització 

pròxima a escala industrial.

METODOLOGIA DE DISSENY DE SISTEMES DE POWER PLANT 
CONTROL 

CITCEA UPC ha desenvolupat una metodologia de disseny, 

implementació i validació de sistemes de control (Power 

Plant Control, PPC), per a GreenPowerMonitor,  empresa 

especialista en el desenvolupament i posada en marxa de 

sistemes de monitoratge i control de grans plantes de 

generació fotovoltaica. El sistema PPC és un software que 

permet l’assimilació de les centrals renovables (aquelles que 

generen energia de manera variable en funció del sol o del 

vent) a les centrals convencionals (les que generen energia 

d’una manera més continuada). D’aquesta manera 

s’aconsegueix el compliment dels codis de xarxa (grid codes) 

més exigents, els quals estableixen les diferents accions de 

suport de xarxa que han de proporcionar les grans plantes 

de generació renovable per tal d’estabilitzar el sistema. Així, 

el sistema elèctric, de manera intel•ligent (smart grid), és 

capaç d’assegurar un subministrament correcte d’energia a 

l’usuari final, cosa que permet alhora un subministrament 

de qualitat i l’augment de la proporció d’energies 

renovables en el mix energètic global a causa d’una 

integració millor en el sistema.

Actualment, el sistema de control PPC desenvolupat per 

CITCEA UPC està en marxa en plantes de 

GreenPowerMonitor als Estats Units, a Sudàfrica i a 

Romania.
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POTENCIAR LA FIGURA DEL ‘PROSUMER’ 

CITCEA UPC ha iniciat la seva participació a EMPOWER, un 

projecte europeu que pretén potenciar la figura del 

prosumer (productor i consumidor alhora) i analitzar quines 

tecnologies i serveis són necessaris per crear mercats 

elèctrics locals que permetin l'intercanvi d'energia. Per 

demostrar que un escenari energètic en el qual els 

ciutadans participin en la gestió energètica és possible, 

s'implementaran 3 micromercats pilots a Noruega, 

Alemanya i Malta, on els veïns de diferents agrupacions de 

cases i les empreses localitzades a la zona podran realitzar 

compra i venda d’energia de forma local, cosa que millorarà 

l’eficiència del sistema elèctric, reduirà costos dels prosumers 
i augmentarà la possibilitat d’ús d’energies renovables. 

El projecte s'emmarca en el programa H2020, està finançat 

per la Comissió Europea i hi col•laboren a més de CITCEA 

UPC set entitats: eSmart Systems (eSmart), Schneider 

Electric, SmartIO-Smart Innovation Østfold, Fredrikstad 

Energi Nett - FEN, la Universitat de St. Gallen - UNISG, Malta 

Intelligent Energy Management Agency - MIEMA i NewEn 

Projects GmbH.



NOVES EINES PER AL CONTROL I L’OPTIMITZACIÓ ENERGÈTICA 

El centre Motion Control and Industrial Applications (MCIA 

UPC) ha participat en el desenvolupament de dues eines 

per a l'assistència en el disseny i en la gestió i operació de 

sistemes energètics, climatització i subministrament elèctric 

en edificis del sector terciari, principalment residències 

geriàtriques, hospitals, centres esportius, hotels i oficines. La 

primera eina s'integra en una aplicació web que permet fer 

un càlcul ràpid de les demandes de l'edifici (calor, ACS, fred 

i electricitat) segons criteris econòmics, energètics i 

ambientals. La segona és una aplicació executable en un 

ordinador que ajuda a la gestió i supervisió dels sistemes 

energètics dels edificis, que redueix un 70 % el temps 

dedicat per l'usuari a aquestes tasques i que proporciona 

una més gran fiabilitat a les alarmes del sistema.

El projecte s'ha desenvolupat dins de la convocatòria 

INNPACTO del Ministeri d'Economia i Competitivitat i 

componen el consorci també ELECTROMECÀNICA SOLER 

SL, SOLER GLOBAL SERVICE, SL i SOLER ENERGY SERVICE, 

SL, empreses que formen part de GRUP SOLER, i el CTM.

NOVA PLANTA FOTOVOLTAICA EXPERIMENTAL 

El centre Sistemes Elèctrics d'Energia Renovable (SEER 

UPC), en col•laboració amb el Servei de Manteniment del 

Campus de la UPC de Terrassa, ha posat en marxa una 

planta fotovoltaica experimental a l'edifici GAIA (Terrassa), 

amb la qual es realitzaran estudis experimentals de 

connexió/desconnexió a la xarxa, control de convertidors i 

anàlisi d'impacte de plantes fotovoltaiques, tant en xarxes 

de distribució com en sistemes d'autoconsum.

Aquesta planta experimental de 25 kW es fa funcionar, es 

monitora i es controla des dels laboratoris de SEER UPC, i, a 

més d'utilitzar-lo en treballs d'investigació i projectes de 

transferència de tecnologia, aporta el 12 % de l'energia que 

consumeix l'edifici, amb la qual cosa contribueix a assolir els 

objectius de reducció d'emissions i d'eficiència energètica 

que persegueix la UPC. Una aplicació recull l'històric de 

generació d'energia i permet fer-ne seguiment en temps 

real. 

Aquesta planta és l’única instal•lació d’energies renovables 

d’aquesta escala a la UPC.
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PREVISIÓ DEL PERILL D'INUNDACIONS 

El Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia 

(CRAHI UPC) ha treballat en el desenvolupament d'una 

tecnologia innovadora per al suport a la presa de decisions, 

davant els riscos que puguin provocar inundacions fortes i 

imprevistes. Dins de la gestió global del risc (prevenció, 

preparació, resposta i recuperació), la tecnologia 

desenvolupada s'integra en els sistemes d'alerta precoç en 

temps real i identifica amb una alta resolució les àrees més 

susceptibles de patir inundacions. Aquesta eina s'ha 

desenvolupat a través de 2 projectes europeus: HAREN, en 

el qual es va desenvolupar la prova de concepte, i EDHIT, en 

què se n'ha provat la validesa en el marc d'una demostració 

en temps real. Un tercer projecte, ERICHA, aprovat a finals 

de 2015, integrarà operacionalment les eines i productes 

desenvolupats en el European Flood Awareness System 

(EFAS).



APLICACIÓ PER A LA DETECCIÓ DE PATRONS D’ESCRIPTURA 

inLab FIB UPC ha desenvolupat el prototipus d’una 

aplicació capaç de detectar patrons d’escriptura a través de 

tècniques de processament de llenguatge natural (PLN). A 

partir de documents escrits per una persona, l’aplicació 

infereix un conjunt d’indicadors característics de la manera 

com aquesta escriu  (paraules que es fan servir, longitud de 

les frases, riquesa de vocabulari, freqüència d’ús d’algunes 

paraules…). A partir dels patrons que s’obtenen, l’aplicació és 

capaç de determinar si una persona és l’autora o no d’un 

document, i detecta, a més, la probabilitat amb la qual ho 

és. Mitjançant algorismes de classificació (support vector 

machine, knn...) es poden descobrir també plagis. Aquest 

projecte s’ha desenvolupat per a la Universitat Oberta de 

Catalunya (UOC).

Co-Car: NOU SISTEMA DE VEHICLE COMPARTIT

InLab FIB UPC ha desenvolupat per a Volkswagen Research 

Group un projecte que analitza i avalua l’impacte d’un 

sistema de vehicles compartits per a diversos usuaris, que 

explota de manera eficient i adaptada a les seves 

necessitats les coincidències totals o parcials de les rutes 

dels viatgers. El sistema simula la gestió de la flota, 

l'assignació dels serveis i les diverses possibilitats de 

flexibilització de rutes. En el projecte, anomenat Co-Car, es 

van analitzar flotes de vehicles dimensionades per absorbir 

el 10 % dels viatges que actualment es realitzen en vehicle 

privat.

UNA NOVA EXPERIÈNCIA DE VIATGE INTEGRADA AMB 
TECNOLOGIA DIGITAL 

S’ha iniciat IT2RAIL, un projecte europeu en el qual 

participa el Data Management Group (DAMA UPC) i que té 

per objectiu millorar la coordinació necessària entre el 

ferrocarril, l’autobús i l’avió en els viatges de llarga distància, 

mitjançant la integració de serveis i tecnologies digitals en 

un marc web obert, amb la qual cosa es fomenta la 

competitivitat entre tots el serveis de transport. Es tracta de 

crear una nova experiència de viatge que integri tots els 

serveis que rep l’usuari, oferint un accés transparent amb 

l’ajuda de les tecnologies digitals més innovadores. En el 

projecte s’impulsaran aplicacions online que afavoreixin a 

llarg termini l’autonomia sostenible i la millora contínua 

dels serveis electrònics. 

IT2RAIL està dotat amb un pressupost de 12 milions d’euros 

i forma part de la plataforma SHIFT2RAIL (en la fase inicial 

del qual va participar CIT UPC), una associació 

publicoprivada emmarcada en l’H2020, dotada amb 450 

milions d’euros i amb l’objectiu de coordinar les activitats 

d'innovació en el camp del ferrocarril.

NOVA APLICACIÓ EN L’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

InLab FIB UPC ha desenvolupat GerApp, una aplicació 

mòbil que permet crear un canal de comunicació entre la 

gent gran que viu a les llars de la tercera edat i els seus 

familiars. L’aplicació permet en tot moment conèixer des de 

l’smartphone aspectes com què ha menjat el pacient, com 

es troba o el progrés diari. Així mateix, ofereix la possibilitat 

de consultar l’històric d’informació rebuda. Els familiars 

reben les notificacions dels residents de manera encriptada, 

amb la qual cosa en queda garantida la privacitat.

El projecte va rebre el Premi a la millor innovació en 

l’atenció a la dependència i promoció de l’autonomia 

personal 2014, atorgat per l’Associació Catalana de 

Recursos Assistencials (ACRA), i ha estat desenvolupat per a 

l'empresa Smart Technologies Development (STD). GerApp 

està disponible a Google Play i a l'Apple Store.
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HEALTHCONSENSUS, UNA EINA PER AVALUAR ELS 
PROGRAMES DE CURES PER A MALALTIES CRÒNIQUES

El Laboratori d'Aplicacions Multimèdia (LAM UPC) ha 

dissenyat i desenvolupat en col•laboració amb l'empresa 

Onsanity l'aplicació Healthconsensus, Consens de la Salut 

per a l'Avaluació de Programes de Cura de Malalties 

Cròniques (HC-ACP). Healthconsensus és una aplicació 

online creada per promoure i facilitar la participació dels 

professionals de la salut en la definició d'un conjunt 

d'indicadors que permetin avaluar l'atenció sanitària dels 

pacients crònics i la gestió de les àrees de millora en aquest 

camp. El primer prototip de l'aplicació s'ha assajat amb èxit 

inicialment a Catalunya i posteriorment en el context de tot 

el sistema sanitari espanyol. Healtconsensus ha recollit les 

aportacions de més de 800 professionals de la salut de tot 

Espanya en els àmbits de la gestió, de la planificació de la 

salut i de l'avaluació de la qualitat, i ha facilitat l'intercanvi 

del coneixement acumulat i de l'experiència clínica entre 

tots els actors que estan involucrats en el procés. HC-ACP ha 

aconseguit alts nivells en la participació i en la satisfacció 

dels seus usuaris.



APP PER A LA LOCALITZACIÓ EN TEMPS REAL DE PLACES 
D’APARCAMENT

inLab FIB UPC ha col•laborat amb SEAT en el 

desenvolupament del prototip Parkfinder, una aplicació 

mòbil que s’integra en el sistema d’infotainment dels vehicles 

SEAT que disposin del sistema mirrorLink, que permet 

localitzar aparcaments fent servir informació facilitada per la 

plataforma del projecte europeu iCity, emmarcat en les 

smart cities. 

A través d’una API estàndard per a diverses ciutats es pot 

consultar en temps real, entre altres dades, la disponibilitat 

de places d’aparcament (àrea verda, àrea blava...). Un cop 

l’usuari selecciona el destí, el prototip es comunica amb el 

sistema de navegació del cotxe per informar-lo en temps 

real de l’hora estimada d’arribada i la distància aproximada 

fins a la zona seleccionada. Per poder certificar la seguretat 

del seu ús en conducció s’ha desenvolupat una interfície 

d’usuari que compleix les exigents Drive Distraction Rules.

El prototip ha estat provat amb èxit en el barri de les Corts 

de Barcelona i ha estat presentat com a exemple del 

projecte iCity al passat Smart City Expo World Congress 

2015.

ANTICIPACIÓ DE LES TENDÈNCIES DE MODA A TRAVÉS DE LA 
TECNOLOGIA

Ha arrencat el projecte europeu SOMATCH, del qual 

INNOTEX Center UPC és soci coordinador. SOMATCH té per 

objectiu millorar la competitivitat de les pimes del sector 

tèxtil i de la confecció a través de l'obtenció de dades fiables 

i detallades sobre les tendències de la moda. Per a això, es 

desenvoluparà una innovadora eina que permetrà la 

visualització de grans quantitats de dades obtingudes a 

través de tecnologies d'anàlisi d'imatge i preveure les 

tendències de moda dels usuaris en xarxes socials, cosa que 

ajudarà les empreses del tèxtil i la confecció a augmentar la 

seva rapidesa de reacció i adaptació a la dinàmica del 

mercat. En el consorci hi participen 7 socis europeus més, 

entre els quals destaca Sparsity, spin-off de la UPC, que ha 

desenvolupat tecnologia pròpia en col•laboració amb DAMA 

UPC. El projecte compta amb un pressupost d’1,2 milions 

d'euros.
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LABSON UPC COL•LABORA EN LA TORXA OLÍMPICA DE RIO 
2016 

El Laboratori de Sistemes Oleohidràulics i Pneumàtics 

(LABSON UPC) ha col•laborat en el compliment dels 

requisits tècnics exigits per a la fabricació de la torxa per als 

Jocs Olímpics de Rio de Janeiro 2016. Entre altres 

requeriments, es garanteix que la flama mesuri entre 20 i 25 

cm, que sigui visible a una distància de 200 m, que es 

pugui encendre a una altitud de 3.000 m, que suporti 

pluges importants i que no s’apagui amb ràfegues de vent 

de 120 km/h i de vent sostingut de 75 km/h. Aquest últim 

requisit ha estat comprovat amb el túnel de vent que 

LABSON UPC té al seu laboratori.

OPTIMITZACIÓ DE DISSENYS DE FORNS PROFESSIONALS 

El Centre de Diagnòstic Industrial i Fluidodinàmica (CDIF 

UPC) col•labora amb Josper® Hornos Brasa, empresa líder 

en el disseny i fabricació de forns de brasa, i referent 

mundial en el sector de l'equipament de cuines 

professionals per a la indústria de l'hostaleria i la restauració. 

L'empresa està especialitzada en la fabricació de forns, 

graelles i equips que funcionen amb brases de carbó 

vegetal.

Els investigadors de CDIF UPC han col•laborat amb Josper®, 

a través del seu departament d'R+D, per caracteritzar 

experimentalment el funcionament dels seus forns i avaluar 

nous dissenys o alternatives d'optimització de dissenys 

existents utilitzant eines de simulació computacional que 

possibilitin millorar encara més la seguretat dels forns per al 

personal de cuina.

PRESENTACIÓ DELS PRIMERS RESULTATS DEL PROJECTE 
FLEXICAST

S’han presentat els primers resultats de Flexicast, un 

projecte europeu del VII Programa marc, liderat pel 

Laboratori de Sistemes Oleohidràulics i Pneumàtics 

(LABSON UPC), amb l’objectiu de desenvolupar innovació 

tecnològica en els processos de fosa a partir d’una nova 

metodologia que integri les diferents fases de què consten 

els processos de fosa de ferro colat. Com a primers resultats 

de l’activitat DEMO, la qual representa el 50 % del total del 

pressupost, destaquen el disseny, construcció i posada a 

punt d’una cèl•lula de fusió i colat flexible, i l’automatització 

robotitzada de diferents fases de producció.

La presentació es va celebrar a Roda de Ter, a la seu del 

Grup Roquet, responsable de validar a escala industrial totes 

les metodologies i prototips que es desenvolupin, i hi van 

assistir els 14 participants del projecte.

PLATAFORMA ELECTROMOTRIU DE BAIX COST PER A 
APLICACIONS DE ‘CAR SHARING’ I VEHICLES LLEUGERS 

El projecte VELOW, vehicle elèctric low-cost per car sharing, 
ha aconseguit amb èxit l'objectiu de dissenyar i 

desenvolupar un vehicle urbà totalment elèctric i de baix 

cost per a lloguer a la ciutat. El grup Motion Control and 

Industrial Applications (MCIA UPC) ha participat en el 

desenvolupament i construcció del convertidor de potència, 

i en la seva comprovació i validació funcional. Entre els 

resultats del projecte destaquen un rendiment del sistema 

motor-convertidor superior al 90 %, unes prestacions finals 

de parell i potència mecànica màxima de 90 nm i 12 kW, i 

una velocitat de fins a 80 km/h en pendent màxim del 7 %. 

El vehicle arriba a una autonomia de 74 km segons el 

NEDC. Es preveu la comercialització d'unitats de la cadena 

de tracció (convertidor-motor-control), flexibles i escalables 

per a diferents plataformes electromotrius lleugeres, així 

com el desenvolupament d'eines de gestió software per a 

aplicacions de car sharing.

El projecte s'ha desenvolupat dins de la convocatòria Nuclis 

d'ACCIÓ i componen el consorci, a més, IDIADA, Infranor, 

Klagan, Circontrol i el CTM.
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MODELITZACIÓ DE LES VIBRACIONS AL METRO DE 
LIMA-CALLAO AL PERÚ

El Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica (LEAM UPC) 

ha realitzat l'estudi mitjançant modelització 2,5 D FEM-BEM 

dels nivells de vibració induïts per a la futura explotació 

comercial de la fase 1A de la línia 2 del metro de 

Lima-Callao, al Perú. El model numèric utilitzat és un 

desenvolupament propi de LEAM UPC i permet realitzar 

càlculs de resposta vibratòria d'estructures periòdiques 3D 

mitjançant l'ús de geometries 2D, cosa que significa un 

important estalvi de temps de disseny i càlcul. L'estudi ha 

determinat també quines mesures correctores, si calen, 

s'han d'aplicar en la superestructura de via per minimitzar 

aquests nivells de vibració, en quins trams del recorregut 

han de ser aplicades, així com la tipologia d'aquestes 

mesures per assegurar el compliment de la normativa 

vigent al Perú sobre nivells màxims de vibració en edificis 

residencials.

El desembre de 2014, el Consorcio Nuevo Metro de Lima, 

adjudicatari del projecte, va iniciar les obres dels 35 km de 

noves vies, que inclouen els 27 de la línia 2, totalment 

subterrània i que travessarà la ciutat d'est a oest, així com els 

primers 8 km de la línia 4. Es preveu la finalització d'un 

primer tram de les obres el 2016.



ANÀLISI AEROTÈRMICA D’UN VENTILADOR RAM-AIR PER A 
AERONAUS

El Centre Tecnològic de Transferència de Calor i Massa 

(CTTC UPC) ha estudiat, en el marc d'un projecte europeu 

CleanSky (EFFAN), el comportament fluidodinàmic i tèrmic 

d'un ventilador ram-air (circuit auxiliar de refrigeració per 

aire en aeronaus). El desenvolupament d’avions cada 

vegada amb més components elèctrics demana un 

ventilador ram-air amb nous requisits, com són cobrir un 

rang de cabals molt ampli sense problemes d'inestabilitats 
(surge) i treballar a temperatures més elevades.

CTTC UPC ha treballat de manera específica en l'anàlisi 

tèrmica del motor del ventilador i en la generació d'una 

nova metodologia de càlcul basada en tècniques 

numèriques desenvolupades amb anterioritat  (immersed 

boundary method i adaptive mesh refinement). Aquesta 

estratègia numèrica és capaç de simular la geometria del 

motor del ventilador intern en 3D amb gran flexibilitat 

(materials, elements fins...). La simulació també considera la 

transferència de calor per convecció de l'aire exterior i la 

generació interna de calor del motor.

MILLORA DEL DISSENY DE LA MOTO-BIKE ELÈCTRICA BRINCO 

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

desenvolupat per a Bultaco Motors un projecte que ha 

permès augmentar la resistència a la fatiga de certs 

elements de les noves versions de Brinco, la moto-bike 
elèctrica que el reconegut fabricant de motos comercialitza. 

En el projecte s’han analitzat les soldadures del bastidor i 

del basculant de la moto-bike, així com els possibles canvis 

en les seves seccions, de manera que el nou disseny 

s’orienta a minimitzar-ne les tensions, augmentar la 

resistència a la fatiga i, per tant, allargar-ne la vida útil.

NOU SISTEMA DE CALIBRATGE DE SENSORS DE VIBRACIONS

El Centre Desenvolupament Tecnològic de Sistemes 

d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació (SARTI 

UPC) ha treballat amb el departament de Manteniment, 

Inspeccions i Proves de la central nuclear d'Ascó en el 

desenvolupament d'un sistema de calibratge de sensors de 

vibracions. El sistema, basat en PC i mitjançant una 

aplicació desenvolupada en LabVIEW, calibra de forma 

automàtica aquests sensors d’acord amb les normes ISO 

16063-21 i ANSI S2.11. Els calibratges permeten avaluar i 

verificar internament —als mateixos laboratoris de calibratge 

de la nuclear— si el funcionament dels sensors és correcte, i 

confirmen si l'error de mesura es troba dintre del marge 

delimitat pel fabricant o per una determinada tasca de 

mesura a la planta. 

Del treball realitzat, en destaca el desenvolupament d'un 

driver que permet controlar, amb l'entorn de programació 

LabVIEW, els analitzadors acústics i de vibracions de la 

marca OROS, equip d'instrumentació emprat en aquest 

projecte per a la generació del senyal de vibració i 

l'adquisició de la mesura del sensor que s’ha de calibrar.
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AVALUACIÓ ELECTROMAGNÈTICA DELS PRODUCTES MECALUX

El Grup de Compatibilitat Electromagnètica (GCEM UPC) ha 

donat suport tècnic a l'informe final de verificació que els 

productes de l'empresa Mecalux compleixen els requisits 

essencials de la directiva europea a compatibilitat 

electromagnètica i, per tant, poder ser introduïts a l'Espai 

Econòmic Europeu.

GCEM UPC ha avaluat les emissions electromagnètiques 

dels equips de Mecalux tant per a les pertorbacions 

conduïdes (les que circulen per cables) com per a les 

radiades (les que es propaguen en forma d'ones 

electromagnètiques per l'aire). Per a això, s'hi han aplicat els 

assajos i els procediments de mesura definits en la 

normativa internacional, els quals permeten garantir que no 

interfereixen en altres equips o sistemes de 

telecomunicació.

Mecalux dóna suport amb força a la innovació. Per això 

col•labora permanentment amb la UPC en diferents 

projectes d'investigació i formació, per tal de desenvolupar 

noves solucions que es puguin aplicar en el sector de la 

logística.
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PROJECTES I TECNOLOGIES UPC A LA SEU DE FOMENT DEL 
TREBALL 
2 DE FEBRER 2015

A la seu de Foment del Treball es va celebrar la jornada 

"Tecnologies per optimitzar la producció industrial. 

Explorant idees per a crear valor”. A la sessió es van 

presentar algunes de les tecnologies que desenvolupen els 

centres UPC membres de CIT en l'àrea de tecnologies de 

producció avançada, en especial les dirigides a millorar la 

competitivitat industrial des de la redefinició de processos 

per aconseguir estalvis energètics fins als nous sistemes de 

detecció de fallades en cadenes industrials. En l’acte hi van 

participar 40 enginyers i professionals d’empreses catalanes.

PRIMERA SESSIÓ CONJUNTA DEL BARCELONA CLÚSTER NÀUTIC 
I CIT UPC 
13 DE FEBRER 2015

La Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) va acollir la sessió 

de treball “Tecnologies en l’Àmbit Marítim, Nàutic i Portuari. 

Explorant idees per a crear valor”, organitzada pel Barcelona 

Clúster Nàutic i la UPC a través del seu centre tecnològic CIT 

UPC. A la jornada hi van assistir 40 empreses del sector i s’hi 

van presentar alguns dels projectes tecnològics 

desenvolupats amb companyies en el camp de l’òptica i la 

fotònica a càrrec del Centre de Desenvolupament de 

Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6 UPC); de la 

mecatrònica i l’enertrònica, per part del CITCEA UPC; de les 

tecnologies pesqueres i la instrumentació oceanogràfica, per 

part del Centre de Desenvolupament Tecnològic de 

Sistemes d’Adquisició Remota i Tractament de la Informació 

(SARTI UPC), i de les tecnologies de l'Aula CIMNE de la 

Facultat de Nàutica.

VI CONGRÉS NACIONAL DE LEGIONEL•LA I QUALITAT 
AMBIENTAL
11-12 DE FEBRER 2015

El Centre de Recerca en Seguretat i Control Sanitari 

(CRESCA UPC) va organitzar a Terrassa el VI Congrés 

Nacional de Legionel•la i Qualitat Ambiental, un espai de 

debat en el qual es van abordar la legislació actual i els 

diferents mètodes de detecció existents, i també els 

tractaments que es poden dur a terme, amb un èmfasi 

especial en la prevenció, la formació i la protecció. La 

primera part del Congrés va tractar sobre la legionel•la, 

específicament sobre legislació i gestió de l'administració, 

anàlisi i diagnosi, i tractament de les instal•lacions afectades. 

La segona es va centrar en la qualitat ambiental i s’hi van 

abordar els aspectes legislatius, la seguretat i l’aigua, i les 

noves tendències en aquest camp. Al Congrés hi van 

participar més de 160 assistents de tota Espanya.

CIT UPC AL CLÚSTER MOTO
10 DE FEBRER 2015

El Centre Tecnològic de la Politècnica va formalitzar la seva 

adscripció, a través del centre Motion and Control Industrial 

Applications (MCIA UPC), al Clúster para el Avance de la 

Tecnología de la Moto, on participa de manera periòdica en 

les seves activitats. El Clúster està compost per 53 empreses 

espanyoles fabricants de motocicletes o dels seus 

components o prestadores de serveis, i treballa amb 

l’objectiu de fer de la innovació el principal avantatge 

competitiu de les empreses del sector.
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RENOVACIÓ DE LA CÀTEDRA GIRBAU
9 DE MARÇ 2015

La UPC i Girbau Group van renovar per tres anys més la 

Càtedra Girbau Group de la UPC en recerca i innovació en 

tecnologia de bugaderia industrial. La Càtedra va ser creada 

el febrer de 2012 amb l’objectiu de promoure activitats 

d’investigació, innovació i transferència de tecnologia, i de 

formació, prioritzant la protecció del medi ambient i 

l’impuls de la tecnologia sostenible. La Càtedra Girbau 

Group està dirigida pel Dr. Carles Riba, director del Centre 

de Disseny d’Equips Industrials (CDEI UPC).
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TERCERA EDICIÓ DEL WORKSHOP GRAPH-TA
18 DE MARÇ 2015

El Data Management Group (DAMA UPC) va celebrar la 

tercera edició del Workshop Graph-TA (Graph Technology 

and Applications), un espai de presentació i debat dels 

resultats més avançats de la recerca en grafs. A la jornada hi 

van ser presents experts internacionals provinents de 

diferents comunitats: investigadors de ciències de la 

computació en els camps de tecnologies i gestió de les 

bases de dades, reconeixement de patrons i algorismes de 

grafs; professionals que fan servir grafs en les seves 

aplicacions, a més d’investigadors en matemàtiques i 

ciències físiques. La benvinguda va ser a càrrec del 

vicerector de Política de Recerca de la UPC, Dr. Fernando 

Orejas , i, entre altres, hi van participar el Dr. Xavier López, 

senior director de Product Management, d’Oracle, i el Dr. 

Yinglong Xia, investigador d'IBM.

FINALITZACIÓ DEL PROJECTE METAL-INNOVA
15 D’ABRIL 2015

El socis del projecte Metal-innova van presentar els resultats 

d’aquests tres anys de col•laboració fomentant l’impuls de 

projectes d’innovació per a empreses del sector del metall 

en el transcurs de la reunió de tancament del projecte. 

Durant la sessió es van exposar experiències en innovació 

per part de les empreses INDO i Indústries Puigjaner, així 

com projectes realitzats per la Fundació CIM i Tecnalia. 

L'empresa JJUAN i els socis del projecte ViaMéca i IFMA van 

presentar projectes sorgits del treball realitzat durant l’últim 

trienni. Així mateix, es va obrir una reflexió sobre la possible 

continuïtat i capitalització del projecte.

Metal-innova és un projecte europeu que forma part del 

programa europeu de cooperació territorial INTERREG IV B 

SUDOE i hi han participat com a socis, a més de CIT UPC, la 

UPM (coordinadora), FVEM, AIDA, ViaMéca i IFMA.

II WORKSHOP ON R&D MANAGEMENT
9 D’ABRIL 2015

CIT UPC va col·laborar en l'organització de la II edició del 

Workshop on R&D Management, celebrat a la UPC School, 

en el marc del postgrau en R&D Management. En les 

presentacions inaugurals es van recollir bones pràctiques 

internacionals en l’activitat professional en investigació a 

càrrec de CIT UPC i de l’Hospital Sant Joan de Déu, per 

aprendre com es pot optimitzar l’activitat d’un centre o 

grup de recerca. El taller va tenir més de 15 breus 

intervencions, a partir de les quals es va debatre sobre els 

aspectes clau de la direcció i gestió de la recerca i en el 

cicle de vida d’un projecte. En el workshop hi van col•laborar 

també BDigital i la Universitat de Coïmbra.
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I REUNIÓ DE FUNDACIONS CATALANES DE TECNOLOGIA I 
RECERCA 
6 DE MAIG 2015

A la seu del Cercle d’Economia es va celebrar la I Reunió de 

Fundacions de Tecnologia i Recerca de la Coordinadora 

Catalana de Fundacions (CCF), de la qual la Fundació CIT 

UPC forma part. A la jornada, inaugurada pel secretari 

d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, 

Antoni Castellà, s’hi van tractar temes tant estratègics com 

operatius, d'interès per a les 84 fundacions membres de la 

Coordinadora que treballen en aquest segment. Així mateix, 

el Center for Philanthropic Studies de la VU Amsterdam hi va 

presentar els principals resultats del European Foundations 

for Research and Innovation i s’hi van compartir diferents 

experiències sobre temes laborals i fiscals.

CIT UPC ha presidit durant un any la Comissió de Fundacions 

de Tecnologia i Recerca de la Coordinadora Catalana de 

Fundacions (CCF), creada per agrupar i implicar les 

fundacions amb activitat en aquest àmbit.  La Comissió 

pretén donar més visibilitat a la tasca que fan aquest tipus 

de fundacions, ser lloc de trobada per compartir 

experiències i contribuir al desenvolupament professional 

dels seus membres. Actualment formen part d'aquesta 

comissió de treball 8 fundacions catalanes: l'ICFO, la 

Fundació Internacional Josep Carreras, la Fundació Parc 

Taulí, la Fundació EADA, la Fundació Daniel Bravo, la 

Fundació EDUCABOT i la Fundació Institut Borja de Bioètica.
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PARTICIPACIÓ A LA 2a CONVENCIÓ DE LA PETITA I MITJANA 
EMPRESA AL PENEDÈS I EL GARRAF
3 DE JUNY 2015

CIT UPC va participar com a ponent en la 2a Convenció de 

la Petita i Mitjana Empresa al Penedès i el Garraf, 

organitzada per l'Associació d'Empresaris del Garraf, l'Alt 

Penedès i el Baix Penedès (ADEPG) i l’Ajuntament de 

Vilafranca del Penedès. El programa comptava amb 

ponències dividides en dues àrees temàtiques: experiències 

de directius en diversos àmbits i talent aplicat a la gestió 

dels recursos humans. A la jornada hi van assistir un 

centenar d’empresaris i directius de la zona.

BARCELONA GLOBAL ENERGY CHALLENGES CONFERENCE 
2015
18 DE JUNY 2015

El MIT ILP, l’IREC, b_TEC i la UPC, mitjançant el seu centre 

tecnològic CIT UPC, van coorganitzar la X edició de la 

Barcelona Global Energy Challenges Conference. Es tracta 

d’una trobada de referència en el sector de l’energia, ja que 

reuneix els experts més destacats del sector i crea sinergies 

amb prestigioses universitats i centres de recerca. El rector 

de la UPC, el Dr. Enric Fossas, va inaugurar la conferència 

juntament amb Josep M. Martorell, DG de Recerca de la 

Generalitat de Catalunya. Per part de la UPC, el prof. Dr. 

Albert Cuchí, membre del grup GBCe, va participar a la 

sessió plenària. CIT UPC també va moderar el workshop 
sobre “Eficiència energètica en edificis”, on van participar, 

entre altres, el Dr. Pau Fonseca, de l'inLab FIB UPC, i Òscar 

Subirats i Lídia Sala, de l’ETSAV UPC.

CONFERÈNCIA SOBRE “LASER ADDITIVE MANUFACTURE”
7 DE JULIOL 2015

El Centre d'Integritat Estructural i Fiabilitat dels Materials 

(CIEFMA UPC), juntament amb l’Escola Tècnica Superior 

d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), van organitzar 

la conferència “Laser Additive Manufacture” sobre els reptes i 

oportunitats als quals s'enfronta la fabricació additiva o 

impressió 3D, impartida pel professor Milan Brandt, de la 

RMIT University (Austràlia). Així mateix, s’hi van abordar 

l’estat de l’art de la tecnologia en aquest àmbit i el 

desafiament que suposa atendre la demanda creixent que 

s’hi està produint.

SYMPOSIUM SMART RURAL GRIDS
9 DE JUNY 2015

CITCEA UPC va organitzar el Symposium sobre les Smart 

Rural Grids a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial 

de Barcelona (ETSEIB). L’acte es va celebrar en el marc del 

projecte europeu del mateix nom, el qual està finançat amb 

3,2 milions d'euros. 

En la jornada es van mostrar els algorismes de control, 

sistemes de comunicacions, dispositius d'electrònica de 

potència i sistemes d'emmagatzematge desenvolupats a la 

xarxa intel•ligent rural que s'està implementant a Vallfogona 

del Ripollès (Girona). El projecte advoca per una transició 

energètica sostenible amb més integració d'energies 

renovables, a partir d'un nou model de subministrament 

energètic descentralitzat per a un entorn rural. Formen 

també part del consorci Estabanell Energia, ZIV 

Communications, Xarxa Oberta de Comunicació i 

Tecnologia de Catalunya, KISTERS, Stadtwerke Rosenheim 

Netze, CG Power Systems Ireland i Smart Innovation Østfold.
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JORNADA DE COL•LABORACIÓ CREB UPC – TELSTAR
15 D’OCTUBRE 2015

El Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC) i 

l’empresa Telstar van organitzar la jornada “Introducció al 

software com a producte sanitari” a la UPC. A la sessió, 

centrada en les tecnologies mèdiques, s’hi van analitzar la 

normativa existent i les possibilitats de protecció del 

software.  Com a ponents hi van participar Carlos Fernàndez i 

Pablo Rodríguez, per part de Telstar, i Manel González, per 

part de CREB UPC. Es tracta de la segona jornada que es 

realitza en col•laboració amb Telstar, amb l’objectiu de 

resoldre els dubtes que planteja la comercialització i 

transferència de les tecnologies desenvolupades a la 

universitat quan surten al mercat.
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INAUGURACIÓ DEL CENTRE DE DIAGNÒSTIC I TERÀPIA VISUAL 
BASAT EN EL ‘GAMING’
16 D‘OCTUBRE 2015

L’empresa Davalor Salud va inaugurar el Centre 

d’Investigació i Desenvolupament, àrea d’òptica i visió, 

Davalor Research Center, on es desenvoluparà tecnologia 

capdavantera en el diagnòstic de la visió a través de gaming 

(jocs en 3D). Aquesta tecnologia permet mesurar fins a 75 

paràmetres de la visió de manera objectiva i automatitzada. 

Els mètodes tradicionals, per contra, mesuren un nombre 

molt inferior de paràmetres de la visió i, generalment, ho fan 

de forma subjectiva, ja que es requereix la intervenció del 

pacient.

Ubicat a l’edifici Gaia, el nou centre està dirigit pel Dr. 

Jaume Pujol, investigador del Centre de Desenvolupament 

de Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6 UPC). El centre 

ha col•laborat des de l'inici amb Davalor Salud en el 

desenvolupament d'aquesta tecnologia i en la posada en 

marxa del centre. Així mateix el Dr. Jaume Pujol coordina el 

Consell Clínic, format per experts científics i òptics 

optometristes en l’àrea de la funció visual.

Davalor Research Center ha establert amb la UPC al 

Campus de Terrassa diferents acords estratègics per a la 

recerca científica. Entre les empreses que hi col•laboren 

s'inclouen Jofemar, Microsoft, IBM, HP, Cisco Systems i 

Telefónica.

CIT UPC PARTICIPA EN L’INFO DAY SOBRE ICT
20-22 D’OCTUBRE 2015

CIT UPC va participar en la reunió ICT 2015, celebrada a 

Lisboa i organitzada per la Comissió Europea i la Fundação 

para a Ciência e a Tecnologia. L’esdeveniment va incloure 

activitats paral•leles, com ara una conferència en què es van 

presentar les noves polítiques i iniciatives de la Comissió 

Europea en matèria de recerca i innovació en TIC (Horizon 

2020), una exposició interactiva per mostrar l'impacte i els 

resultats de la investigació i la innovació, i diverses activitats 

de networking per facilitar oportunitats de col•laboració i 

possibilitats de finançament.

Hi van participar diferents investigadors UPC, entre ells el Dr. 

Josep Lluís Larriba, director de DAMA UPC, que hi va 

presentar Sparsity, spin-off sorgida del grup de recerca i 

guardonada enguany com la pime amb més capacitat 

d’innovació de l’àmbit TIC a Europa, segons el primer 

informe “Radar d’Innovació” (Innovation Radar Report), que 

publica el Joint Research Centre de la Comissió Europea 

(CE). Sparsity ha estat també candidata a empresa 

innovadora a l’IR Prize.

PARTICIPACIÓ EN LA JORNADA CONNECT-EU
27 D’OCTUBRE 2015

Es va celebrar al Palau de Congressos de Montjuïc la 

cinquena edició de la Jornada Connect-EU, organitzada per 

la Generalitat de Catalunya, l’Agència de Gestió d’Ajuts 

Universitaris i de Recerca (AGAUR) i ACCIÓ. Durant 

l’esdeveniment, el qual va reunir més d’un miler de 

participants, es van donar a conèixer, entre altres activitats, 

les oportunitats de participació en projectes europeus 

d’R+D+I en les noves convocatòries 2016-2017 del programa 

Horizon 2020, i de manera específica els serveis que 

ofereixen ACCIÓ  i la xarxa Enterprise Europe Network (EEN) 

a la petita i mitjana empresa, en relació amb les polítiques i 

oportunitats de negoci als països de la Unió Europea (UE).
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SIMPOSI "SMART INVERTER TESTING AND INTEROPERABILITY"
27-28 D’OCTUBRE 2015

El Centre de Recerca en Sistemes Elèctrics d’Energia 

Renovable (SEER UPC) i la seva spin-off NRG.LAB van 

organitzar a Bilbao el simposi “Smart Inverter Testing and 

Interoperability”, en el qual van participar més de 50 

assistents provinents d'un total de 32 empreses i centres de 

recerca. En la jornada es va posar de manifest l’evolució 

constant, així com l'heterogeneïtat, dels codis de connexió a 

la xarxa a escala mundial, cosa que suposa l'aparició de nous 

reptes pel que fa a la validació i la certificació dels 

convertidors. El simposi es va centrar en l'anàlisi de les noves 

solucions tecnològiques que es desenvolupen per a la 

realització d'assajos, el procediments de precertificació 

interna dels productes, la validació dels sistemes de control, 

la integració de sistemes de simulació en temps real i el 

compliment del requeriments dels operadors de xarxa. A 

més, s’hi van presentar els últims avenços tecnològics que 

estan permetent automatitzar els tests de compliment dels 

codis de xarxes i els processos de certificació per als futurs 

convertidors intel•ligents.
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SIMPOSI “CHALLENGES IN URBAN MOBILITY”
16 DE NOVEMBRE 2015

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Technische 

Universität Braunschweig van organitzar el simposi 

“Challenges in Urban Mobility”, un esdeveniment patrocinat 

per CARNET i l’NFF, al qual van assistir més de 100 

persones. CARNET és un projecte estratègic impulsat per la 

UPC, Volkswagen Group Research i SEAT, que té per 

objectiu desenvolupar projectes col•laboratius de futur en el 

marc de la mobilitat urbana. Són socis industrials del 

projecte Altran, Applus Idiada, Ficosa, RACC i Rücker Lypsa.

A més d’experts de la UPC i de la TU Braunschweig, en el 

simposi hi van participar experts internacionals de KTH 

Stockholm, Aalborg University, TU Clausthal, Czech 

Technical University in Prague i TU Crete, així com 

d’empreses com Volkswagen Group Research,  Airbus i 

Scania, el Reial Club de l’Automòbil de Catalunya (RACC) i 

institucions com Fraunhofer IESE i el German Aerospace 

Centre DLR. S’hi van exposar noves propostes en temes de 

connectivitat, conceptes i serveis de mobilitat, i planificació 

urbana relacionades amb el repte mundial de millorar la 

mobilitat a les nostres ciutats.

JORNADES "NOUS DESENVOLUPAMENTS TECNOLÒGICS EN 
EMC"
30 DE NOVEMBRE - 1 DE DESEMBRE 2015

El Grup de Compatibilitat Electromagnètica (GCEM UPC) i 

l'Instituto Tecnológico de Aragón (ITAINNOVA) van 

organitzar les jornades "Nous desenvolupaments 

tecnològics en EMC", que van tenir lloc a Saragossa. Amb 

l'objectiu de fomentar la transferència de tecnologia entre 

empreses i universitats/centres tecnològics sobre els nous 

desenvolupaments en compatibilitat electromagnètica, s’hi 

van trobar experts en diferents sectors (transport terrestre, 

aeronàutica, aeroespacial i acceleradors de partícules) i s’hi 

van abordar les complexes problemàtiques relacionades 

amb interferències electromagnètiques a les quals 

s'enfronten, les maneres possibles de solucionar-les i els 

seus reptes de futur. Durant les jornades també es van 

presentar nous desenvolupaments en EMC realitzats per 

universitats, empreses i centres tecnològics.

L'esdeveniment va comptar amb la col•laboració del capítol 

espanyol d'EMC de l'IEEE i hi van participar més de 70 

persones.

CIT UPC A LA SCIENCE | BUSINESS ANNUAL SUMMIT
20 DE NOVEMBRE 2015

CIT UPC va ser present en la Science|Business Annual 

Summit 2015, celebrada a Barcelona. A la jornada hi van 

participar representants significats del món acadèmic, de la 

indústria i de la política amb l’objectiu de debatre com es 

pot estimular i potenciar la innovació tecnològica a Europa. 

A la cimera es va donar a conèixer una declaració que 

destaca la importància de la recerca per afrontar el canvi 

climàtic i aconseguir un creixement sostenible.

El Dr. Josep Lluís Larriba, director del DAMA UPC, hi va 

participar amb la ponència "The future of urban mobility", 

en el marc de la presentació de noves idees per assolir el 

creixement sostenible.

CIT UPC A LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME EUFORI
14 DE DESEMBRE 2015

CIT UPC va assistir a la presentació oficial de l’Informe 

EUFORI a la seu de la Direcció General de Recerca i 

Innovació de la Comissió Europea a Brussel•les. L’Informe, 

coordinat pel Center for Philanthropic Studies (VU 

University), quantifica i avalua la contribució de les 

fundacions a la recerca i innovació als estats membres de la 

UE, Noruega i Suïssa. L’Informe inclou un estudi específic 

per països, així com una anàlisi comparativa, a més de la 

identificació dels nous reptes i tendències de futur en el 

sector.

En el marc de la presentació de l’estudi, CIT UPC va exposar 

el cas de la Coordinadora Catalana de Fundacions, de la 

qual forma part, com a exemple de xarxa col•laborativa de 

fundacions.
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JORNADA AMB EMPRESES A LA GARROTXA
17 DE DESEMBRE 2015

"Garrotxa desenvolupament" va organitzar a Olot la jornada 

“Explorant idees per a crear valor”, a càrrec d’INNOTEX 

Center, dirigida a les empreses del sector tèxtil. Durant la 

jornada, investigadors d’INNOTEX Center hi van presentar els 

últims avenços en l’ús de noves fibres naturals i fibres 

degradables, els treballs més destacats en el 

desenvolupament de maquinària i processos tèxtils 

mecànics, i la fabricació de prototips per a tota la cadena 

tèxtil. Finalment, s’hi van presentar les tecnologies 

desenvolupades pel centre per eliminar el color i reutilitzar 

els efluents tèxtils, i en especial els resultats del projecte 

ECUVal, com a exemple d’aplicacions en el món de la 

indústria. Així mateix,  CIT UPC hi va exposar les diferents vies 

de col•laboració amb la UPC, així com els fons de 

finançament disponibles per a les empreses.
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LA UPC A LA FIRA 4YFN DE BARCELONA
2-5 DE MARÇ 2015

La UPC va participar a la trobada internacional 4 Years from 

Now (4YFN), fira paral•lela al Mobile World Congress (MWC), 

celebrada a Barcelona i impulsada per la Mobile World 

Capital Barcelona (MWCB). En el marc de l’estand situat al  

pavelló Catalonia-Barcelona, dins del recinte firal de 

Montjuïc, la UPC hi va presentar els seus desenvolupaments 

tecnològics en les comunicacions mòbils, en els camps de 

la telefonia 4G, software de ràdio, mobile operating systems, 
MPLS i Ethernet, NFC, optical technology, human computer 

interfacing, Wi-Fi, M2M technology i cloud computing, entre 

altres. La participació de la Universitat es va realitzar a través 

de CIT UPC, el Servei de Gestió de la Innovació (amb 

l'Oficina de Patents i Llicències) i el Parc UPC.

CREB UPC, PRESENT A LA BIO INTERNATIONAL CONVENTION 
2015
15-18 DE JUNY 2015

El Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC) 

va participar a la BIO International Convention 2015, la 

principal fira internacional del sector biotecnològic, que el 

2015 va concentrar les grans potències dels sectors 

biofarmacèutic i biotecnològic a Filadèlfia. El Centre hi va 

presentar les seves capacitats tecnològiques, les patents que 

comercialitza i un nou sistema d'accionament per a una 

ortesi de genoll, amb la qual es pot accionar o bloquejar la 

rotació del genoll durant la marxa, mitjançant un sol motor i 

una transmissió de cargol de boles.

A la BIO International Convention Philadelphia van participar 

37 companyies i institucions catalanes dintre del pavelló 

espanyol, sota el paraigües de Biocat.

CIT UPC A HISPACK I BTA 2015
21-24 D’ABRIL 2015

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

participar en les fires Hispack i BTA (Barcelona Tecnologies 

de l’Alimentació) 2015. Al llarg de les reunions amb 

empreses presents als salons, s’hi van presentar les 

tecnologies relacionades amb aquests sectors, en particular 

les lligades a la reducció del consum energètic i les que 

tenen a veure amb el desenvolupament de nova 

maquinària industrial.

CIT UPC A CEBIT 2015
16-20 DE MARÇ 2015

La UPC, a través de CIT UPC, va tenir un estand a la CeBIT 

2015, fira referent internacional en el sector de les 

tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), 

celebrada a Hannover. S’hi van presentar tecnologies 

capdavanteres, entre les quals destaquen noves tècniques 

de mineria de dades que fan accessible la informació per 

als editors, l’aplicació de business intelligence i el monitoratge 

de notícies per a mitjans de comunicació. També s’hi va 

presentar un software que analitza el cicle de vida d’un 

edifici, des de la seva creació fins al procés de 

deconstrucció, tenint en compte els materials, el disseny, 

l’orientació, el consum energètic i l’adaptació a la normativa 

europea.
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CIT UPC, A L’IoT SOLUTIONS WORLD CONGRESS 2015
16-18 DE SETEMBRE 2015

CIT UPC va participar en el IoT Solutions World Congress, 

que va tenir lloc al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona. 

El Centre Tecnològic de la Politècnica hi va presentar les 

seves tecnologies i els resultats dels projectes desenvolupats 

relacionats amb la internet of things en optimització 

energètica, tèxtil avançat, mobilitat, big data, fabricació 

avançada, salut, seguretat en la xarxa, entre altres.

CIT UPC, centre membre de la xarxa TECNIO, va participar 

dintre del Pavelló Català, organitzat per la Generalitat de 

Catalunya, i va comptar amb el suport d’ACCIÓ.

LA UPC, A LA SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS 2015
17-19 DE NOVEMBRE 2015

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

participar en la Smart City Expo World Congress 2016, on es 

van presentar les tecnologies desenvolupades per la UPC en 

l’àmbit de les ciutats intel•ligents. A l’estand es van presentar 

també els avenços en solucions robòtiques assolides en el 

projecte Echord++ per a les smart cities i l’oferta en formació 

que ofereix la UPC School en aquest àmbit. El Dr. Jaume 

Barceló (investigador de l’inLab FIB UPC)  i el Dr. Roberto 

Villafàfila (de CITCEA UPC) van participar en sengles 

intervencions en l'Speaker’s Corner sobre “Mobilitat urbana” i 

“Solucions per a espai públic i infraestructures”, 

respectivament.

Per la seva banda, el Dr. Pau Fonseca, investigador de l’inLab 

FIB UPC, va participar en el Congrés amb ponències sobre 

ciutats sostenibles i planificació urbana innovadora. Rosa 

Maria Martín i el Dr. Manel Medina, investigadors també de 

l’inLab FIB UPC, van moderar sengles col•loquis sobre noves 

tecnologies dirigides al benestar social i la creació de ciutats 

tecnològicament segures, respectivament.
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RELLEU EN LA DIRECCIÓ DE CREB UPC
GENER 2015

Des del dia 1 de febrer, la Dra. Daniela Tost, responsable de 

la divisió d’Informàtica Gràfica i Serious Games del Centre de 

Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC) assumeix la 

direcció del centre i relleva el Dr. Pere Caminal Magrans, 

que ha estat director del Centre durant els darrers vuit anys, 

temps en què ha contribuït amb el seu lideratge a 

posicionar el Centre com a referent en l’enginyeria 

biomèdica. El Dr. Caminal segueix com a responsable de la 

divisió de Senyals i Sistemes Biomèdics. Daniela Tost és 

doctora en Enginyeria Industrial i està especialitzada en 

l’aplicació de gràfics per ordinador, així com en el 

desenvolupament de serious games. Agraïm al Dr. Caminal 

tots aquests anys de dedicació en aquesta tasca i desitgem 

el millor a la Dra. Tost en aquesta nova responsabilitat.
EL DR. SANTIAGO ROYO PRESIDEIX L’EOSOME 2015
JUNY 2015

El Dr. Santiago Royo, director del Centre de 

Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes 

(CD6 UPC), va presidir la European Optical Society 

Conference on Optomechanical Engineering (EOSOME 

2015), celebrada a Munic els dies 24 i 25 de juny. La 

conferència es va organitzar sota el paraigües del World of 

Photonics Congress 2015, l'esdeveniment internacional de 

referència sobre tecnologies òptiques.

EL DR. LLUÍS PADRÓ, PONENT AL l’APIdays MEDITERRANEA
MAIG 2015

El Dr. Lluís Padró, director de TALP UPC, va participar com a 

ponent en l’APIDays Mediterranea, la principal conferència 

independent sobre les API a escala mundial, presentant-hi 

el TextServer, la nova plataforma de web services d'anàlisi 

lingüística que està desenvolupant el centre. APIdays 

Mediterranea és l'edició APIdays per al sud d'Europa i 

reuneix desenvolupadors, administradors de TI, noves 

empreses, corporacions i ens involucrats en la indústria de 

l'API per discutir, aprendre i compartir sobre el futur i sobre 

negocis d’API al Mobile World Centre a Barcelona.

JORDI MONTERO, SELECCIONAT COM A EXPERT PER AL 
BARCELONA SMART CITY APP HACK
ABRIL 2015

Jordi Montero, investigador de l’inLab FIB UPC, va ser 

seleccionat per formar part del grup d'experts per orientar i 

donar suport als participants del Barcelona Smart City App 

Hack. Es tracta d’un projecte internacional liderat per 

Barcelona, per buscar solucions digitals per a les smart cities i 

al voltant de cinc àrees: transport urbà, energia i 

sostenibilitat, cultura i turisme, comerç i compres i ciutat 

col•laborativa. Durant l'Smart City Expo World Congress 2015 

es va celebrar la Gala Final, en la qual es van presentar els 

guanyadors.
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RECONEIXEMENT “EMPRENEDOR DE L’ANY” PER A DAMA UPC
NOVEMBRE 2015

El grup de recerca Data Management (DAMA UPC) va rebre 

el reconeixement emprenedor de l'any 2015 en el marc de 

l'Acte Acadèmic de la Facultat d’Informàtica de Barcelona 

(FIB) celebrat el 26 de novembre.  Durant l’esdeveniment, al 

qual van assistir més de 400 persones, s’hi van lliurar les 

acreditacions als graduats el curs 2014-2015, així com els 

reconeixements al personal de més de 25 anys de 

dedicació, al millor expedient acadèmic i al millor treball de 

fi de grau.
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SPIN-OFFS

SPARSITY, LA PIME AMB MÉS CAPACITAT D’INNOVACIÓ 
D'EUROPA EN L’ÀMBIT TIC

Sparsity, spin-off del centre Data Management Group (DAMA 

UPC), és la pime amb més capacitat d’innovació de l’àmbit 

TIC a Europa, segons el primer informe Innovation Radar 

Report, publicat pel Joint Research Centre de la Comissió 

Europea. En l’informe s’han analitzat un total de 279 

projectes TIC realitzats entre el maig de 2014 i el gener de 

2015, que han donat com a resultat 517 innovacions 

procedents de 544 organitzacions europees. Sparsity ha 

aconseguit també la tercera posició en el rànquing general 

d’innovació, liderat per la Universitat de Cambridge, seguida 

per l’institut alemany Fraunhofer-Gesellschaft.

Sparsity (en anglès, dispersió) va néixer el 2010 i es dedica a 

l’exploració de grans volums de dades per donar resposta 

en un temps raonable a una pregunta concreta a partir d’un 

sistema relacional.

NRG.LAB: NOVA ‘SPIN-OFF’ DE SEER UPC

La nova empresa de base tecnològica NRG.Lab ha estat 

creada pel centre Sistemes Elèctrics d’Energies Renovables 

(SEER UPC) com a resultat de la recerca desenvolupada 

pels seus investigadors i ha estat impulsada pels doctors 

Álvaro Luna, Jose Ignacio Candela i Joan Rocabert.

NRG.lab ofereix serveis d’enginyeria relacionats amb eines 

de control i processament de potència avançades de gestió 

en l’àmbit dels sistemes elèctrics, amb les quals aporta 

solucions al desenvolupament avançat de prototips, 

demostradors, equips i sistemes d’assaig, que contribueixen 

a la recerca dels sistemes elèctrics del futur.
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TECNIO de la Generalitat de Catalunya

Health-Technology Cluster

Coordinadora Catalana de Fundacions

Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya
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Federación Española de Centros Tecnológicos

ASTP - PROTON

Programa de Col·laboració Industrial del MIT

Clúster Moto
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PUBLICACIONS
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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 

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.
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PRESÈNCIA A LES XARXES SOCIALS

Linked In

Pàgina d’Empresa

Grup CIT UPC
Twitter

FacebookCanal de YouTube
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A partir de la difusió dels projectes, les tecnologies, i els resultats aconseguits, el 2015 hem arribat a més de 200 impactes en els 
mitjans de comunicació (premsa escrita, ràdio, TV i mitjans digitals).

PRESÈNCIA EN MITJANS DE COMUNICACIÓ
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ENFOCAMENT TECNOLÒGIC TRANSVERSAL
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TECHNOLOGY MADE REAL
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