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IMPULSEM LA TRANSFERÈNCIA 
DE TECNOLOGIA, IMPULSEM LA INNOVACIÓ

Des de gairebé els seus inicis, la UPC, com a universitat 
politècnica fortament arrelada al territori, ha pres 
consciència de la seva obligació de contribuir a millorar la 
competitivitat del nostre teixit productiu. Aportem el valor del 
nostre coneixement: una producció científica d’excel·lència, 
recerca de frontera,  i la clara voluntat de transferir els 
resultats d’aquesta recerca vers la societat. Aquesta és 
l’anomenada “tercera missió” de la universitat, en la qual 
hem avançat i aprofundit encara més des de la constitució 
l’any 2011 de CIT UPC.

El 2017 ens ha portat uns resultats satisfactoris malgrat 
l’entorn complex en el qual s’ha desenvolupat l’activitat 
de CIT UPC. Hem aconseguit millorar els ingressos totals 
en un 2,5 % fins els gairebé 12,7 milions d’euros, amb un 
important increment dels projectes competitius. En aquest 
context m’agradaria, una vegada més, reconèixer la feina 
i dedicació dels investigadors, veritables protagonistes 
d’aquest èxit. 

CIT UPC es continua consolidant com el vincle de connexió 
entre els resultats de la recerca que es fa a la UPC i l’empresa, 
reforçant la nostra posició de soci tecnològic i estratègic de 
referència per a les empreses i entitats. Com a proveïdors de 
tecnologia avançada que som, volem continuar sent motor 
d’innovació i de progrés econòmic, i catalitzador essencial 
d’innovació del país. 

Com a rector de la UPC i president de CIT UPC vull reafirmar 
el nostre compromís amb la recerca i la transferència de 
tecnologia, i alhora reivindicar i refermar el paper fonamental 
de la nostra universitat com a font de coneixement aplicable 
per a empreses i institucions. Podem i volem contribuir a fer 
que la innovació sigui el motor de canvi de la societat, i aquí 
hi tenim molt a dir i a fer.

Prof. Francesc Torres
Rector de la UPC i president de CIT UPC
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LA UPC I LA TRANSFERÈNCIA 
DE TECNOLOGIA

OBJECTIUS DE CIT UPC

La UPC és la universitat tecnològica de referència a 
Catalunya en els àmbits de l’enginyeria, l’arquitectura 
i les ciències. Tot just creada, la UPC es va comprometre 
institucionalment amb la transferència tecnològica i, més 
endavant, amb el suport a la creació d’empreses i les 
patents. 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. 

Aquest compromís al llarg del temps explica per què la 
UPC és la primera universitat a Espanya en rendiment 
en innovació i desenvolupament tecnològic (‘U-Ranking 
2018’).

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. 

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 569 
investigadors, un 42% dels quals són doctors.

La capacitat de transferència tecnològica dels centres de 
recerca de la UPC està basada 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, podem oferir solucions a reptes tècnics complexos 
que requereixen coneixements transversals.

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

Un centre tecnològic capaç de fer aquesta feina és, sens 
dubte, 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, per transformar el coneixement en 
tecnologies comercialitzables.
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MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

MISSIÓ VALORS

VISIÓ

Promoure la millora de la competitivitat empresarial per 
mitjà de la generació, el desenvolupament i l’aplicació en 
empreses de coneixement tecnològic diferencial, generat 
als centres d’R+D de la UPC, especialment als membres de 
CIT UPC.

CIT UPC serveix així als objectius de la Universitat 
Politècnica de Catalunya 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 promou l’impuls, 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.

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.

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. 
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CONSELL EMPRESARIAL

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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CENTRES MEMBRES DE CIT UPC

CD6 UPC

Centre de Desenvolupament de Sensors, 
Instrumentació i Sistemes

CDEI UPC

Centre de Disseny d’Equips Industrials

CDIF UPC

Centre de Diagnòstic Industrial i 
Fluidodinàmica

CIEFMA UPC

Centre d’Integritat Estructural, Fiabilitat i 
Micromecànica dels Materials

CITCEA UPC

Centre d’Innovació Tecnològica en 
Convertidors Estàtics i Accionaments

CRAHI UPC

Centre de Recerca Aplicada en 
Hidrometeorologia

CREB UPC

Centre de Recerca en Enginyeria 
Biomèdica

CRESCA UPC

Centre de Recerca en Seguretat i Control 
Alimentari

INNOTEX Center UPC

CTTC UPC

Centre Tecnològic de Transferència de 
Calor
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DAMA UPC

Data Management Group

GCEM UPC

Grup de Compatibilitat Electromagnètica

inLab FIB UPC

LABSON UPC

Laboratori de Sistemes Oleohidràulics i 
Pneumàtics

LAM UPC 

Laboratori d’Aplicacions Multimèdia

LEAM UPC

Laboratori d’Enginyeria Acústica i 
Mecànica

MCIA UPC

Motion Control and Industrial Applications 
Centre

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
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DISTRIBUCIÓ D’INGRESSOS 
PER L’ORIGEN DELS FONS

DISTRIBUCIÓ SECTORIAL
DELS PROJECTES

INDICADORS DE PROJECTES DESENVOLUPATS

Competitius

Empreses

R+D amb empreses Projectes competitius nacionals 

Projectes europeus amb
participació d’empreses

Serveis a empreses

Formació per a empreses

Altres

Tecnologies de la producció

Tecnologies dels materials Tecnologies químiques i 
 de l’alimentació

Tecnologies de la Informació i 
de les Comunicacions 

Tecnologies de la salut Tecnologies de l’energia i 
el medi ambient 
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INDICADORS DE L’ACTIVITAT CIENTÍFICA I DE RECERCA 
DELS CENTRES MEMBRES DE CIT UPC

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES

COL·LABORACIÓ
EN PUBLICACIONS I TESIS

CONGRESSOS, CURSOS I
ALTRES ESDEVENIMENTS

ESTADES I ALTRES ACTIVITATS

RECONEIXEMENTS PERSONALS

Articles en revistes

Documents 
científicotècnics

Capítols
de llibre

Llibres

Col·laboracions en 
revistes

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
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SPIN - OFFS CONSTITUÏDES

Des dels centres membres de CIT UPC, fins al 31 de desembre de 2017, s’han constituït 27 spin-offs com una via més de 
transferència de tecnologia al mercat.
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TECHNOLOGY MADE REAL

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.

Doctors

Investigadors

Investigadors

Personal en 
formació 

Investigadors contractats 
amb càrrec a projectes  

Persones amb contracte 
finançat pels centres amb 
càrrec a projectes

PDI UPC 





PROJECTES
DESENVOLUPATS
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DE REALITAT 

AUGMENTADA 

PER A CASC 

DE MOTOCICLETA
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El Centre de Desenvolupament de Sensors i Sistemes (CD6 
UPC) participa en el desenvolupament d’un sistema HMD 
(Head-Mounted Display) capaç de presentar informació 
superposada al camp de visió de l’usuari d’un casc de 
motocicleta sense que la seguretat i comoditat de conducció 
es vegin compromeses.

A través d’un nou disseny òptic adaptat a la fisiologia de 
l’ull, s’està desenvolupant un nou sistema òptic de projecció 
i una electrònica de control. Aquest sistema processa les 
dades que seran enviades a través d’una app i permetrà 
al conductor visualitzar informació superposada al seu 
camp visual. La solució permet obtenir un avanç tecnològic 
significatiu, ja que evita que durant la conducció, on l’ull 
enfoca en condicions de visió llunyana, hagi de reenfocar 
per a poder llegir informació projectada en la zona de visió 
propera, tal i com succeeix amb les solucions existents al 
mercat.

El projecte es desenvolupa en el marc d’un consorci format 
també per l’empresa Shiro Helmets (líder), SnellOptics (spin-
off de CD6 UPC) i el CETEM, i ha rebut finançament del 
Ministeri d’economia i Competitivitat a través del programa 
Retos Colaboración.

TI
C
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INNOVACIÓ SOCIAL: 

PROVA PILOT SOBRE 

LA RENDA MUNICIPAL 

D’INCLUSIÓ A LA CIUTAT 

DE BARCELONA

El Data Management Group (DAMA UPC) està 
desenvolupant la tecnologia software d’un projecte pilot 
sobre la renda mínima municipal d’inclusió a la ciutat de 
Barcelona. El projecte té per objectiu conèixer quina 
efectivitat té disposar d’un mínim de renda i una sèrie de 
serveis (com ara l’accés a l’habitatge, educació, ocupació...) 
per lluitar de la manera més eficient contra la pobresa 
urbana i millorar la inclusió social d’aquestes persones.  El 
projecte pretén assolir també resultats sobre com millorar la 
coordinació i efectivitat dels diversos serveis que operen en 
un mateix territori, i la dinamització econòmica dels barris, i 
com aconseguir que les persones perceptores de la renda 
guanyin autonomia, de manera que se’n redueixi a llarg 
termini la dependència dels subsidis públics.

El projecte, anomenat  B-Mincome, ha estat un dels 15 
seleccionats en el marc del projecte  europeu Urban 
Innovative Action (UIA) i ha rebut 4,85 milions d’euros de 
finançament, xifra que representa un 80% del cost total del 
projecte. També participen en el projecte l’Ajuntament de 
Barcelona,  la Young Foundation, l’IGOP, Novact i la IESE 
Business School. Els resultats definitiius seran presentats 
l’octubre de 2019.

TIC
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RECONEIXEMENT 

I INSPECCIÓ 

D’INFRAESTRUCTURES 

FERROVIÀRIES AMB 

TECNOLOGIES LIDAR

El Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6 UPC) 
treballa en el desenvolupament d’un nou sistema per al reconeixement i inspecció 
d’infraestructures ferroviàries elèctriques basat en tecnologia LIDAR (Laser Imaging 
Detection and Ranging). Aquest nou sistema contribuirà a garantir la qualitat, la 
continuïtat i la seguretat del servei, especialment en serveis d’alta velocitat, ja 
que aquests presenten elevats requeriments en el grau d’adequació de la xarxa 
elèctrica.

El projecte l’està desenvolupant un consorci liderat per l’empresa TELICE, CD6 
UPC i el Grupo de Robótica de la Universidad de León, i s’emmarca en el Repte R4 
(Transport sostenible, intel·ligent i integrat) del Pla Estatal d’Investigació Científica i 
Tècnica i d’Innovació 2013-2016. Ha rebut finançament del Ministeri d’Economia 
i Competitivitat a través del programa Retos Colaboración.

TI
C
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TETRAMAX, 

MILLORAR LA 

TRANSFERÈNCIA 

DE TECNOLOGIA 

EN TIC A NIVELL EUROPEU

El Data Management Group (DAMA UPC) participa 
en TETRAMAX  (TEchnology TRAnsfer via Multinational 
Application eXperiments), un projecte que lidera l’RWTH 
Aachen University. El projecte té com a objectiu implementar 
la iniciativa europea Smart Anything Everywhere (SAE) en 
l’àmbit de les TIC i, en particular, les dirigides a la Internet 
de les coses, per tal d’impulsar la innovació i promoure 
diferents experiències en la transferència de tecnologia.

TETRAMAX desenvoluparà tres grans línies d’activitats. 
En primer lloc, estimularà, organitzarà, cofinançarà 
i avaluarà  diferents tipus d’experiències d’aplicació 
transfrontereres, que connectaran pimes, entitas 
finançadores i universitats internacionals, de manera que es 
facilitarà la implementació de TIC amb un risc molt baix per 
a les empreses.

En segon lloc, es crearà i desenvoluparà una  nova xarxa 
europea de centres de competència per oferir intermediació 
tecnològica, assistència tècnica única i formació en 
tecnologies IoT. Aquests centres evolucionaran de manera 
natural cap a la creació de  hubs regionals d’innovació 
digital.

En tercer lloc, TETRAMAX permetrà l’autosostenibilitat a 
llarg termini d’aquesta xarxa de centres de competències de 
la UE, que resultarà en una infraestructura ecosistèmica 
reforçada, rendible i capaç de proporcionar coneixement, 
serveis i un flux d’innovació contínua a escala europea.

El projecte compta amb un pressupost de 7 milions d’euros i 
durarà 4 anys. El consorci el formen 22 socis de 28 països 
de la UE.

TIC
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MY-TRAC: UNA PLATAFORMA PER OPTIMITZAR I 

PROMOURE EL TRANSPORT PÚBLIC

El Data Management Group (DAMA UPC) lidera My-
TRAC, un  proj ecte europeu  que crearà una plataforma 
transversal per a usuaris i operadors de transport públic que 
millora l’experiència del seamless transport, una concepció 
de trajecte en què un usuari enllaça diferents transports de 
manera contínua, integrada, eficient i intel·ligent.

D’una banda, es dissenyarà una aplicació  per a usuaris 
anomenada Travel Companion, un servei de seguiment de 
trànsit que ajudarà i guiarà l’usuari durant tot el recorregut, i 
li permetrà controlar-lo i gestionar-lo en temps real. 

L’aplicació My-TRAC Travel Companion serà el punt 
d’accés únic del passatger a un conjunt de serveis avançats 
de transport centrat en el mateix usuari, com ara el servei 
de compra i emissió de bitllets, i de business analytics, els 
quals es desenvoluparan en projectes complementaris. A 
més, a través de My-TRAC Travel Companion es posarà 
en marxa una interfície màquina-humà intel·ligent (HMI) 
per proporcionar als usuaris un accés personalitzat a la 
informació, en funció de les seves necessitats individuals. 
Un servei de mercat social de My-TRAC servirà per donar 
suport a interaccions entre passatgers i un conjunt de 
proveïdors de serveis durant el viatge.

També es dissenyarà una interfície web per a operadors de 
transport públic, mitjançant la qual podran recollir informació 
de la xarxa i actualitzar l’existent. L’objectiu d’aquesta nova 
plataforma és millorar l’experiència de l’usuari durant tota 
la durada del trajecte i millorar la qualitat dels serveis de 
transport oferts i percebuts pels viatgers.

El projecte té una durada de 3 anys i un pressupost de 3,5 
milions d’euros, i hi participen a més de la UPC 8 socis de 
5 països europeus.

TI
C
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LIVE-FOR: CONTRA 

EL CIBERCRIM I 

CIBERTERRORISME TRANSFRONTERER

InLab FIB UPC ha iniciat un projecte que té com a objectiu 
facilitar a les autoritats judicials europees l’obtenció 
d’evidències relacionades amb casos de ciberseguretat i 
ciberterrorisme comesos en diferents estats membres. 

Aquest projecte, anomenat LIVE-FOR, facilitarà a les autoritats 
judicials dels diferents països europeus coneixements 
sobre les noves tecnologies en desenvolupament, per 
realitzar investigacions digitals en entorns al núvol. A 
més, s’investigarà l’estat d’implementació de la directiva 
2014/41/EU als països membres de la Unió Europea, es 
farà conscienciació a fiscals i investigadors de la nova 
eina europea per a la recol·lecció d’evidències digitals 
transfrontereres, i s’establiran guies de bones  pràctiques  i 
programes de capacitació en l’àrea de l’anàlisi forense 
digital.

La millora de les competències de les autoritats judicials en 
l’ús de les ordres europees d’investigació i en anàlisi forense 
digital abastarà reunions conjuntes,  workshops  formatius i 
pràctics, la creació de centres d’informació i campanyes de 
conscienciació i divulgació.

Els participants en el projecte inclouen universitats i instituts 
de  Bèlgica (Vrije  Universiteit  Brussel), Espanya (Universitat 
Politècnica de Catalunya i  Universidad  Autónoma  de 
Madrid), Alemanya (Fachhochschule  Albstadt  - 
Sigmaringen), República Txeca (Masaryk  University) i 
Eslovènia (Jožef Stefan Institute).

Aquest projecte ha estat  finançat pel Programa de justícia 
de la Unió Europea (2014-2020).

TIC



PROJECTES DESENVOLUPATS4

VIRTUAL MOBILITY LAB, 

MODELITZACIÓ DEL TRANSPORT 

A LA PRIMERA CORONA DE BARCELONA

InLab FIB UPC  ha presentat els primers resultats del Virtual Mobility Lab (VML) en les IX Jornades sobre ITS a Catalunya, un 
projecte desenvolupat en el si del hub d’innovació en mobilitat urbana, CARNET. L’objectiu del VML és desenvolupar noves 
eines per a la planificació urbana. El VML pot analitzar i avaluar l’impacte dels projectes de mobilitat intel·ligent a Barcelona, 
i els resultats es poden extrapolar abans que es faci una prova pilot.

Com a part del projecte Virtual Mobility Lab (VML), inLab FIB UPC ha generat la primera modelització multimodal detallada 
de la primera corona de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que integra tant l’oferta de tots els modes de transport públic 
com el vehicle privat i la demanda de mobilitat actualitzada. La nova modelització donarà suport, un cop validat i calibrat el 
model, tant als responsables de la presa de decisions en polítiques de mobilitat, com als operadors de transport a les noves 
companyies que desenvolupin noves alternatives de mobilitat i vulguin avaluar-les.

El projecte va ser inicialment presentat en la Smart City Expo World Congress 2017 a l’espai de CARNET (dintre de l’estand 
de SEAT) i a l’estand de la UPC. En el projecte també hi ha col·laborat SEAT, PTV IBERIA i Kineo.

Aquest projecte també ha rebut el Premi ITS en Trànsit Urbà a la XIV edició del Congreso Español sobre Sistemas Inteligentes 
de Transporte (ITS), celebrat del 17 al 19 d’abril a Madrid.

TI
C
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OPTIMITZACIÓ DEL DISSENY 

D’UNA RENTADORA INDUSTRIAL 

A TRAVÉS D’UNA MODELITZACIÓ MATEMÀTICA

El Centre de Desenvolupament d’Equips Industrials 
(CDEI UPC), en col·laboració amb l’empresa  Girbau,  ha 
desenvolupat un model de rentadora industrial parametritzat 
que permet provar diferents propostes de disseny que 
optimitzin els requeriments del producte en un període curt 
de temps sense la necessitat de construir un prototip físic. 

En el desenvolupament d’una rentadora industrial és 
fonamental aconseguir un disseny de producte que permeti 
minimitzar el consum d’energia de la màquina quan funciona, 
optimitzar-ne el comportament pel que fa a vibracions i 
sorolls. També es busca millorar-ne el comportament davant 
de condicions atípiques, com poden ser càrregues de roba 
amb un desequilibri de masses difícil de corregir. 

A partir d’un model matemàtic del comportament cinemàtic 
i dinàmic de la rentadora al llarg del cicle de treball se n’ha 
abordat l’optimització de manera exacta i eficaç abans de 
fabricar-la.

Un dels aspectes més importants i destacables que inclou 
aquest model és la  disminució de les vibracions de la 
màquina.  Això té com a conseqüència la disminució del 
soroll, cosa que contribueix a la reducció de la contaminació 
deguda a les vibracions i incideix positivament en el confort 
de l’usuari.

Girbau SA és una empresa familiar que s’ha consolidat 
com un dels principals grups internacionals en la fabricació 
d’equips per a tot tipus de bugaderies. Girbau i CDEI 
UPC porten més de 30 anys de col·laboració en el 
desenvolupament de producte.

Producció avançada
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BANC DE PROVES PER A JUNTES D’ESTANQUITAT

CIT UPC INFORME ANUAL 2017

El Laboratori de Sistemes Oleohidràulics i Pneumàtics 
(LABSON UPC) ha col·laborat amb  EPIDOR Seals and 
Rubber Technology  en el desenvolupament d’un banc de 
proves per assajar diferents models de juntes d’estanquitat 
per a actuadors hidràulics. Aquest banc permet l’assaig 
comparatiu i la validació de prestacions entre diferents 
configuracions, dissenys i materials de juntes, funcionant en 
diferents condicions de treball, i permet, per tant, optimitzar 
el procés de desenvolupament de nous productes o de 
productes millorats. 

EPIDOR Seals and Rubber Technology  és una empresa 
líder en la distribució i fabricació de productes mecànics 
industrials i serveis industrials especialitzada en una àmplia 
gamma de components d’enginyeria mecànica d’alta 
qualitat, específicament en les gammes d’estanquitat 
i aïllament de vibracions, amb els coneixements i 
l’experiència necessaris per complir els requisits OEM 
(Original Equipment Manufacturer) i MRO (Maintenance, 
Repair and Operations). 

36 CIT UPC | www.cit.upc.edu
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NOVA PLATAFORMA 

DE MONITORITZACIÓ 

INTEL·LIGENT 

AMB CAPACITAT 

D’APRENENTATGE 

CONTINUAT

El centre Motion Control and Industrial Applications 
(MCIA UPC) col·labora amb l’empresa  MAPRO  en 
el desenvolupament d’una  plataforma de monitoratge 
intel·ligent  de maquinària industrial amb capacitat 
d’aprenentatge continuat. S’està desenvolupant una 
innovadora metodologia d’anàlisi combinada basada 
en un model local específic per a cada màquina que cal 
monitorar i un model genèric ubicat en el sistema global 
de gestió d’informació, amb l’objectiu d’acumular a la 
plataforma el coneixement generat per cadascuna de les 
màquines. En el projecte s’apliquen tecnologies d’anàlisi 
multivariant basades en intel·ligència artificial que permetran 
detectar i identificar tant les anomalies caracteritzades com 
les encara no caracteritzades (novetats), per tal de poder 
actualitzar i acumular el coneixement generat durant la vida 
útil de les màquines.

El projecte finalitzarà el 2018 i ha estat cofinançat pel 
Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat i la Unió 
Europea, dintre del Programa Estatal d’R+D+i Orientada a 
los Retos de la Sociedad.

MAPRO centra la seva activitat en el disseny i fabricació 
d’equipaments de test i de línies de muntatge per als 
principals fabricants de components d’automoció i altres 
sectors industrials.

Producció avançada
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ESTUDI FLUIDODINÀMIC 

DEL SISTEMA DE BOMBEIG 

DE LA CENTRAL TÈRMICA DE CARBONERAS

El Centre de Diagnòstic Industrial i Fluidodinàmica (CDIF 
UPC) ha realitzat l’estudi fluidodinàmic i estructural numèric 
i experimental del sistema de bombeig DSOX de la central 
tèrmica d’ENDESA de Carboneras (Almeria) per determinar 
l’origen de les vibracions d’un dels edificis de la central i 
estudiar-ne la solució.

La central tèrmica litoral consta de dos grups de generació 
d’energia basats en turbines de vapor amb una potència 
conjunta de 1159 MW. Els dos grups disposen d’equips de 
dessulfuració que utilitzen beurada de calç per eliminar els 
compostos de sofre dels gasos provinents de la combustió. 
El fluid és impulsat des de la part inferior de l’absorbidor 
a la part superior mitjançant quatre bombes centrífugues i 
les canonades d’aspiració i d’impulsió respectives, les quals 
durant el funcionament generen fortes vibracions en un dels 
edificis de la central.Pr
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SISTEMA DE SUPERVISIÓ INTEL·LIGENT 

PER AL MANTENIMENT PREDICTIU 

AL SECTOR FERROVIARI

El centre Motion Control and Industrial Applications(MCIA 
UPC) col·labora en el desenvolupament de millores dels 
processos de monitoratge i supervisió en el sector ferroviari 
que n’augmentin la seguretat de manera més eficaç. S’estan 
desenvolupant tecnologies basades en emissions acústiques 
que permetin, en estats incipients, la detecció, localització 
i diagnòstic d’esquerdes en elements crítics del bogie, com 
són els eixos i la banda de rodament de les rodes, així com 
l’evolució d’aquesta degradació. 

Així mateix, serà possible la predicció de la fractura del 
component un cop detectada la presència d’esquerdes i 
se’n conegui el calendari de sol·licitació.

El projecte ha obtingut finançament del Ministeri d’Economia 
i Competitivitat (MINECO) mitjançant el programa Retos-
Colaboración. A més de MCIA UPC, hi participen també 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), DRACO 
Systems, WorldSensing i Eurecat-CTM.

Producció avançada
CIT UPC INFORME ANUAL 2017



40 CIT UPC | www.cit.upc.edu

4 PROJECTES DESENVOLUPATS

NOU EQUIP D’ASPIRACIÓ 

PER A RASADORES

El Laboratori de Sistemes Oleohidràulics i Pneumàtics 
(LABSON UPC) i  Nextrencher  han col·laborat en 
el  desenvolupament d’un nou equip d’aspiració per a 
rasadores. 

Una de les innovacions incorporades a la nova màquina 
rasadora ha estat un sistema d’aspiració d’altes prestacions 
que permet deixar la rasa completament neta de restes 
(pedres i terra), cosa que redueix el cost d’execució de la 
rasa i millora la qualitat de l’acabat.

LABSON UPC ha col·laborat en el projecte a diferents 
nivells: en l’anàlisi de l’estat actual de les tecnologies 
existents en sistemes d’aspiració, en la proposta i validació 
de la solució tècnica òptima, en el disseny conceptual de 
l’equip, i en la seva implementació i verificació final una 
vegada construït. 

NEXTRENCHER, marca del  GRUP CALAF, neix de 
l’experiència de 53 anys com a empresa de construcció 
d’obra pública i serveis, i amb més de 37 anys dedicats 
al disseny i fabricació de les seves pròpies màquines 
rasadores.

El projecte ha estat finançat en part pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER), dins del Programa 
operatiu de creixement intel·ligent 2014-2020.
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NOVES TECNOLOGIES 

PER A UN VEHICLE ELÈCTRIC MÉS EFICIENT

El centre Motion Control and Industrial Applications (MCIA 
UPC) ha col·laborat amb el  Centro Técnico de SEAT  en 
la concepció, disseny, modelització i validació de motors 
elèctrics per tracció basats en les noves tecnologies de 
reluctància síncrona. 

Els assajos realitzats sobre el prototip del motor, fabricat 
per l’empresa  Mavilor, corroboren el potencial d’aquesta 
tecnologia per implementar-la en el mercat de vehicles 
elèctrics interurbans. La tecnologia ofereix un motor elèctric 
més econòmic, ja que disminueixen els costos en reduir l’ús 
dels clàssics imants de terres rares, i es mantenen els nivells 
de densitat de potència i robustesa actuals del mercat, 
amb què s’aconsegueix una eficiència més gran. Aquesta 
nova tecnologia està permetent el desenvolupament a gran 
escala del vehicle elèctric.

Producció avançadaa



AMITIE: 

NOVES TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ 

ADDITIVA PER A MATERIALS CERÀMICS

El Centre d’Integritat, Fiabilitat i Micromecànica dels 
Materials (CIEFMA UPC) ha iniciat la seva participació en 
AMITIE (Additive Manufacturing Initiative for Transnational 
Innovation in Europe), un projecte del programa Horizon 
2020 que desenvoluparà tecnologies de fabricació additiva 
(impressió 3D) específiques per a productes ceràmics.

 En particular es farà èmfasi en aquells que es puguin 
aplicar als sectors de les tecnologies de la informació i les 
comunicacions (TIC), el transport o els biomaterials.

El consorci el formen 18 socis, dels quals set són industrials, 
i són originaris de sis països europeus i un d’un país 
extracomunitari. El projecte el coordina la Universitat de 
Limoges (França), té un pressupost de 900.000 euros i 
finalitzarà el 2021.
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NOVES TECNOLOGIES PER A 

ESTAMPACIÓ D’ACERS 

D’ALTA RESISTÈNCIA 

El Centre d’Integritat Estructural, Fiabilitat i Micromecànica 
dels Materials (CIEFMA UPC) ha treballat amb l’empresa 
ROVALMA en el desenvolupament de noves tecnologies 
per millorar el balanç entre eficiència i cost en el procés 
d’estampació en calent d’acers d’alta resistència. Aquests 
tipus de materials es destinen a produir peces per a la 
fabricació de vehicles més lleugers i alhora més segurs. 

El projecte s’emmarca en el programa EUROSTARS-2 i 
forma part d’una col·laboració més àmplia a través de 
diferents projectes. 

ROVALMA, SA es una empresa tecnològica líder en el 
disseny i desenvolupament d’acers d’alt rendiment i en 
altres aliatges especials per a aplicacions tecnològiques 
d’altes prestacions en la indústria en els camps de l’utillatge 
i la construcció de màquines i equips. Té tres grans àrees 
d’activitats: enginyeria d’aplicacions (dedicada a l’estudi 
d’aplicacions pràctiques dels acers de ROVALMA), 
desenvolupament de materials (centrada en la formulació 
i desenvolupament dels nous productes) i enginyeria de 
processos productius (on es desenvolupen els processos de 
fabricació dels acers). 

M
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SINTETITZADOR DE 

VEU PER A PACIENTS 

AMB DISÀRTRIA

El Centre de Tecnologies del Llenguatge i de la Parla 
(TALP UPC), en col·laboració amb l’empresa  Verbio, ha 
desenvolupat un reconeixedor de veu per a pacients 
amb disàrtria, un grup d’alteracions motores de la parla 
d’origen neurològic que afecten la respiració, la fonació, 
l’articulació, la ressonància o la prosòdia. A partir de 
tecnologies lligades al processament de la parla, s’ha 
desenvolupat un reconeixedor automàtic de veu que, 
integrat en un software, sintetitza la veu de la persona 
amb veu distorsionada, mitjançant models d’aprenentatge 
connexionista (per exemple, xarxes neuronals). Aquest 
sistema de reconeixement de veu també es pot aplicar 
al desenvolupament d’un assistent personal per al mòbil, 
capaç de reconèixer la veu de persones amb disàrtria o 
problemes similars.

El projecte s’ha desenvolupat amb el suport del programa 
INNPACTO en el marc del projecte Segunda Voz. 
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RESULTATS DE DIAGNOPTICS: 

ÒPTICA PER A LA DIAGNOSI 

DE CÀNCER DE PELL

El Centre de Desenvolupament i Sistemes (CD6 UPC) 
ha presentat els resultats de  DIAGNOPTICS, un projecte 
europeu orientat al desenvolupament de dispositius òptics 
i procediments clínics basats en la fotònica per a la millora 
del diagnòstic i prognosi del càncer de pell.

S’ha desenvolupat una nova plataforma in vivo que inclou 
quatre dispositius òptics diferents: un dispositiu multiespectral, 
un escàner, un sistema d’imatge OFI i un microscopi confocal 
de reflectància. Aquesta plataforma s’ha implementat com 
a servei pilot a l’Hospital Clínic de Barcelona (HCB) 
i l’Azienda Ospedaliero Policlinico di Modena de la 
Universitat de Mòdena i Reggio Emilia (Unimore), i ha estat 
validada en pacients mitjançant l’examen de més de 600 
tipus diferents de lesions de pell. Els resultats obtinguts han 
permès una caracterització més completa i precisa de la 
lesió que la que fan els mètodes existents. També s’han 
analitzat ex vivo teixits extirpats sospitosos i s’han determinat 
els marges tumorals amb una alta precisió. Aquesta 
tècnica supera el mètode histopatològic actual, ja que 
requereix una execució fora del quiròfan i, alhora, redueix 
considerablement el temps requerit.

El projecte, coordinat per CD6 UPC, ha disposat d’un 
pressupost de 4,7 milions d’euros, i hi han participat 
hospitals, empreses i centres de recerca d’Espanya, 
Alemanya, França i Itàlia.

Salut
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CARACTERITZACIÓ 

DE PATOLOGIES CARDÍAQUES 

DE LA MALALTIA HUTCHINSON-GILFORD

Investigadors del Centre de Recerca en Enginyeria 
Biomèdica (CREB UPC) han estudiat les anomalies en el cor 
de pacients afectats amb la malaltia de Hutchinson-Gilford, 
també anomenada progèria o síndrome de l’envelliment 
prematur. A partir de l’anàlisi d’imatges de microscòpia 
de fluorescència s’ha estudiat el comportament de l’ió de 
calci, responsable de l’acoblament electromecànic a través 
d’un mecanisme conegut d’excitació-contracció, clau en la 
detecció d’anomalies en malalties cardíaques. L’anàlisi de 
les imatges ha pogut detectar patrons de comportament 
anòmals a partir de diferents indicadors com ara la 
morfologia del senyal electrocardiogràfic, la presència més 
gran de fenòmens d’arítmia ventricular, les alteracions en 
la connectivitat del teixit cardíac o la dinàmica del calci 
intracel·lular. Aquestes anomalies demostren per primera 
vegada la presència d’alteracions cardíaques similars 
en 15 pacients de progèria. Aquest estudi evidencia un 
desenvolupament progressiu d’anomalies en el senyal 
de l’electrocardiograma que estan relacionades amb 
disfuncions cardiovasculars associades a processos 
d’envelliment.

En aquest projecte, coordinat per Centro Nacional de 
Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC), ha 
col·laborat també l’Institut de Ciències Cardiovasculars de 
Catalunya (ICCC).
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UN EXOESQUELET ROBÒTIC QUE AJUDA A 

CAMINAR A PACIENTS AMB LESIÓ MEDUL·LAR, 

DISTINGIT PEL PROGRAMA CAIXAIMPULSE

L’exosquelet robòtic ABLE (Assistive Biorobotic Low-cost 
Exoskeleton), dissenyat i desenvolupat pel grup de recerca 
en Enginyeria Biomecànica (BIOMEC), que forma part del 
Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC), ha 
estat un dels 23 projectes seleccionats per rebre finançament 
de la tercera convocatòria del programa  CaixaImpulse, 
impulsat per l’Obra Social ”la Caixa” i Caixa Capital Risc.

L’exosquelet permet a persones amb lesions a la medul·la 
espinal poder adquirir mobilitat per caminar i és de baix 
cost, lleuger, personalitzat i fàcil d’utilitzar. Consisteix en tres 
components modulars: un sistema d’actuació al genoll que 
fa la funció de múscul artificial, un sensor situat a la zona de 
la tíbia que detecta la intenció de l’usuari i una motxilla que 
conté l’electrònica i la bateria. Aquest dispositiu permetrà 
als pacients prendre un paper actiu en la seva pròpia 
recuperació, promoure la seva independència i estendre el 
procés de rehabilitació a casa del pacient. L’impacte final 
serà una millora de la seva qualitat de vida i una reducció 
significativa dels costos individuals i del sistema sanitari. 

En el desenvolupament del prototip també hi han participat 
investigadors de la Universitat de La Corunya i de la 
Universitat d’Extremadura.

Salut



TRACTAMENT DE 

L’OSTEONECROSI AMB 

TERÀPIA CEL·LULAR 

AVANÇADA I BIOMATERIALS

El  Grup de Recerca de Biomaterials, Biomecànica i 
Enginyeria de Teixits (BBT), liderat per Maria Pau Ginebra, 
directora de la Divisió de Biomaterials del Centre de Recerca 
en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC), ha finalitzat la seva 
participació en el  projecte ‘Tractament de l’osteonecrosi 
del cap femoral amb teràpia cel·lular avançada i 
biomaterials en un model experimental oví’, desenvolupat 
en col·laboració amb el grup de l’Institut de Recerca Vall 
d’Hebron  liderat pel Dr. Màrius Aguirre. Els resultats del 
projecte, impulsat a partir de fons de la  Marató  de 2011 
de Televisió de Catalunya i la Fundació La Marató de TV3, 
han estat presentats a Barcelona en el 18è Simposi sobre 
Regeneració i Trasplantament d’Òrgans i Teixits.

Els resultats destaquen que tots els tractaments de 
bioenginyeria tissular i teràpia cel·lular avançada amb 
cèl·lules mare mesenquimàtiques expandides ex vivo 
autòlogues i al·logèniques són tractaments segurs a nivell 
experimental. Els tractaments que s’han aplicat, han estimulat 
una resposta de regeneració òssia en tots els animals 
prèviament lesionats. No s’ha identificat cap paràmetre 
analític que indiqui una resposta immunitària anòmala ni 
cap dany sistèmic en els animals tractats. En tots els casos 
s’ha observat formació d’os ex novo sobre les trabècules 
preexistents necrosades en major o menor grau. Aquest 
últim aspecte permet considerar la realització d’una segona 
fase d’assaig clínic per a avaluar l’eficàcia i seguretat 
d’un nou producte d’enginyeria tissular, que s’iniciarà a 
l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, entitat amb la qual s’ha 
col·laborat en la realització del projecte.
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MILLORS RESULTATS 

EN BASTIDES 

IMPLANTABLES PER A 

REGENERACIÓ ÒSSIA

La divisió de Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de 
Teixits del  Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica 
(CREB UPC)  ha iniciat la seva participació en el  projecte 
europeu PNano4Bone (Nanovectors engineered for plasma 
enhanced theranostics in regenerative medicine). L’objectiu 
del projecte és millorar els resultats associats a l’ús de 
bastides en medicina regenerativa de teixit ossi aplicables 
en defectes de dimensions crítiques. L’objectiu principal del 
projecte és el desenvolupament d’uns nous nanovectors 
que s’incorporaran en bastides de base polimèrica i que 
mitjançant tractaments amb plasma s’espera que afavoreixin 
l’adhesió, proliferació i diferenciació de les cèl·lules vives. 

En el consorci del projecte hi participen també la Medical 
University of Lublin (MUL) i la Lublin University of Technology 
(LUT) de Polònia, el Luxembourg Institute of Science and 
Technology (LIST) i la Université Catholique de Louvain  a 
Bèlgica. Es tracta d’un projecte de 3 anys i està dotat amb 
un pressupost de 1.5 milions d’euros.

Salut

49

CIT UPC INFORME ANUAL 2017



50 CIT UPC | www.cit.upc.edu

PROJECTES DESENVOLUPATS

NOVES 

TECNOLOGIES 

PER A COMBATRE 

LES INFECCIONS 

MULTIRESISTENTS

El grup de recerca de Biomaterials, Biomecànica 
i Enginyeria de Teixits (BBT), integrat en el Centre 
de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB 
UPC), participa en el projecte liderat per l’Institut 
de Recerca Vall d’Hebron (VHIR) ThermoShot™-
FlashShot™, un dels 23 projectes de recerca 
biomèdica seleccionats enguany per formar part 
de la tercera edició del Caixaimpulse. 

ThermoShot™-FlashShot™ és una eina 
tecnològica, que no existeix en la clínica i que 
combina nanotecnologia, antibiòtics i estratègies 
fisicoquímiques per tractar infeccions multiresistents 
als antibiòtics i les que són produïdes per dispositius 
mèdics, com ara catèters i pròtesis. La fortalesa del 
projecte rau en el seu aspecte multidisciplinari amb 
experts d’àrees tan diverses com la nanociència, 
l’enginyeria dels biomaterials i de l’electroquímica, 
els negocis i l’emprenedoria, combinat amb la visió 
integradora mèdica de les malalties infeccioses, la 
microbiologia i la ortopèdia.

El projecte rebrà 70.000 euros d’ajut per facilitar 
la transferència de la seva tecnologia final al 
mercat.
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PLATAFORMA INTEL·LIGENT 

PER A LA GESTIÓ DE L’ENERGIA

Amb l’objectiu de minimitzar els efectes del canvi climàtic, 
reduir els gasos d’efecte hivernacle i promoure l’ús 
d’energies renovables a la Unió Europea, s’ha iniciat el 
projecte europeu  INVADE, en el qual participa CITCEA 
UPC. El projecte optimitzarà l’oferta d’energia i centrarà 
els serveis en benefici dels usuaris finals. Això es farà a 
través d’una plataforma que gestionarà l’energia disponible 
en xarxes de distribució intel·ligents i integrarà diferents 
recursos flexibles com ara la demanda gestionable, 
bateries, vehicles elèctrics i nous models de negoci al voltant 
d’aquestes noves aplicacions. CITCEA UPC desenvoluparà 
l’arquitectura i els algoritmes de control de la plataforma de 
flexibilitat que permetrà gestionar recursos renovables en 
xarxes de distribució.

El projecte compta amb un pressupost de 16 milions d’euros 
i integrarà infraestructures i sistemes de proves pilot amb 
base a Bulgària, Alemanya, Espanya, Noruega i Holanda. 
Hi participen un total de 12 socis i finalitzarà el desembre 
de 2019.
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NOU MÈTODE PER PREVISIÓ DE RISCOS 

ASSOCIATS A INUNDACIONS RÀPIDES

El Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia 
(CRAHI UPC) ha desenvolupat un mètode que permet 
preveure el perill associat a les inundacions ràpides en 
conques costaneres i que s’ha implementat amb èxit en 
dos dels casos d’estudi del projecte: les desembocadures 
dels rius Magra, a Itàlia, i Tordera, a Catalunya. Aquesta 
nova solució forma part del projecte europeu RISC-KIT, 
el qual està orientat al desenvolupament de mètodes, 
eines i procediments de gestió davant d’episodis 
hidrometeorològics en zones costaneres per millorar la 
capacitat de previsió, alerta i caracterització dels riscos 
associats.

Per part de la UPC en el projecte també hi participa de 
manera majoritària LIM UPC. El consorci de RISC-KIT el 
formen 18 socis de 10 països europeus i dues organitzacions 
internacionals, compta amb un pressupost de 6 milions 
d’euros i té una durada de 4 anys.
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TEMPS: MESURES EMI MÉS RÀPIDES 

I AMB UN COST MÉS BAIX 

El Grup de Compatibilitat Electromagnètica (GCEM UPC) ha 
desenvolupat un nou equip receptor EMI (electromagnetic 
interference, interferències electromagnètiques) basat en la 
mesura en el domini del temps, anomenat  TEMPS. Aquest 
equip permet mesurar el compliment de les normes de la 
directiva sobre compatibilitat electromagnètica 2014/30/
EU (obligatòria per a tots els equips elèctrics o electrònics) 
de manera més ràpida i amb un cost inferior al de les 
opcions existents en el mercat.

Aquest nou receptor de mesura es basa en la combinació 
d’oscil·loscopis d’ús comú i un software específic per al 
postprocessament de les adquisicions. Aquesta nova família 
d’equips permet la mesura d’EMI conduïda i radiada a 
gran velocitat, amb què es compleix els requisits de CISPR/
MIL-STD. La utilització d’oscil·loscopis permet la mesura 
síncrona multicanal i la caracterització de transitoris amb un 
cost econòmic baix.

TEMPS ha estat desenvolupat a partir dels resultats del 
projecte de recerca europeu   JRP IND60 (Improved 
EMC test methods in industrial environments), finançat 
per EURAMET i liderat per Tübitak-UME, de Turquia.
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SISTEMES 

DE CONTROL CLIMÀTIC 

APLICATS AL SECTOR RESIDENCIAL

El Centre Tecnològic de Transferència de Calor i Massa 
(CTTC UPC) ha participat en el projecte europeu EIT-KIC 
InnoEnergy DCCS (Dwelling Climate Control System), en 
el qual s’ha desenvolupat un sistema de control climàtic 
d’habitatges integral, fàcil d’usar i assequible. El seu 
objectiu ha estat fer un control intel·ligent dels sistemes de 
calefacció i refrigeració i també de ventilació de la casa per 
aconseguir un consum mínim d’energia i que es mantingui el 
confort tèrmic i de qualitat de l’aire.
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En el marc d’aquest projecte, CTTC UPC ha desenvolupat 
el model fluidotèrmic virtual d’un habitatge real als Països 
Baixos mitjançant la seva plataforma de simulació de 
sistemes NEST-Building, un software paral·lel, orientat 
a objectes que permet la simulació de qualsevol edifici 
gràcies a la seva modularitat. Aquest model virtual ha 
permès la simulació detallada i ràpida del mapa de 
temperatures en tot l’habitatge i la concentració de CO2 
en totes les habitacions i en el sistema de ventilació, i 
conèixer la càrrega tèrmica. El model ha estat utilitzat com 
a banc de proves dels algorismes de control avançats 
desenvolupats en el projecte.
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ACTUALITZACIÓ DE 

L’EHIMI, UNA EINA DE 

VIGILÀNCIA DE RADARS 

El Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia 
(CRAHI UPC) ha treballat en l’actualització de l’EHIMI, una 
eina desenvolupada pel grup per a l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) i el Servei Català de Meteorologia (SCM).

Es tracta d’un software format per un conjunt d’aplicacions 
destinades al tractament i la visualització de dades de 
radar i hidrològiques que ajuden tant a la vigilància sobre 
la intensitat de pluja en un punt concret del territori en un 
moment determinat, com a la presa de decisions davant de 
situacions de risc d’inundacions o de desbordament dels 
rius. 

L’EHIMI està orientat a la generació de productes de 
reflectivitat corregida, com per exemple el radar meteorològic 
del Meteocat, útils per a la descripció espacial i temporal 
del camp de pluja, a partir de la informació generada per la 
Xarxa de Radars Meteorològics de l’SMC (XRAD). 

Amb aquesta actualització, l’EHIMI s’adapta a l’evolució de 
la Xarxa de Radars Meteorològics de l’SMC (XRAD) i ha vist 
ampliades les funcionalitats del sistema. 

Energia i M
edi A

m
bient



PROJECTES DESENVOLUPATS

METROLOGIA PER A TECNOLOGIA AVANÇADA 

AMB APLICACIONS ELECTRÒNIQUES DE 

PRÒXIMA GENERACIÓ

El Grup de Compatibilitat Electromagnètica (GCEM 
UPC) participa en el  projecte ADVENT  (metrology for 
ADVanced ENergy-saving Technology in next-generation 
electronics applications), que desenvoluparà nous mètodes 
de mesura de l’energia i dels materials, que permetran el 
desenvolupament de dispositius electrònics optimitzats de 
pròxima generació.

La posada en marxa de les telecomunicacions de 5a 
generació (5G) a Europa per a l’any 2020 i l’augment de la 
Internet de les coses (IoT), amb 50 mil milions de dispositius 
connectats, ampliaran significativament la demanda 
d’energia a causa del consum continu de potència dels 
dispositius electrònics necessaris per lliurar aquestes 
tecnologies. El desenvolupament de nous dispositius de 
baixa potència que suportin l’adopció sostenible d’aquestes 
tecnologies requereixen tècniques de mesura traçables per 
a la caracterització de materials i components avançats i 
per a la generació de dades fiables i precises per a sistemes 
eficients de gestió d’energia.

El projecte ADVENT proporcionarà mesures traçables 
de potència, de pèrdues de potència i caracteritzarà 
propietats de materials electrònics emergents, per ajudar 
al desenvolupament de nous materials i components 
electrònics més eficients. Els resultats permetran que les 
indústries europees optimitzin dispositius i sistemes dissenyats 
per a aplicacions 5G i IOT que requereixin un funcionament 
d’energia ultra baixa i més eficient.

Es tracta d’un projecte europeu finançat pel European 
Metrology Research Programme, en el qual hi participen 
centres metrològics, empreses i universitats de 7 països 
europeus. El pressupost total del projecte és de 2,5 milions 
d’euros i finalitzarà en 2020.
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NOU SISTEMA DE 

CONTROL DE VIBRACIÓ PER LA 

LÍNIA 9 DEL METRO DE BARCELONA

El Laboratori d’Enginyeria Acústica i Mecànica (LEAM 
UPC) ha desenvolupat un sistema de control de la vibració 
que genera el pas de ferrocarril, basat en l’aplicació 
d’absorbidors dinàmics de vibració en el túnel de la L9 
de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Els 
absorbidors dinàmics de vibració (DVA, per les sigles en 
anglès) són elements que consumeixen energia vibratòria 
en el sistema al qual s’acoblen. Són elements passius, que 
no necessiten manteniment ni tenen requeriments energètics, 
que s’optimitzen per a un rang de freqüències determinat i 
que tenen com a principal avantatge el seu cost i la facilitat 
d’instal·lació sobre qualsevol altra estratègia de control de 
vibracions d’una via existent. Tot i que el principi d’actuació 
dels DVA és conegut, la seva aplicació en un túnel 
ferroviari ha estat completament pionera, ja que ha exigit 
el desenvolupament d’eines específiques de modelització 
innovadores perquè siguin aplicables a aquest entorn. 
Aquest nou sistema permetrà reduir les vibracions del 
ferrocarril en uns 6-8 dB, segons les condicions de cada 
cas.

Està prevista la implantació del sistema a la L9 del metro de 
Barcelona a finals de 2018.
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PROJECTES DESENVOLUPATS

CONTROL DE XARXES 

ACOBLADES D’AC I DC VIRTUALMENT 

SÍNCRONES AMB GENERACIÓ DISTRIBUÏDA

El centre Sistemes Elèctrics d’Energies Renovables (SEER 
UPC) està desenvolupant noves estratègies de control 
de convertidors perquè les noves xarxes d’alta tensió en 
contínua (HVDC) puguin coexistir amb les preexistents 
xarxes d’alterna, recolzant-se mútuament en funció de les 
necessitats energètiques, tant en règim permanent com 
enfront de pertorbacions. Aquesta coexistència dels dos tipus 
de xarxes s’està fent necessària en l’actual marc energètic 
en què s’està incorporant una gran quantitat d’energies 
renovables a la xarxa elèctrica d’una forma molt distribuïda. 
Aquest desenvolupament ha rebut finançament del projecte 
Reptes 2016 del Ministeri d’Economia i Competitivitat.
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ECUVal: UN NOU SISTEMA 

QUE PERMETRÀ ESTALVIAR ENTRE 

EL 70% I EL 100% DE L’AIGUA i FINS AL 100% 

DE SAL EN ELS PROCESSOS DE TINTURA TÈXTIL

S’han presentat els resultats finals d’ECUVal, un projecte 
europeu coordinat per Innotex Center/INTEXTER, que ha 
dissenyat i construït un innovador sistema ecològic que 
permet tractar les aigües residuals procedents de la tintura 
tèxtil amb molta coloració i elevada concentració de sals 
sense utilitzar reactius químics.

El sistema ECUVal es basa en la degradació dels colorants 
reactius presents en els efluents de tintura i rentat tèxtil 
mitjançant un sistema electroquímic combinat amb radiació 
ultraviolada. El valor que aporta ECUVal consisteix en 
el fet que, per eliminar els colorants residuals, ja no serà 
necessària l’addició de reactius químics, ja que el nou 
sistema utilitza les mateixes sals presents en aquests efluents 
com a electròlits. A més, no es generen altres residus que 
requereixin tractaments addicionals. Al final del tractament 
ECUVal, s’obté una aigua incolora amb un determinat 
contingut de sals que es podrà reutilitzar en nous processos 
de tintura.

Amb aquest sistema s’ha aconseguit reduir entre un 70% i un 
100% el consum d’aigua en els processos de tintura, i fins a 
un 100% de sal, la qual cosa comporta un estalvi econòmic 
substancial per a les empreses, alhora que millora els 
processos des del punt de vista mediambiental reduint la 
generació de CO2 i la petjada de carboni més del 50% 
respecte als processos convencionals.
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AMPLIACIÓ DE L’OBSERVATORI 

SUBMARÍ OBSEA

El Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes 
d’Adquisició Remota i Tractament de la Informació 
(SARTI UPC) ha treballat en la instal·lació d’una boia de 
superfície i un sismòmetre de fons marí en el marc del 
projecte INTMARSIS (Interoperabilitat i instrumentació de 
plataformes autònomes marines per al monitoratge sísmic).
 
Es tracta d’una ampliació de l’Observatori Submarí OBSEA, 
amb l’objectiu d’aportar solucions a les necessitats de 
monitoratge sísmic en el medi marí, detectar terratrèmols 
i moviments de terra de manera contínua i a temps real. 
Per fer-ho possible s’hi han integrat diferents tecnologies de 
mesura i comunicació de dades.

A partir dels resultats obtinguts en aigües someres (l’OBSEA 
està instal·lat a 20m de profunditat), se’n plantejarà l’aplicació 
en profunditats més grans.

Aquest projecte ha estat finançat pel Ministeri d’Economia i 
Indústria i Competitivitat.
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SCIENCE2SOCIETY: 

MILLORS PRÀCTIQUES EN OPEN INNOVATION

El projecte Science2Society (S2S) ha editat 
el catàleg Best Practises for Open Innovation 
a partir de quinze experiències reals de 
col·laboració entre ciència i indústria en 
innovació oberta. S2S és un projecte 
europeu en el qual participa CIT UPC, 
enfocat a millorar l’eficiència del sistema 
europeu d’innovació. Per a cadascun 
d’aquests casos s’han descrit aspectes 
significatius com el context, els factors clau 
de l’èxit i les barreres associades (com, per 
exemple, els colls d’ampolla) perquè siguin 
útils com a model en la implementació de 
nous processos d’innovació.

Així mateix s’ha presentat una  base de 
dades  que inclourà informació relativa als 
diferents enfocaments de transferència de 
tecnologia universitat-empresa pel que fa 
a metodologia, eines, millors pràctiques i 
recollida d’experiències per part d’actors 
del mateix consorci o de l’exterior. La base 
de dades serà pública i accessible per a 
qualsevol consulta des del web del projecte.

A
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S’INAUGURA EL LABORATORI 

AMBER,ÚNIC A EUROPA EN RECERCA I

ASSAIGS ELÈCTRICS D’ULTRA ALTA TENSIÓ

S’ha inaugurat el  laboratori AMBER  a Terrassa, un centre 
de recerca i assaigs impulsat pel centre de recerca Motion 
Control and Industrial Applications (MCIA UPC) i l’empresa 
SBI Connectors, filial del Grup Sicame. AMBER està 
equipat amb la darrera tecnologia d’anàlisi, assaig i test en 
l’àmbit de l’energia elèctrica. Aquest laboratori té capacitat 
per realitzar assaigs a molt alta tensió amb dues màquines 
úniques a Europa, que poden treballar amb un voltatge de 
fins a 1,5 milions de volts (1,5 MVDC).

L’equipament de darrera generació amb què funciona 
AMBER permetrà realitzar assaigs de molt alta tensió, d’alt 
corrent, de temperatura, d’envelliment i de corrosió, amb 
una capacitat superior a la que tenen algunes instal·lacions 
europees d’aquest tipus. 

A més, el nou centre desenvoluparà projectes d’R+D 
relacionats amb l’energia i el canvi climàtic per a la 
producció d’energia neta i per a l’eficiència energètica, 
amb una incidència especial en el sector del transport 
d’energia elèctrica i la mobilitat sostenible.

A l’acte, a més de Luis Romeral, director de MCIA UPC i 
del laboratori AMBER, hi va intervenir Francesc Subirada, 
director general de Recerca de la Generalitat de Catalunya; 
Enric Fossas, rector de la UPC, i Joan Pérez, gerent de 
l’empresa SBI Connectors .
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ENGINYERIA I CREATIVITAT 

EN BIOTECNOLOGIA

VII CONGRÉS SOBRE LEGIONELLA

El Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC), 
Makers of Barcelona (MoB) i  FabCafè  van organitzar el 
primer acte del que serà la futura comunitat BioTech de 
Barcelona. Aquest grup reuneix enginyers, professionals 
i creatius de diverses disciplines que promouen el 
desenvolupament de projectes que ofereixin solucions 
innovadores en medicina des de l’àmbit de la biotecnologia.

En la trobada es van presentar cinc dels projectes més 
disruptius de CREB UPC: un giny per mesurar la composició 
corporal, una impressora 3D per reproduir teixits orgànics, 
un servidor web per executar algoritmes innovadors, un 
exoesquelet robòtic que ajuda les persones amb lesió 
medul·lar i un dispositiu per afavorir la neurorehabilitació.

S’ha celebrat el  VII Congrés sobre Legionel·la, congrés de referència a Espanya, organitzat pel Centre de Recerca en 
Seguretat Alimentària (CRESCA UPC). El Congrés va ser inaugurat per Marc Armengol, tinent d’alcalde de l’Àrea de Territori 
i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa; Josep García Raurich, director de CRESCA UPC, i Joan Guix, secretari del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Micaela García Tejedor, subdirectora general de Sanitat Ambiental 
i Salut Laboral del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, va pronunciar la conferència inaugural. Al congrés hi van 
participar més de 200 persones.

En aquesta edició s’han abordat aspectes com la legislació 
actual, la gestió de l’administració i els diferents mètodes 
de detecció existents i els tractaments que cal realitzar, 
amb un èmfasi especial en la prevenció, la formació i la 
protecció d’aquesta malaltia. Així mateix, s’hi han analitzat 
les iniciatives i estratègies que han de permetre garantir 
la seva idoneïtat d’una manera sostenible, centrades en 
altres variables com ara la qualitat de l’aire, les condicions 
d’higiene i els factors de risc de la legionel·losi.

15 de febrer

15-16 de febrer
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WORKSHOP SOBRE L’ESTRATÈGIA 

D’EXPLOTACIÓ DELS RESULTATS  DEL 

PROJECTE SCIENCE2SOCIETY

CIT UPC S’ADHEREIX AL CLÚSTER RAILGRUP

Del 27 de febrer a l’1 de març s’ha celebrat a Madrid, 
organitzada per Atos, la segona reunió de treball de 
Science2Society (S2S). S2S és un projecte europeu, en 
el qual CIT UPC participa, que té per objectiu estudiar les 
bones pràctiques sobre transferència de tecnologia entre 
la universitat, les empreses i la societat. A través de 7 casos 
pràctics, es combinen experiències reals dels professionals 
de la ciència i de la indústria amb marcs teòrics, els quals 
s’analitzaran posteriorment per identificar-ne possibles 
millores.

Amb motiu de la trobada es va presentar el vídeo explicatiu 
del projecte. Entre altres activitats, es va celebrar 
un workshop sobre com dissenyar l’estratègia d’explotació 
dels resultats del projecte.

CIT UPC ha formalitzat la seva adhesió al  Clúster 
Railgrup, una iniciativa sorgida el 2002 i impulsada per la 
Generalitat de Catalunya, que té com a objectiu reforçar la 
competitivitat de la indústria i el sector ferroviari a tots nivells 
a Espanya. El Clúster està integrat per unes 100 empreses, 
incloent-hi operadores, fabricants d’OEM i pimes, les quals 
representen un volum de facturació global de 17.000 
milions d’euros.

A la reunió van assistir els 18 socis del projecte, entre els 
quals destaquen  FIAT,  Atos  o  CA Technologies,  i entitats 
de recerca capdavanteres a Europa, com KU Leuven 
(coordinadora del projecte),  el Karlsruhe Institute of 
Technology, l’Aalto University o Fraunhofer.

27 de febrer-1 de març
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CIT UPC PARTICIPA AL ‘6º CONGRESO 

ESPAÑOL DE MANTENIMIENTO’

CIT UPC PARTICIPA A LA ‘SESSIÓ 

INTERCLUSTER HT CLUSTER - RAILGRUP’

CIT UPC, de la mà del centre Motion Control and 
Industrial Applications  MCIA UPC, ha participat 
en el 6o Congreso Español de Mantenimiento, un 
espai de debat per compartir idees i experiències 
en el sector del manteniment organitzat per 
l’Asociación Española de Mantenimiento (AEM). 
En l’espai d’exhibició del Congrés s’han presentat 
les tecnologies i projectes desenvolupats per 
MCIA UPC en el camp del manteniment industrial 
predictiu, en el qual és expert.

L’esdeveniment ha tingut lloc al Palau Firal i de 
Congressos de Tarragona i ha reunit més de 600 
persones de 270 empreses del sector.

CIT UPC, membre del Clúster Railgrup, ha participat 
en la Sessió Interclúster Railgrup-HT Cluster, que es 
va celebrar el 21 d’abril amb l’objectiu d’introduir 
el potencial de diferents solucions en el context 
de la mobilitat ferroviària per promoure hàbits de 
vida saludable. Daniela Tost, directora del Centre 
de Recerca en Enginyeria Biomèdica  (CREB 
UPC), membre d’HT Cluster,  va presentar exemples 
de gamificació aplicables al sector ferroviari. A 
més, durant la jornada es van presentar solucions en 
realitat virtual/augmentada, computació cognitiva, 
disseny d’itineraris i monitoratge.

28-30 de març

21 d’abril
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SOLUCIONS INNOVADORES EN EL 

CAMP DE LES TECNOLOGIES MÈDIQUES

EL COMITÈ EUROPEU DE TRANSMISSIONS 

OLEOHIDRÀULIQUES I PNEUMÀTIQUES 

ES REUNEIX A BARCELONA

El 25 de maig va tenir lloc un nou meetup de la comunitat Biotech 
de Barcelona, organitzat per  FabCafe Barcelona, Makers of 
Barcelona (MOB) i el Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica 
(CREB UPC). Es van presentar cinc solucions innovadores 
desenvolupades per CREB UPC dins del camp de les tecnologies 
mèdiques, explicades pels mateixos investigadors i que poden tenir 
un fort impacte en els propers anys. En concret es van presentar: 
un projecte sobre la possibilitat de realitzar neuroexperiments 
a partir d’equipaments  low cost;  com bioimprimir teixits amb 
característiques idèntiques que la carn i accessible a tots tipus 
de consumidors; una plataforma cognitiva digital per millorar la 
competència de nens amb discapacitats intel·lectuals i desordres 
de neurodesenvolupament; un projecte per a la rehabilitació del 
sòl pelvià des de casa a través de serious games amb plataforma 
mòbil, i un  serious game  per a persones amb discapacitat 
intel·lectual per a l’entrenament d’habilitats socials en un entorn 
de treball.

El 31 de maig i l’1 i 2 de juny, Barcelona va acollir l’Assemblea 
General del Comité Européen des Transmissions Oléohydrauliques 
et Pneumatiques (CETOP). La reunió va ser organitzada pel 
Laboratori de Sistemes Oleohidràulics i Pneumàtics (LABSON 
UPC), en qualitat de secretari de l’Asociación Ibérica de 
Comerciantes y Fabricantes de Transmisiones Oleohidráulicas y 
Neumáticas (AIFTOP), membre del CETOP.

El CETOP és la plataforma internacional que aglutina més de 
1.000 empreses i associacions europees líders en transmissió 
hidràulica i pneumàtica, fabricants i distribuïdors. Representen més 
de 70.000 treballadors i suposen un volum de negoci de 13.000 
milions d’euros.

25 de maig

31 de maig - 2 de juny
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EN MARXA UN NOU PROGRAMA 

D’INCUBACIÓ D’EMPRESES FOTÒNIQUES

En els darrers anys, la fotònica ha experimentat avenços 
que han facilitat la seva aplicació en àmbits com ara la 
fabricació avançada i d’alta precisió, les eines avançades 
de diagnòstic mèdic i de teràpia, els automòbils o els telèfons 
mòbils intel·ligents. Destaca també com una tecnologia clau 
en la transformació de l’escenari energètic (energia solar, 
il·luminació eficient). 

En aquest marc s’ha presentat un nou programa d’incubació 
d’empreses fotòniques impulsat per la UPC a través del 
Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació 
i Sistemes (CD6 UPC) i l’Ajuntament de Terrassa, i amb el 
suport de la  Fundació Mobile World Capital  i del Clúster 
d’Òptica i Fotònica del Sud d’Europa (SECPhO). L’objectiu 
de la iniciativa, amb seu a Terrassa, és integrar en una xarxa 
d’incubació els agents actius en la creació de noves idees de 
negoci que utilitzin la llum com a element per desenvolupar 
els seus productes o serveis, en espais propers a centres de 
recerca universitaris. 

Es tracta de la primera incubadora d’aquest tipus a l’Estat i 
la quarta en el camp de la fotònica que hi ha al món (tres 
als Estats Units i una a Alemanya)

16 de juny

A
ctivitats D

estacades

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

per a la innovació en aquest sector amb l’objectiu               
d’afavorir-la i coordinar les polítiques d’R+D+I. S’hi van 
presentar capacitats tecnològiques i projectes desenvolupats 
en els camps del  condition based maintenance  (CBM) i 
la indústria 4.0, a càrrec del Dr. Luis Romeral, director del 
Motion Control and Industrial Applications  (MCIA UPC); 
de la smart mobility i les big data, a càrrec del Dr. Josep 
Lluís Larriba, director del Data Management Group (DAMA 
UPC); de l’enginyeria òptica i fotònica, a càrrec del Dr. 
Santiago Royo, director de  CD6 UPC, i de la simulació 
per a alta temperatura i climatització, a càrrec del Dr. 
Carles Oliet, investigador del Centre de Transferència de 
Calor CTTC UPC.

CIT UPC  va acollir la celebració de la  Comissió d’R+D+I 
del Clúster Railgrup, del qual és soci. La reunió es va centrar 
en la presentació de les solucions que la tecnologia ofereix

17 d’octubre
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ 

AMB LA TSINGHUA UNIVERSITY

JORNADES SOBRE COMPATIBILITAT 

ELECTROMAGNÈTICA A LA UPC

El Centre de Diagnòstic Industrial i Fluidodinàmica (CDIF 
UPC) ha signat un conveni de col·laboració amb l’Institute 
of Fluid Mechanics & Engineering de la Universitat de 
Tsinghua per portar a terme actuacions conjuntes en el 
camp hidroelèctric a la Xina.

L’energia hidroelèctrica és la major font d’energia renovable 
a la Xina. La capacitat total instal·lada és de més de 330 
GW, la qual representa gairebé un terç de la capacitat total 
instal·lada al món. L’objectiu del conveni signat és establir 
un marc de col·laboració a fi de proporcionar serveis 
de diagnòstic d’alta qualitat per als operadors d’energia 
hidroelèctrica ubicats a la Xina.

El Grup de Compatibilitat Electromagnètica (GCEM UPC) 
ha organitzat les III Jornadas Españolas de EMC, que 
ha acollit la UPC a Barcelona, un any més amb el suport 
del Capítol espanyol d’EMC de l’IEEE (Electromagnetic 
compatibility).  Durant les jornades s’han presentat els nous 
desenvolupaments d’universitats, empreses i centres de 
recerca en l’àrea de la compatibilitat electromagnètica. 

Així mateix, les empreses d’instrumentació, software i serveis 
d’EMC han presentat els seus productes i serveis en una 
àrea d’exhibició en el marc de l’esdeveniment. En aquesta 
edició hi han participat 160 persones.

Novembre 

6-7 de novembre
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NÚRIA SALÁN, PREMI ‘MUJER Y TECNOLOGÍA’ 

DE LA FUNDACIÓ ORANGE

La  Fundació Orange  ha guardonat Núria Salán, 
investigadora del Centre d’Integritat Estructural i Fiabilitat 
i Micromecànica dels Materials (CIEFMA UPC), amb el

Premio Mujer y Tecnología-Fundación Orange, en la seva 
segona edició. Aquest reconeixement distingeix anualment 
dones que destaquen per la seva tasca en els àmbits de la 
tecnologia i la innovació social, amb resultats que hagin 
incidit de manera rellevant en el desenvolupament i la 
transformació de la societat, de manera que han millorat la 
qualitat de vida de les persones.

Núria Salán  és llicenciada en Ciències Químiques 
(Metal·lúrgia) per la Universitat de Barcelona (UB), 
Doctora en Ciència de Materials i Enginyeria Metal·lúrgica 
per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). És 
també professora i sotsdirectora de l’Escola Superior 
d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de 
Terrassa  (ESEIAAT)  de la UPC. Des de gener de 2016 és 
presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia (filial de 
l’Institut d’Estudis Catalans).

18 de març

ÍNGRID MUNNÉ GUARDONADA 

A LA V NIT DE L’EFICIÈNCIA
18 de març

Íngrid Munné, investigadora de  CITCEA UPC, ha estat 
guardonada a la V Nit de l’Eficiència, celebrada el 15 de 
juny i organitzada pel Clúster d’Eficiència Energètica de 
Catalunya (CEEC). El premi ha estat concedit en la categoria 
de Màster pel treball “Anàlisi tèrmica i posada en marxa 
d’un gasificador tipus Downdraft per a microgeneració 
elèctrica a partir de biomassa”.
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PREMI A LA MILLOR RECERCA

CIENTÍFICA A L’IMEKO TC10

EL DR. PERE CAMINAL 

REP EL PREMI RECONEIXEMENT 

ACADÈMIC A LA ‘DIADA DE L’ENGINYER’

Mònica Egusquiza, Carme Valero, Alex Presas, David 
Valentín, Matias Bossio i Eduard Egusquiza, investigadors 
del Centre de de Diagnòstic Industrial i Fluidodinàmica 
(CDIF UPC), han rebut el premi a la Millor Recerca Científica 
com a reconeixement a la seva excel·lència professional 
a l’IMEKO TC10 “Technical Diagnostics in Cyber-Physical 
Era”, que va tenir lloc a Budapest el 5 i 6 de juny.

El Dr. Pere Caminal ha rebut el  Premi al Reconeixement 
Acadèmic  a una trajectòria dedicada a la docència, 
atorgat pel Col·legi i l’Associació d’Enginyers Industrials de 
Catalunya (COEIC/AEIC). El guardó es va atorgar durant 
la celebració de la Diada de l’Enginyer 2017, que va tenir 
lloc a La Cúpula de Las Arenas de Barcelona. 

Doctor enginyer industrial i professor a l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) des 
de 1976, Caminal ha estat investigador principal en més de 
50 projectes i de la seva extensa activitat institucional en 
destaca la direcció del Centre de Recerca en Enginyeria 
Biomèdica (CREB UPC) i la direcció de la divisió de Senyals 
i Sistemes Biomèdics de CREB UPC.

A la cerimònia, Alfons Carnicero i Míriam Febrer van ser 
guardonats amb el Premi al millor treball final de màster 
i a la millor tesi doctoral, respectivament. Ambdós són 
investigadors de la divisió de Biomecànica de CREB UPC i 
els seus treballs han estat dirigits pel Dr. Josep Maria Font, 
director de la divisió.

5- 6 de juny

7 de juny
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entsSANTIAGO ROYO ESCOLLIT 

‘SENIOR MEMBER’ DE L’SPIE
21 d’agost

El  Dr Santiago Royo, investigador i director del Centre de 
Desenvolupament de Sensors i Sistemes (CD6 UPC), ha estat 
escollit Senior Member de la SPIE per les seves contribucions en 
els camps de l’enginyeria optomecànica i els sensors.
 
La SPIE és una societat internacional sense afany de lucre que 
fomenta l’aplicació de les tecnologies fotòniques des d’un 
enfocament científic transversal. La SPIE promou l’intercanvi 
d’informació interdisciplinari, l’educació contínua, l’assessorament 
en patents i les publicacions en tecnologies emergents en aquest 
sector.

CIT UPC REP EL PREMI ALARES A L’EXCEL·LÈNCIA 

EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER A 

PERSONES AMB DISCAPACITAT 

CIT UPC  ha rebut el  Premi Alares  2017 a l’excel·lència en 
prevenció de riscos laborals per a persones amb discapacitat. El 
guardó va ser lliurat el 4 de juliol a Madrid com a reconeixement 
a l’aportació del projecte Integragame, desenvolupat pel Centre 
de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC), amb Daniela 
Tost al capdavant.  Integragame, finançat per  Indra  i la Fundació 
Adecco, ha estat dissenyat per a l’entrenament de persones amb 
dèficit intel·lectual, amb l’objectiu d’afavorir la seva integració 
en un entorn laboral real. A través d’un entrenament virtual en 
un entorn 3D realista, els usuaris adquireixen 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, de manera que es refocen les seves 
habilitats socials sense barreres tecnològiques.

4 de Juliol
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LA RAI DISTINGEIX JOSEP M. FONT 

PER LES SEVES CONTRIBUCIONS 

CIENTÍFIQUES EN ROBÒTICA
Novembre 

L’investigador  Josep Maria Font, director de la Divisió 
de Biomecànica del Centre de Recerca en Enginyeria 
Biomèdica (CREB UPC), ha estat distingit amb un dels premis 
a investigadors joves de la Real Academia de Ingeniería 
(RAI), pel seu  projecte ABLE, un  exoesquelet robòtic  per 
assistir en la marxa i la rehabilitació de persones amb 
lesions medul·lars, i per les seves contribucions en l’àmbit 
de la robòtica.
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“BEST PAPER AWARD” A L’Euro PM2017
El Dr. Luis Llanes, director del Centre d’Integritat i Fiabilitat 
i Micromecànica dels Materials (CIEFMA UPC) va 
rebre el Best Paper Award a l’Euro PM2017 Congress & 
Exhibition, celebrat a Milà entre l’1 i el 5 d’octubre. La 
publicació premiada va ser Implementation of advanced 
characterization techniques for assessment of grinding effects 
on the surface integrity of WC-Co cemented carbides.

EuroPM2017 Congress & Exhibition és l’esdeveniment 
europeu més important de caràcter anual sobre metal·lúrgia 
en pols i l’organitza la European Powder Metallurgy 
Association.

2 Octubre 2017
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LA UPC MOSTRA ALGUNES 

DE LES SEVES TECNOLOGIES 

AL GSMA MOBILE WORLD CONGRESS

La spin-off  del grup Data Management  (DAMA-
UPC),  Sparsity Technologies, ha presentat la 
plataforma CIGO! Fleet en el seu estand al Mobile World 
Congress 2017, celebrat a Barcelona entre el 27 febrer i el 
2 març. Es tracta d’una plataforma de mobilitat intel·ligent 
que permet crear rutes òptimes per a flotes de vehicles tenint 
en compte les característiques pròpies del servei realitzat. 
La plataforma inclou una web app i una aplicació mòbil 
que es troben en comunicació constant en temps real. La 
web app transforma totes les variables de mobilitat de 
l’empresa en rutes que rep l’aplicació mòbil del repartidor o 
treballador. Una de les característiques és que no necesita 
cap més dispositiu, com ara un GPS, per funcionar. Aquesta 
tecnologia permet en temps real ajudar a millorar l’eficiència 
operacional a les empreses i la circulació de les ciutats.

Per la seva banda, inLab FIB UPC  ha exposat la seva 
expertesa en ciberseguretat i ha presentat el projecte BIG 
IoT  sobre internet de les coses a empreses interessades a 
participar-hi. A més, CIT UPC ha mostrat les seves capacitats 
tecnològiques en els àmbits dels continguts multimèdia, 
apps, intel·ligència artificial i  games,  smart cities i realitat 
augmentada, així com mobilitat i ehealth.

En l’àmbit de les patents, s’ha presentat CardioSense, un 
electrocardiògraf capaç de proporcionar un prediagnòstic 
cardiovascular en menys d’un minut; un sistema de 
biolixiviació per reutilitzar la ferralla dels telèfons mòbils i 
altres residus electrònics, i un dispositiu per modular la fase 
d’un senyal òptic basat en grafè.

27 febrer-2 març
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PARTICIPACIÓ A AUTOMOBILE 2017 AMB NOVES 

TECNOLOGIES EN MOBILITAT URBANA

La UPC ha participat a través de  CARNET  en el marc 
del Connected Hub en la Fira Automobile 2017, celebrada a 
Barcelona. La UPC hi ha presentat alguns dels seus projectes 
desenvolupats al voltant del cotxe connectat: un simulador 
que determina les millors eines de mobilitat a la ciutat, una 
nova API oberta desenvolupada amb la col·laboració 
d’inLab FIB UPC que facilitarà la interoperabilitat en IoT, 
un concurs sobre les tecnologies del futur en conducció 
autònoma i els resultats de la primera prova pilot de 
transport a demanda per a Barcelona.

CARNET (Cooperative Automotive Research Network) 
és el primer  hub  d’investigació i innovació centrat en 
l’àmbit de la mobilitat urbana a Barcelona, impulsat per 
la  UPC,  Volkswagen Research  i  SEAT. La plataforma està 
coordinada pel Centre d’Innovació i Tecnologia de la 
UPC (CIT UPC) i compta actualment amb Altran, Applus+ 
Idiada,  Ficosa, el  RACC,  Rücker Lypsa,  CIAC  i  PTV 
Group com a socis del projecte.

11-21 de maig
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LA UPC PRESENTA SOLUCIONS 

EN SALUT I EN INDÚSTRIA 4.0 A 

LA L’IOT SOLUTIONS WORLD CONGRESS

PARTICIPACIÓ EN EL ‘FÒRUM EFICIÈNCIA 

ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT A LA INDÚSTRIA 4.0’

La UPC, a través del seu Centre Tecnològic, ha presentat les 
seves capacitats tecnològiques i solucions avançades en la 
tercera edició de l’IOT Solutions World Congress, al Pavelló 
de la Generalitat de Catalunya, celebrat a Barcelona. S’hi 
han presentat dos prototips en l’àmbit de la salut i de la 
indústria 4.0, respectivament: WOMEN-UP, un dispositiu 
integrat per rehabilitar la musculatura del sol pelvià i tractar 
la incontinència urinària des de casa, amb jocs per a mòbil 
i control mèdic remot, i un sistema de supervisió intel·ligent 
per al manteniment predictiu de plantes industrials. 

A més, els centres inLab FIB UPC i DAMA UPC van comptar 
també amb estand propi dintre del pavelló de l’Ajuntament 
de Barcelona, on van presentar els seus últims projectes 
desenvolupats.

Luis Romeral, codirector de Centre Motion Control and 
Innovation Applications (MCIA UPC), va moderar ‘Innovació 
i experiències per a impulsar les fàbriques intel·ligents’, una 
de les taules proposades pel  Fòrum Eficiència Energètica 
i Sostenibilitat a la Indústria,  que organitza la  Plataforma 
enerTIC. L’esdeveniment es va celebrar el dia 4 d’octubre 
en el marc de l’IOT Solutions World Congress, fira en 
la qual CIT UPC va participar dintre del pavelló de la 
Generalitat de Catalunya. CIT UPC és membre de la xarxa 
de col·laboradors institucionals de la Plataforma enerTIC.

3-5 d’octubre

4 d’octubre
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LA UPC PRESENTA SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES 

A l’SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS 2017

La UPC, de la mà de CIT UPC, va ser present en l’edició 
de l’Smart City Expo World Congress 2017  (SCEWC), 
l’esdeveniment més important sobre ciutats intel·ligents, que 
va tenir lloc a Fira de Barcelona. En un estand compartit 
amb el projecte Echord++ (European Coordination Hub for 
Open Robotics Development), es van presentar capacitats 
i solucions tecnològiques  en els àmbits de la mobilitat 
urbana, els vehicles elèctrics, la planificació urbana, 
la data science, les smart grids, la gestió d’emergències, la 
robòtica, la gestió de residus, les energies renovables, les 
comunicacions i l’ehealth. 

A l’estand es va presentar un sistema desenvolupat pel 
grup de recerca en Visualització, Realitat Virtual i Interacció 
Gràfica (VIRViG) que simula el comportament d’un col·lectiu 
en una situació d’emergència que requereix l’evacuació d’un 
entorn. Aquesta simulació, centrada a l’interior d’un gimnàs, 
permet visualitzar els possibles escenaris, el comportament 
i moviment de les persones, així com el temps que triguen a 
sortir del recinte. 

Es van presentar també Arsi i SIAR, dos prototips robòtics 
creats per ajudar a la inspecció i el manteniment del 
clavegueram de les ciutats. Tots dos, juntament amb 
ROBODILLOS, van recórrer el mes de juliol el subsòl de 
Barcelona en unes proves pilot que van provar la seva 
capacitat de mobilitat, autonomia i comunicació. Aquesta 
tecnologia estarà operativa i disponible per fer aquest 
treball a partir de finals de 2018.

Echord++ va organitzar una sessió en la qual CIT UPC va 
presentar les capacitats tecnològiques de la universitat en 
smart cities i alguns dels projectes desenvolupats en aquest 
àmbit. La sessió va constituir-se en una consulta oberta a 
ciutats sobre quatre reptes que poden convertir-se en futurs 
projectes innovadors en el camp de la robòtica que s’han 
de desenvolupar amb la col·laboració dels organismes 
públics.

Per la seva banda, CARNET, el hub de recerca de la mobilitat 
urbana de Barcelona constituït per SEAT, Volkswagen 
Group Research i la UPC, va presentar el Virtual Mobility 
Lab a l’estand de la UPC i al de SEAT al Mobility Hub, 
un eina de simulació desenvolupada per l’inLab FIB UPC 
i amb la col·laboració de PTV Group i Kineo que analitza 
i avalua l’impacte dels projectes de mobilitat intel·ligent a 
Barcelona i que permet extrapolar-ne els resultats abans 
d’implementar qualsevol prova pilot. 

CARNET també va organitzar la final de l’Automonous 
Driving Challenge, un repte destinat a estudiants d’enginyeria 
perquè desenvolupin software capaç de moure un vehicle 
de manera autònoma per un circuit delimitat. 

14-16 de novembre
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SPARSITY REBRÀ FINANÇAMENT 

DEL PROGRAMA EUROPEU NEPTUNE

Neptune ha donat ja més d’1,3 milions d’euros a 18 
projectes innovadors, escollits entre més de 80 candidats, 
i liderats per pimes d’arreu d’Europa, enfocats a millorar 
la gestió de l’aigua en medis rurals i urbans, la logística 
de ports, el transport fluvial i marítim, les energies marines 
renovables i els entorns marins.

Sparsity,  spin-off  del grup Data Management (DAMA 
UPC), ha estat una de les dues empreses seleccionades pel 
consorci europeu Neptune per rebre finançament pel seu 
projecte d’innovació en gestió de l’aigua. Aquest projecte, 
anomenat MaSSy, es desenvoluparà amb tecnologia de 
DAMA UPC i proposa una innovació enfocada a la gestió 
de reserves i a la planificació de viatges en ports de iots, 
així com a donar suport al personal de les marines que 
ofereixen serveis de manteniment i emergències. 

Spin - offs
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XARXES6

Coordinadora Catalana de Fundacions

Federació Española de Centros Tecnológicos

Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya
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ASTP - PROTON

Clúster Moto

Railgrup





COMUNICACIÓ
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COMUNICACIÓ7

PUBLICACIONS

NEWSLETTER BLOG

Per aconseguir resultats dels nostres actius científics i tecnològics, és fonamental que la societat els conegui i és essencial 
establir una bona comunicació amb les empreses, entitats i organitzacions empresarials. Amb aquest objectiu fem servir 
diferents canals per difondre els projectes desenvolupats com a exemples de col·laboració empresa-universitat i els resultats 
i els desenvolupaments aconseguits, disponibles per fer-ne l’aplicació.

Editem un butlletí de notícies mensual, en tres idiomes, que 
actualment arriba a més de 1.400 persones.

Un blog tecnològic en què es poden compartir experiències, 
en clau divulgativa, sobre coneixement, tecnologia i 
innovació, obert a la participació i amb vocació de 
connectar empreses i universitat.
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PRESÈNCIA A LES XARXES SOCIALS
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COMUNICACIÓ7

PRESÈNCIA EN MITJANS DE COMUNICACIÓ
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COMUNICACIÓ7

ENFOCAMENT TECNOLÒGIC TRANSVERSAL
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TECHNOLOGY MADE REAL
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TECHNOLOGY MADE REAL




