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Un any més, l’informe anual de CIT UPC ens permet destacar 
algunes de les activitats de transferència de coneixement 
que duem a terme a través dels nostres centres de recerca 
i que posen de manifest el valor de la tecnologia que 
desenvolupem a la UPC.

El model de transferència de la nostra universitat s’ha 
reforçat a través de l’encàrrec de gestió que des de 
2018 posa en mans de CIT UPC els serveis de promoció, 
comercialització, màrqueting i comunicació de les tecnologies 
que desenvolupen tots els nostres centres de recerca. És 
un model nou per a un temps nou, que exigeix un esforç 
suplementari per fer valer el que fem i connectar-ho amb el 
sector productiu. Amb això, la UPC fa un pas més en el seu 
compromís amb la transferència de coneixement i busca un 
impacte en la societat que millori la vida de les persones.

Una universitat com la nostra, jove i dinàmica, amb 
l’empenta d’una comunitat de professors, estudiants i 
personal tècnic de primera categoria, ha de posar l’accent 
en el desenvolupament de tecnologies que contribueixin a 

construir un país més competitiu a través de la innovació. I no 
només més competitiu, també més just. Generar oportunitats 
i avantatges per a empreses i treballadors també és una de 
les nostres missions, i no hi hem de renunciar.

La recerca i el desenvolupament, dels resultats dels quals 
sorgeix la innovació, són aspectes que també repercuteixen 
de manera directa en la formació dels nostres estudiants de 
grau i postgrau, que tenen l’oportunitat d’involucrar-se en 
aquests processos, cosa que n’afavoreixen l’aprenentatge i 
el contacte amb empreses i organitzacions externes.

D’aquesta manera completem el cercle virtuós que connecta 
la docència, la recerca i la innovació, i que dona sentit a la 
nostra universitat i al nostre treball.

Prof. Francesc Torres
Rector de la UPC i president de CIT UPC





LA FUNDACIÓ
CIT UPC
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LA FUNDACIÓ CIT UPC2

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. Des de la seva creació, la UPC ha estat 
compromesa 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 és una aposta estratègica de la UPC, en línia 
amb les grans universitats tecnològiques del món. 

Aquest compromís al llarg del temps explica per què la 
UPC és una universitat capdavantera a Espanya quant a 
innovació i desenvolupament tecnològic, així com la primera 
politècnica a Espanya segons l’edició del QS World 
University Rankings 2020.

El model de recerca de 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 els centres de 
recerca i transferència de tecnologia 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. 

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 de la UPC, podem 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 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.

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 a la UPC 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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PATRONAT

Dr. Francesc Torres 
Rector de la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC)

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

Sra. Anna Serra
Secretària del Consell Social UPC

Dr. Jordi Berenguer 
Vicerector de Transferència de 
Coneixement i Innovació

Dr. Santiago Silvestre 
Vicerector d’Avaluació i Qualitat

Dr. Gabriel Bugeda 
Vicerector de Política Científica

Sr. Xavier Massó Pérez 
Gerent
 
Dr. Santiago Royo 
Director CD6 UPC

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

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

PRESIDENT

VICEPRESIDENT

SECRETÀRIA 
NO PATRONA

PATRONS



CIT UPC INFORME ANUAL 2018

15

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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MONITORATGE INTEL·LIGENT DE 

LES PLANTES SIDERÚRGIQUES DE CELSA GROUP

El centre Motion Control and Industrial Applications (MCIA 
UPC), en col·laboració amb IThinkUPC, ha desenvolupat 
un programa de monitoratge intel·ligent de les plantes 
siderúrgiques de CELSA Group mitjançant el desplegament 
d’una plataforma IIoT (internet industrial de les coses).

S’ha desenvolupat un programa d’indústria 4.0 sobre la 
plataforma d’IIoT MIMETIQ de NEXIONA, anomenat 
Data-Driven Steel 4.0. Aquest programa és capaç de 
recopilar i centralitzar la informació que es genera en els 
diferents sistemes de les diferents plantes productives de 
CELSA Group. També és capaç d’implementar models 
basats en dades per al diagnòstic i pronòstic d’anomalies 
en els processos productius en temps real basats en 
algoritmes d’intel·ligència artificial, i determinar les 
afectacions que poden generar, per facilitar i agilitzar la 
presa de decisions dels enginyers i supervisors de planta 
a través d’interfícies de visualització dels resultats dels 
algoritmes que en faciliten la interpretació. Finalment, 

aquest sistema és capaç de desplegar projectes d’anàlisi 
avançada amb diferents objectius en el marc d’un procés 
de millora contínua. El nou programa, doncs, centralitza, 
relaciona i integra processos de diferents plantes i entre 
diferents sistemes d’informació.

El projecte ha combinat el desplegament en quatre plantes 
productives del grup (dues a Barcelona i dues a Santander) 
d’aquesta plataforma comuna d’IIoT , complementada, per 
a cada àmbit de negoci, amb aplicacions específiques de 
monitoratge intel·ligent multivariable que resolen problemes 
concrets identificats pels grups de millora interna en 
cadascuna d’aquestes plantes.

Aquest sistema ha contribuït a millorar la competitivitat de les 
plantes, ja que ha ajudat a reduir els costos (tant per estalvis 
energètics com per reducció de residus), ha augmentat 
la qualitat dels productes manufacturats i ha millorat el 
coneixement del funcionament dels processos productius. 

https://mcia.upc.edu/ca
https://mcia.upc.edu/ca
https://www.ithinkupc.com/ca
https://www.celsagroup.com/
https://nexiona.com/es/
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REDUCCIÓ DEL CONSUM 

D’AIGUA I ENERGIA EN PROCESSOS LACTIS 

El centre específic de recerca CS2AC UPC ha participat 
a EnReMilk, un projecte europeu per minimitzar el consum 
d’aigua i energia d’un procés lacti multiproducte.
 
La indústria làctia és un important sector de la indústria 
alimentària, amb unes vendes de 124.300 milions d’euros 
i un valor afegit de 17.400 milions d’euros. Té un consum 
d’energia i d’aigua elevat, tant en producció global com 
per unitat produïda: fins a 6,47 MWh (5,55 MWhth i 0,92 
MWhel) i 60 m3 d’aigua per tona de llet transformada. El 
98 % de l’aigua dolça utilitzada és aigua potable i el 80 % 
de l’energia es consumeix en les operacions de calefacció, 
pasteurització, esterilització, assecat i neteja.

El projecte EnReMilk ha aconseguit estalvis de fins a un 20 % en 
energia i un 30 % en aigua en tota la cadena de subministrament 
en dos casos representatius de la indústria làctica com són la 
producció de mozzarella i la producció de llet en pols.

Inicialment es van identificar els patrons de consum 
d’aigua i energia al llarg de les respectives cadenes de 

processament. En un segon pas, a través de tècniques 
de monitoratge i gestió en temps real per minimitzar 
el consum d’aigua i energia, aquests processos es van 
modelitzar (és a dir, es van establir escenaris tecnològics 
per identificar els potencials estalvis) i s’hi van aplicar 
tècniques d’estabilització microbiana, escalfament, 
texturització i assecat. Els paràmetres resultants es van 
avaluar per tal d’establir l’estratègia d’ús de recursos, 
el tractament de l’efluent del procés i les tecnologies 
de reutilització de l’aigua, tot garantint la qualitat i la 
seguretat dels aliments. Els resultats han estat validats en 
proves pilot en condicions industrials al llarg d’un període 
de 3 mesos.

El projecte, que ha format part del 7PM, ha comptat amb 
un finançament de 5,1 milions d’euros i ha tingut una durada 
de 4 anys. El consorci, liderat pel Fraunhofer Institute for 
Interfacial Engineering and Biotechnology, l’han format 15 
socis de 6 països, entre els quals hi ha el centre específic de 
recerca CS2AC, responsable de les tasques de monitoratge 
i gestió en temps real per minimitzar el consum d’aigua i 
energia. 

https://cs2ac.upc.edu/ca
https://cs2ac.upc.edu/ca/projectes-de-recerca/projectes-ue/enremilk
https://www.igb.fraunhofer.de/en.html
https://www.igb.fraunhofer.de/en.html


24 CIT UPC | www.cit.upc.edu

PROJECTES DESENVOLUPATS4

OPTIMITZACIÓ D’EJECTORS 

DE BUIT PER A AR

El Laboratori de Sistemes Oleohidràulics i Pneumàtics 
(LABSON UPC) col·labora amb AR a desenvolupar 
tècniques adequades d’experimentació dels seus aparells 
de buit industrial i fer-ne la simulació mitjançant tècniques 
de dinàmica de fluids computacional (CFD) i l’optimització 
posterior.

A través del programa OpenFOAM es desenvolupen les 
simulacions, en les quals es creen malles que optimitzen 
el disseny futur de les toveres de l’ejector. Posteriorment 
aquestes simulacions es validen en un banc en el qual 
s’assagen tant pel que fa al buit assolit pels ejectors com 
als cabals d’aspiració i consum.

Aquest projecte s’està desenvolupant en el marc d’un 
doctorat industrial amb el suport de l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

AR és una empresa líder fabricant de components i 
sistemes complets de buit industrial d’altes prestacions i 
especialitzada en solucions de manipulació, automatització 
i transport de materials com ara tremuges o sitges.
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https://labson.upc.edu/en
http://agaur.gencat.cat/ca/inici/index.html
http://www.ar-vacuum.com/
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Producció avançada

MONITORATGE INTEL·LIGENT 

A LOIRE GESTAMP

El centre Motion Control and Industrial Applications 
(MCIA UPC), juntament amb l’empresa IThinkUPC, han 
col·laborat amb Loire-Gestamp en el desenvolupament 
d’una plataforma d’internet de les coses per a la detecció 
anticipada d’anomalies en el funcionament de premses 
hidràuliques d’estampació en calent, que els permetrà 
optimitzar el funcionament de les premses i aplicar-hi 
estratègies de manteniment predictiu efectives.

El sistema de supervisió i diagnòstic desenvolupat s’ha 
basat en procediments d’anàlisi de variables accessibles 
a la màquina. Aquests estan suportats per tècniques de 
processament avançat de senyals i tècniques d’intel·ligència 
artificial. L’aplicació resultant implementa els algorismes 
desenvolupats. Aquests es basen en l’anàlisi de centenars 
de milers de cicles de producció i permeten, d’una banda, 

caracteritzar l’estat actual del funcionament de la bomba 
i, de l’altra, detectar i identificar patrons de fallada 
responsables d’influir negativament en l’eficiència de les 
instal·lacions, en la qualitat de la seva producció i en les 
parades no planificades de les premses. L’anàlisi dels cicles 
anòmals i de les causes probables de les afectacions es fa 
tant en l’àmbit forense com en temps real.

A través d’una aplicació que implementa els algorismes 
d’anàlisi i permet visualitzar els resultats, els operaris de les 
premses, els supervisors de planta, els equips de preparació 
de premses i els enginyers de planta poden detectar 
ràpidament anomalies en el funcionament de les màquines, 
independentment de la referència que s’estigui fabricant i 
de la premsa supervisada.

https://mcia.upc.edu/ca
https://www.ithinkupc.com/ca
https://loire.gestamp.com/Home.aspx
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ALGORISMES PER ACONSEGUIR UN 

CREIXEMENT SOSTENIBLE DEL SECTOR 

MARÍTIM D’ESBARJO

El centre Data Management Group (DAMA UPC) 
ha col·laborat amb la seva spin-off Sparsity en el 
desenvolupament del projecte MaSSy (Mobile 
collAborative Systems for the improvement of Services and 
business development in Yachting industry) per promoure la 
innovació en la gestió de l’aigua.
 
MaSSy, que s’ha desenvolupat en el marc del pla Neptune, 
ha desenvolupat un sistema innovador de gestió de reserves 
i planificacions de viatges per a iots en els ports esportius. 
Aquests nous serveis redueixen els moviments dels iots que 
busquen espais per atracar. En conseqüència, disminueix 
el consum de fuel i el total de distància recorreguda, i 
s’aconsegueix minvar la contaminació de manera global. Els 
beneficis que s’obtenen són principalment la millora de la 
gestió de les infraestructures per part dels ports esportius i 
de la seva activitat, l’ampliació de l’oferta de serveis per a 
la comunitat d’usuaris de iots, l’augment de la relació amb 
les poblacions locals pel que fa a turisme i, finalment, la 
minimització de l’impacte d’aquestes activitats en la qualitat 
de l’aigua.

DAMA UPC ha aportat la seva tecnologia i el seu 
coneixement basat en grafs en el desenvolupament dels 
algorismes que optimitzen tant les rutes marítimes com els 
itineraris turístics.
  
Neptune té l’objectiu d’incentivar el creixement sostenible 
dels sectors marí i marítim a través de projectes liderats per 
petites i mitjanes empreses del sector. Neptune ha donat 
més d’1,3 milions d’euros a 18 projectes innovadors (entre 
els quals es troba MaSSy, el qual ha rebut 120.000 euros), 
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.

El pla, que ha tingut una durada de 30 mesos, ha estat 
finançat per la Unió Europea en el marc del pla Blue 
Growth, el qual vol potenciar el creixement sostenible de 
la indústria del mar amb l’horitzó del 2020.

https://www.dama.upc.edu/en
http://www.sparsity-technologies.com/
http://www.neptune-project.eu/
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_en
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_en
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Logística i M
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NOU SISTEMA DE ROTACIÓ 

OMNIDIRECCIONAL

El Centre de Desenvolupament d’Equips Industrials 
(CDEI UPC) ha desenvolupat una plataforma robòtica 
omnidireccional capaç de moure’s en totes direccions i 
orientacions, sense necessitat de maniobrar. Un dels seus 
principals avantatges és que disminueix l’espai necessari 
per realitzar la trajectòria, augmenta la capacitat d’adaptar-
se a diferents entorns i facilita la interacció amb diferents 
màquines. 

Una altra de les innovacions és l’ús de rodes convencionals, 
i no especials com fins ara, la qual cosa dota la plataforma 
d’una més capacitat de càrrega i simplicitat mecànica, i 
per tant necessita menys manteniment. També, gràcies a 
les rodes convencionals, es pot adaptar per circular per 
qualsevol superfície.

La plataforma robòtica pot ser utilitzada per empreses 
d’enginyeria d’automatització, línies automatitzades en 
fàbriques o magatzems, com un component que els faciliti el 
transport de productes d’un punt a un altre de la instal·lació. 
La plataforma també pot ser utilitzada per les empreses de 
robòtica, com una base sobre la qual es muntin els robots, 
cosa que els dota de la màxima maniobrabilitat i robustesa, 
i de la capacitat de circular per terrenys irregulars.

El sistema ha estat patentat des de CDEI UPC i s’ha llicenciat 
a la spin-off Steering Machines SL per a entorns industrials.

http://www.cdei.upc.edu/ct//
https://steeringmachines.com/


28 CIT UPC | www.cit.upc.edu

PROJECTES DESENVOLUPATS4

ATTE: LES TIC APLICADES

AL TRANSPORT ESPECIAL

inLab FIB UPC ha dissenyat i desenvolupat, en col·laboració 
amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de 
Barcelona (IMPD), un nou sistema per al Servei Públic de 
Transport Especial.

El Servei Municipal de Transport Especial de Barcelona 
ofereix dos tipus de serveis que donen suport a diferents 
necessitats dels usuaris. D’una banda, els serveis fixos, que 
són els que es repeteixen en hores, orígens i destins, i que 
es poden programar fàcilment amb antelació. De l’altra, els 
esporàdics, que són els que no es repeteixen ni en hores, 
ni en orígens, ni en destins i que no es poden programar 
fàcilment amb gaire antelació.

Els serveis es presten amb microbusos i taxis, que poden 
ser adaptats o no en funció de les necessitats dels usuaris. 
Aquesta prestació cobreix l’àmbit territorial de Barcelona, 
Badalona. Esplugues de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, 
Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet.

El nou sistema desenvolupat per inLab FIB UPC permet 
als ciutadans amb targeta blanca (persones residents a 
Barcelona amb un certificat de discapacitat amb barem de 
mobilitat reduïda reconegut i registrats a l’IMPD) efectuar 
reserves dels servei de transport especial a través d’una app 
d’un web de gestió que s’ofereix al personal del call center 
i que proporciona al personal de l’IMPD estadístiques i 
dades d’ús del sistema. Cal remarcar que la gestió de les 
flotes de vehicles compartits i l’assignació òptima dels usuaris 
a aquestes rutes es fa a partir d’algoritmes d’optimització 
desenvolupats especialment per a aquest servei.

L’IMPD és un organisme autònom de l’Ajuntament de 
Barcelona que promou activitats, programes i serveis per 
a les persones amb discapacitat i diversitat funcional de 
Barcelona. L’IMPD i l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) disposen del Servei Públic de Transport Especial, un 
servei complementari al transport públic regular i adreçat a 
persones amb mobilitat reduïda (PMR). Aquest servei està 
gestionat per l’IMPD, l’AMB i l’AMB Informació (CETRAMSA).
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https://inlab.fib.upc.edu/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/accessible/ca/impd/institut-municipal-persones-amb-discapacitat
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UNA TECNOLOGIA 

PIONERA PER MILLORAR 

ELS SISTEMES 

D’ASSISTÈNCIA A LA 

CONDUCCIÓ

L’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI) -centre 
mixt CSIC-UPC i unitat d’excel·lència científica Maria de 
Maeztu- en col·laboració amb l’empresa FICOSA ADAS, 
ha participat en el disseny d’un sistema tecnològic destinat 
al calibratge de càmeres d’ull de peix que s’usen en 
automòbils i al desenvolupament d’un mòdul de software 
que serà utilitzat en el muntatge d’estacions de calibratge 
d’aquestes càmeres.

En els últims anys, amb els objectius principals de millorar la 
seguretat, reduir riscos i aconseguir vehicles més eficients, 
s’han anat introduint càmeres i sensors en la indústria 
automotriu. El disseny i desenvolupament d’aquest nou 
mètode de calibratge ofereix una experiència de conducció 
més segura, eficient i còmoda, en incorporar l’estimació 
de paràmetres vinculats a l’optomecànica de la càmera. 
Aquesta solució pionera permet el desenvolupament de 
sistemes d’assistència a la conducció robustos en condicions 
climàtiques adverses, que corregeixen i disminueixen 
les distorsions inferides en les imatges, amb la qual cosa 
s’aconsegueix una representació millor de l’entorn per al 
conductor.

TIC

https://www.iri.upc.edu/
https://www.ficosa.com/es/
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UN ‘SASTRE VIRTUAL’ QUE ENCERTA LA TALLA 

EN LES COMPRES DE ROBA ‘ON-LINE’
L’INTEXTER coordina el projecte europeu MORPHEOS, 
en el marc del qual s’ha desenvolupat un nou sistema 
que permet reduir significativament les devolucions del 
comerç electrònic en el sector de la moda. A partir de 
dues fotografies que es pren el comprador, l’aplicació 
ISizeYou determina amb un 100% d’objectivitat la talla més 
adient en les compres de roba per internet. Aquest sistema 
informatitzat construït a partir d’algoritmes, genera un banc 
de dades amb els diferents morfotipus del cos, de forma que 
estableix diferències tipològiques per tal que la marca o la 
botiga virtual de moda pugui aconsellar al client diversos 
models que li escauen amb la talla exacta i objectiva.

Mentre que en sectors com el de les tecnologies el 50% 
de les vendes ja es produeix a través d’Internet, al sector 
de la moda aquest percentatge no arriba al 15%. Una de 
les raons principals d’aquesta diferència és la dificultat que 
tenen les grans marques i les botigues per garantir als seus 
clients que la roba que han comprat virtualment és la talla 
més adient del model escollit del catàleg. Actualment, el 
percentatge de devolucions al sector de la moda europeu 
és del 40%. Les conseqüències d’aquest alt volum es tradueix 
en despeses afegides, pèrdues en vendes i, de retruc, 
l’emissió de tones de CO2 generades pel transport de les 
devolucions.

El nou sistema està en fase de proves per a telèfons mòbils 
iPhone al web de la botiga italiana Piacenza. Des de la 
incorporació del sistema MORPHEOS i de l’aplicació 
de l’ISizeYou, aquesta botiga especialitzada en peces 
de qualitat elaborades amb caixmir ha experimentat un 
augment significatiu de les vendes.

El projecte MORPHEOS està finançat pel programa 
Horizon 2020 de la Unió Europea amb 1 milió d’euros i 
hi participen cinc socis, entre institucions i empreses, a més 
de l’INTEXTER: iDeal i Holonix, la botiga de roba italiana 
Piacenza, la Universitat Tecnològica de Munic i l’Institut 
Tecnològic Metalmecànic de València (AIDIMME).

https://www.upc.edu/intexter/ca
https://www.isizeyou.com/#/
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GESTIÓ DE VULNERABILITATS 

EN EL SOFTWARE DE LES ORGANITZACIONS

inLab FIB UPC-esCERT ha desenvolupat una plataforma que 
permet monitorar sistemes operatius, software i dispositius 
d’una organització, i que notifica a l’administrador de sistemes 
les noves vulnerabilitats que sorgeixen, per tal d’ajudar-lo a 
prevenir les intrusions en els sistemes informàtics. 

La plataforma, anomenada GUAITA, està proveïda d’una 
extensa base de dades segura (les dades identificables estan 
encriptades) que conté l’inventari de software i les seves 
vulnerabilitats. Aquesta base de dades s’actualitza diàriament 
per preveure les noves vulnerabilitats (CVE) registrades pel 
NIST, un repositori que conté una base de dades amb totes 
les vulnerabilitats que existeixen des del 2002.

Tots els avisos publicats a GUAITA permeten conèixer a 
fons cada vulnerabilitat, l’impacte o els danys que poden 
provocar i les mesures que cal prendre per actualitzar els 
sistemes afectats.

GUAITA posa a disposició dels administradors de sistemes 
un quadre de comandament personalitzat d’acord amb les 
seves necessitats, des del qual podran gestionar els seus 
servidors i els serveis i productes associats, revisar i validar 
les alertes de vulnerabilitats que els afecten, i generar 
informes i estadístiques sobre l’evolució de les alertes i 
vulnerabilitats.

https://escert.upc.edu/ca
https://inlab.fib.upc.edu/ca/eines/guaita
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ESTUDI I DETECCIÓ D’ÀMBITS DE VULNERABILITAT 

RESIDENCIAL A LA CIUTAT DE BARCELONA

El Laboratori Virtual d’Innovació Modelant l’Arquitectura i la 
Ciutat (VIMAC) ha desenvolupat mitjançant tecnologia GIS 
un sistema d’indicadors georeferenciats que respon a les 
característiques sociodemogràfiques i socioeconòmiques de 
l’espai urbà i residencial dels diferents barris de Barcelona. 
Es tracta d’establir les condicions de risc, fragilitat i 
desavantatge que venen de la combinació entre exclusió 
social, laboral i residencial. S’orienten cap a una situació 
crítica de perjudici o vulnerabilitat.

La metodologia multicriteri parteix de més de 150 indicadors, 
dels quals se seleccionen els 40 més representatius i 
s’agrupen en quatre eixos: socioeconòmic, socioespacial, 
urbanístic i sociourbanístic, en els quals s’estableix una 
mesura de diferenciació relativa del grau de vulnerabilitat 
residencial d’uns barris respecte d’altres.

El resultat permet, per primera vegada, identificar diferents 
sectors de la ciutat de Barcelona amb grans dificultats 
per atendre les condicions d’habitabilitat, manteniment 
i rehabilitació dels habitatges. Les dades han estat 
utilitzades pel Programa de rehabilitació de les finques 
d’alta complexitat com a criteri per establir prioritats en 
la intervenció dels equips de gestió del Pla de Barris de 
l’Ajuntament de Barcelona en les fases inicials d’informació 
i assessorament del programa.
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https://vimac.upc.edu/ca
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NOVES TECNOLOGIES PER A EDIFICIS MÉS 

EFICIENTS I RESPECTUOSOS AMB EL MEDI AMBIENT

A més, Sudoket fomenta la investigació i el desenvolupament 
de noves solucions basades en KET en universitats i centres 
de recerca. En aquest sentit, es desenvolupen sistemes 
d’informació col·laboratius online com la KETpedia, 
destinada a difondre l’estat de la tècnica en KET, i KETcluster, 
iniciativa dedicada a promoure la col·laboració entre els 
diferents agents (constructors, fabricants, dissenyadors 
i tecnòlegs), amb la qual es creen vincles i sinergies que 
contribueixen a millorar la qualitat i la competitivitat del 
sector.

Sudoket contribuirà a potenciar el creixement i el lideratge 
tecnològic d’Europa en el sector dels EI mitjançant un 
enfocament transnacional i d’avantguarda en la promoció 
de noves tecnologies i en la interacció entre els actors clau 
de la cadena de valor.

El projecte, dotat amb 2 milions d’euros de pressupost, té 
una durada de 37 mesos i finalitzarà el febrer de 2021. A 
més de SEER UPC, hi participen 12 socis més, entre els quals 
hi ha el Centre de Transferència de Calor (CTTC).

El sector de la construcció representa el 10% del PIB de la 
UE i genera 20 milions de llocs de treball. Els edificis són 
els responsables del 40% del consum d’energia i el 36% de 
les emissions de CO2 a Europa.

El centre Sistemes Elèctrics d’Energia Renovable (SEER UPC) 
participa en el projecte Sudoket, destinat a potenciar les key 
enabling technologies, KET, per a la construcció d’edificis 
innovadors (EI).

L’aplicació de KET al sector de la construcció permet 
dissenyar i construir edificis innovadors, més eficients i 
competitius, amb noves i millors prestacions, pensats des 
del respecte al medi ambient i la millora de la qualitat de 
vida de les persones. No obstant això, tot i les regulacions 
actuals i de la creixent oferta de tecnologia, el sector 
de la construcció encara fa servir de manera majoritària 
metodologies i tecnologies convencionals.

Sudoket compta amb quatre projectes pilot de construcció 
d’edificis a França, Espanya i Portugal, que permetran 
validar experimentalment les prestacions de tecnologies 
avançades utilitzades en la construcció d’EI i demostraran 
la viabilitat del seu ús en condicions reals.

http://www.cttc.upc.edu/
http://seer.upc.edu/
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MODEL ARQUITECTÒNIC DE LA FAÇANA DEL 

NAIXEMENT DE LA SAGRADA FAMÍLIA

El Laboratori Virtual d’Innovació Modelant l’Arquitectura i 
la Ciutat (VIMAC) ha realitzat el model arquitectònic 3D 
d’alta precisió de la façana del Naixement de la Sagrada 
Família. L’objectiu del projecte ha estat documentar la 
geometria arquitectònica, obtenir un testimoni de l’estat 
de conservació actual i constituir un suport documental de 
referència que aporti dades per als projectes i dissenys que 
es realitzin i per a la finalització de l’edifici en construcció. 
També possibilitarà treballs de conservació, rehabilitació, 
manteniment, projectes de reforma i difusió de l’edifici.

El projecte ha estat realitzat per encàrrec de la Junta 
Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família i 
abasta el 95% de les superfícies de les façanes, amb una 
resolució que arriba als 2 mm en tot l’edifici, incloent-hi les 
terminals situades a 100 m d’alçada. Per al desenvolupament 
del model s’han utilitzat tres tècniques de captura avançades 

i complementàries entre si com són la topografia, l’escàner 
làser terrestre i la fotogrametria.

La singularitat i complexitat de l’edifici ha requerit mitjans 
auxiliars específics, com ara plataformes elevadores de 22 
i 26 m, un pal pneumàtic de 6 m, marcatge ancorat a les 
façanes i eines de ferreria dissenyats específicament per a 
aquest projecte, entre altres.

El resultat lliurat, una base de dades d’alt rigor científic i 
tecnològic, no només ha obtingut les especificacions exigides 
inicialment a les bases del projecte, sinó que les ha superat a 
través d’un resultat global que pot catalogar-se d’excepcional.

El projecte de l’aixecament de la façana del Naixement 
ha tingut una durada de vint mesos (gener de 2016-març 
de 2018).

https://vimac.upc.edu/ca
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UN CONVERTIDOR MÉS VERSÀTIL 

PER A XARXES INTEL·LIGENTS

CITCEA UPC ha desenvolupat un mòdul de potència 
de 25KVA per a convertidors amb tecnologia de carbur 
de silici (SIC) que permet gestionar energia de forma 
bidireccional amb freqüències de commutació de fins a 
30KHz (actualment els equips arriben als 15/20Khz).

Aquesta elevada freqüència permet introduir noves 
funcionalitats i aplicacions al convertidor que el fan més 
versàtil, així com reduir la mida de l’equip. La unitat de 
control de potència és escalable i modular (per aprofitar 

l’espai), i permet, per tant, diverses configuracions per a 
diferents tipologies d’equips convertidors. Una freqüència 
més gran també dona un més bon temps de resposta, raó 
per la qual es requereix un sistema de control més complex 
com el mòdul que es presenta.

La tecnologia SIC permet arribar a doblar la velocitat 
de resposta del control del dispositiu i la modularitat/
escalabilitat fa possible instal·lar-lo a totes les configuracions 
de convertidor.

https://www.citcea.upc.edu/
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SMART GRIDS: 

MILLORAR L’EFICIÈNCIA 

DE LES XARXES DE DISTRIBUCIÓ

CITCEA UPC ha iniciat la seva participació a RESOLVD 
(Renewable penetration levered by Efficient Low Voltage 
Distribution grids), un projecte europeu que té com a 
objectiu facilitar la instal·lació de generació renovable a la 
xarxa elèctrica de baixa tensió per millorar la gestió de la 
xarxa i dels fluxos d’energia. Per a això es desenvoluparà 
un nou dispositiu d’electrònica de potència avançada 
amb capacitats integrades de gestió d’emmagatzematge. 
Aquest dispositiu, connectat a la xarxa de distribució, 
alliberarà energia quan la demanda dels consumidors sigui 
més elevada i a la vegada podrà equilibrar i compensar 
variacions de la tensió de la xarxa, amb la qual cosa 
oferirà una millor qualitat del subministrament. Això facilitarà 
el consum local de la generació renovable i s’evitarà el 
transport d’energia generada en grans centres de producció 
allunyats dels punts de consum, cosa que contribuirà a la 
millora de l’eficiència del sistema.

A partir d’algorismes d’intel·ligència artificial amb els quals 
ha estat desenvolupat, aquest dispositiu tindrà capacitat per 

predir la demanda i la generació d’energia en els punts crítics 
de la xarxa a curt termini. D’aquesta manera es podrà reduir 
la incertesa en el funcionament de la xarxa i augmentar-ne 
l’eficiència. Així mateix, es proposaran tecnologies de software 
i hardware per millorar el monitoratge de la xarxa de baixa 
tensió i per detectar i aïllar automàticament les fallades.

El projecte s’emmarca dintre el concepte de xarxa elèctrica 
Intel·ligent, o smartgrid, i pretén transformar les xarxes 
elèctriques actuals en xarxes molt més eficients i segures 
com a mesura necessària i imprescindible per afrontar la 
transició energètica cap a un model energètic sostenible 
basat en la generació renovable.

El projecte pertany al programa Horizon2020, té una 
durada de 36 mesos i en el consorci hi participen també la 
Universitat de Girona (coordinadors), Estabanell Energia, 
Joanneum Research (Àustria), Intracom (Grècia), Comsensus 
(Eslovènia) i Smart Innovation Norway. El pressupost total 
és de 3,8M€.
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https://www.citcea.upc.edu/
https://cordis.europa.eu/project/rcn/211950/factsheet/es
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MONITORATGE INTEL·LIGENT 

D’UNA CENTRAL HIDRÀULICA

El Centre de Diagnòstic Industrial i Fluidodinàmica (CDIF UPC) 
ha treballat en l’impacte del funcionament de les turbines de 
la central hidràulica MICA realitzant un monitoratge intel·ligent 
que, a més de detectar fallades incipients i reduir els costos 
associats al manteniment, pot estimar per a cada zona 
d’operació els efectes sobre la màquina quant a desgast, erosió 
o fatiga, amb la qual cosa es facilita la presa de decisions.

Les turbines hidràuliques funcionen en condicions òptimes 
quan treballen al voltant del seu punt de disseny. Fora 
d’aquests rangs apareixen fenòmens de flux complexos 
amb molta turbulència i cavitació, que produeixen forces 
dinàmiques molt elevades sobre la màquina. En aquestes 
condicions es produeixen deformacions i tensions als 
rodets i vibracions que poden provocar danys o reduir-ne 
considerablement la vida útil.

En el marc del projecte europeu HYPERBOLE, CDIF UPC 
ha treballat en l’impacte que té aquest funcionament en les 
turbines de la central hidràulica MICA, situada a 135 km de 
Revelstoke, a la regió de British Columbia (Canadà). BCHydro 
és l’operadora de MICA, que té una capacitat de generar 
2.805 MW a partir de les 6 turbines de què disposa. 

Per una part, es va instal·lar un sistema de monitoratge i, per 
l’altra, es van realitzar mesures experimentals en una de les 
turbines de la central capaç de generar casi 500 MW a 
potència màxima. Es van mesurar simultàniament més de 
70 canals de vibracions, desplaçament, pressions, tensions 
al rodet, fluctuacions de parell a l’eix, soroll i potència per 
estudiar-ne el comportament en les diferents condicions de 
funcionament. També es va elaborar un model numèric per 
estudiar el comportament dinàmic del grup, aplicant les 
forces dinàmiques del fluid sobre l’estructura de la turbina, 
cosa que permetia simular les deformacions i vibracions 
que s’hi produeixen. Aquest model numèric es va contrastar 
amb les proves experimentals fetes amb la màquina en 
funcionament.

A partir d’aquestes dades i amb el model es va desenvolupar 
una millora del sistema de monitoratge de la turbina amb 
accés remot i es van calcular uns índexs de la salut de la 
màquina que indiquen per a cada zona de funcionament 
els efectes sobre el rodet (tensions), la cavitació erosiva i la 
degradació dels coixinets, a fi de fer la detecció precoç de 
fenòmens inestables que poden produir fluctuacions en la 
potència subministrada a la xarxa.

https://cdif.upc.edu/ca
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ANYWHERE: UNA RESPOSTA A EPISODIS 

METEOROLÒGICS I CLIMÀTICS EXTREMS

El Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia (CRAHI 
UPC) coordina el projecte europeu ANYWHERE, centrat a 
desenvolupar eines multirisc de detecció primerenca (Multi-
Hazard Early Warning System) per anticipar-se als riscos 
derivats de fenòmens meteorològics i climàtics extrems abans 
que es produeixin. Aquest canvi de paradigma permet millorar 
la gestió de la resposta davant situacions d’emergència (de 
reactiva a proactiva) i ajudar les poblacions exposades a evitar 
la pèrdua de vides humanes, l’afectació d’infraestructures i els 
danys econòmics derivats. Els primers resultats de les eines 
desenvolupades en el marc del projecte s’han presentat a 
Barcelona i per primer cop a Europa.

En el marc del projecte ANYWHERE s’ha desenvolupat i 
desplegat una plataforma operacional (A4EU) de suport a 
la decisió en set llocs pilot en centres de comandament de 
Protecció Civil de regions climàticament diverses d’arreu 
d’Europa: Catalunya (Espanya), Gènova / Regió de Ligúria 
(Itàlia-França), Savònia del Sud (Finlàndia), Cantó de Berna 
(Suïssa), Regió de Rogaland (Noruega), Còrsega (França), així 
com una versió d’àmbit espanyol al CENEM (Centro Nacional 
de Seguimiento y Coordinación de Emergencias) de la DGPCE 
(Dirección General de Protección Civil y Emergencias). Des del 
mes d’octubre de 2018 i al llarg d’un any, l’eina s’està provant 
i validant operacionalment en els centres de comandament 
de Protecció Civil dels llocs pilot. Addicionalment, està 
previst estendre les eines desenvolupades per utilitzar-les en 
ajuntaments durant el 2019. 

A Catalunya, CRAHI UPC i Protecció Civil de la Generalitat 
de Catalunya han desenvolupat l’eina A4CAT (Anywhere for 
Catalonia), desplegada al CECAT (Centre de Coordinació 
Operativa de Catalunya). L’A4CAT facilita el seguiment dels 
fenòmens d’origen meteorològic i en preveu l’impacte sobre 
el territori, identificant el punts vulnerables en risc d’afectació 
amb una antelació mínima de dues hores, cosa que permet 
una gestió i una resposta proactiva de l’emergència. 
Això s’aconsegueix combinant de forma automatitzada 
els resultats dels productes de previsió d’impacte d’alta 
resolució d’Anywhere amb les capes regionals de zones 
vulnerables i elements crítics (zones inundables, escoles, 
hospitals, infraestructures de transport, etc.), conjuntament 
amb la integració de les dades de què disposa Protecció 
Civil del territori en temps real. 

El projecte ANYWHERE (EnhANcing emergencY 
management and response to extreme WeatHER and climate 
Events) està finançat amb 12 milions d’euros pel programa 
Horizon 2020 de la Comissió Europea i té una durada de 
4 anys (2016-2019). En el projecte hi participa un consorci 
format per 34 organitzacions d’11 països europeus, amb 
universitats i centres de recerca, desenvolupadors i empreses 
tecnològiques, així com autoritats gestores d’emergències 
d’àmbit nacional, regional i local (administració). Les eines 
desenvolupades assoliran un estadi precomercial al final del 
projecte.
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http://crahi.upc.edu/index.php?lang=ca
http://crahi.upc.edu/index.php?lang=ca
http://anywhere-h2020.eu/
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PRODUCCIÓ D’HIDROGEN 

AMB LLUM SOLAR

El grup de Nanoenginyeria de Materials Aplicats 
a l’Energia (NEMEN UPC) ha desenvolupat un 
fotocatalitzador capaç de produir hidrogen amb llum 
solar a partir d’aigua contaminada. El fotocatalitzador, 
que conté un semiconductor d’òxid de titani i petits clústers 
de metalls, ha estat desenvolupat gràcies al projecte de 
cooperació CMIRA (Single-Atom Catalysts for Hydrogen 
Photogeneration) juntament amb IRCELYON.

Aquesta tecnologia permet obtenir hidrogen de manera 
renovable amb llum solar i amb un cost baix, ja que el 
procés té lloc en condicions ambient. La tecnologia s’ha 
provat a escala pilot utilitzant concentradors solars i se 
n’ha estudiat l’ús en edificis residencials, on l’hidrogen 
que es genera es pot barrejar amb el gas natural que 
alimenta les calderes d’aigua calenta i calefacció amb 
la finalitat d’estalviar consum de gas natural i rebaixar les 
emissions atmosfèriques. A més del desenvolupament del 
fotocatalitzador, el grup NEMEN també ha realitzat el 
disseny d’un fotoreactor amb microcanals per a aquesta 
aplicació.

https://eq.upc.edu/ca/recerca/copy_of_nemen
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DISPOSITIUS INNOVADORS QUE 

MILLOREN ELS SISTEMES D’OBSERVACIÓ I 

MONITORATGE DELS CORRENTS MARINS

El centre de desenvolupament tecnològic de Sistemes 
d’Adquisició Remota i Tractament de la Informació 
(SARTI) participa en el projecte Multi-sensor Extra Light 
Oceanography Apparatus (MELOA). Emmarcat dins 
del programa europeu Horizon 2020, té com a finalitat 
trobar una solució eficaç i de baix cost per al control i el 
seguiment dels corrents marins de superfície i de les seves 
característiques dinàmiques.

MELOA se centra en el desenvolupament d’uns dispositius 
flotants, anomenats WAVY drifters, que milloren els sistemes 
actuals d’observació i monitoratge de l’oceà i que poden 
utilitzar-se en diferents ambients marítims, des de mar obert 
fins a zones costaneres, ribes i zones d’esports aquàtics. 
Amb forma de boia i de mida reduïda, els WAVY drifters 
incorporen acceleròmetres i sensors de temperatura i de 
pressió, i estan dissenyats per submergir-se parcialment 
amb l’objectiu de reduir l’efecte del vent directe. D’altra 
banda, aquests aparells estan equipats amb un GPS, de 

manera que es pot fer el monitoratge de les dades que 
recullen a temps real i de forma remota.

Les dades que aportin aquests aparells durant les 
campanyes d’assaig a alta mar serviran per calibrar i 
validar sistemes d’observació terrestre per satèl·lit. És el 
cas dels programes GEOSS o Copernicus, que estudien 
els corrents i temperatures de superfície marina a partir de 
mesures per satèl·lit i que necessiten dades de mesurament 
in situ per validar els resultats. 

Els dispositius estan actualment en fase d’avaluació i 
desenvolupament, especialment pel que fa a la millora dels 
sistemes d’aprofitament de l’energia de les onades, i podrien 
incorporar-se en una nova generació de WAVY drifters. 

El projecte es va iniciar en el 2017 i finalitza el 2021. El 
consorci el formen 9 socis més i el pressupost és de 4,7 
milions d’euros.

En
er

gi
a 

i M
ed

i A
m

bi
en

t

http://www.cdsarti.org/


41

CIT UPC INFORME ANUAL 2018

Energia i M
edi A

m
bient

ELS OBSERVATORIS 

MARINS MÉS SINGULARS, 

ARA MÉS ACCESIBLES

La UPC, a través de l’observatori Obsea, dels qual és 
responsable el centre de desenvolupament tecnològic de 
Sistemes d’Adquisició Remota i Tractament de la Informació 
(SARTI UPC), és membre del consorci de recerca europeu 
European Multidisciplinary Seafloor and water column 
Observatory-European Research Infraestructure Consortium 
(EMSO-ERIC). Això ha permès la participació de la 
UPC en dos projectes europeus que tenen la finalitat de 
desenvolupar orgànicament i funcionalment l’ERIC, que 
han estat el projecte EMSOdev i el projecte EMSO-Link. 
Com a fet diferencial, el projecte desenvolupa l’EMSO-
EGIM (EMSO Generic Instrument Module), que permetrà 
estandarditzar a Europa com es realitzen les observacions 
oceàniques en diferents ubicacions.

Gràcies a la participació de SARTI UPC en el projecte 
JericoNext, s’han centralitzat les demandes per a l’ús de 
l’observatori marí Obsea (situat al fons marí de la costa de 
Vilanova i la Geltrú, a la província de Barcelona) durant el 
període de durada del projecte.

Els diferents projectes executats estan recollits dintre de les 
calls Automatic Data and Video Acquisition for uNderwater 
monitoring across Coastal Environments (ADVANCE), 
Fouling Protection for marine optical Systems (FOULSTOP) 
i Long term Underwater evaluation localization in extreme 
conditions (EVOLUL).

http://www.cdsarti.org/
http://emso.eu/
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ECONOMIA CIRCULAR: 

RECUPERACIÓ DE METALLS VALUOSOS 

A PARTIR DE RESIDUS ELECTRÒNICS

Investigadors del centre de recerca Smart Sustainable 
Resources (SSR-UPC) han desenvolupat una tecnologia 
que permet una recuperació econòmicament eficient i 
ambientalment sostenible de metalls valuosos de residus 
electrònics. El principal objectiu del projecte “Valorització 
econòmica i sostenible de residus electrònics” és valoritzar 
la recerca bàsica realitzada en relació amb la recuperació 
de metalls valuosos de material electrònic en desús 
mitjançant tècniques biotecnològiques. La solució que es 
proposa consisteix a aprofitar l’activitat metabòlica de 
determinats microorganismes (fonamentalment bacteris) per 
regenerar els agents responsables d’extreure els metalls de 
la matriu on es troben immobilitzats una vegada finalitzada 
la vida útil de l’aparell electrònic que els conté (residu). La 
viabilitat d’aquest procés redueix significativament els costos 
energètics i l’ús de reactius agressius en comparació amb els 
processos convencionals que es porten a terme en centres 
molt específics que han de tractar grans volums de deixalles 
per convertir el procés de recuperació un procediment 
rendible. 

El projecte ha estat finançat a través del programa d’ajuts 
LLAVOR de l’AGAUR, de la Generalitat de Catalunya.
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https://smartresources.upc.edu/ca
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UN NOU GENERADOR 

SOLAR BASAT EN EL SISTEMA DE 

CONCENTRACIÓ FRESNEL

El Centre Tecnològic de Transferència de Calor (CTTC UPC) 
ha participat en el SIROCCO, un projecte europeu centrat 
a crear un generador de calor solar basat en el sistema 
de concentració de Fresnel (una forma de concentració 
d’energia solar tèrmica).

Mitjançant un camp solar de Fresnel i un emmagatzematge 
tèrmic de tipus termoclina, s’ha desenvolupat una solució 
de producció de calor industrial basada en energies 
renovables. L’avantatge d’aquesta solució rau en l’ús 
de tecnologies amb baixes emissions de gasos d’efecte 
hivernacle. Aquest projecte ha tingut com a objectiu 
implementar una solució de baix cost i de petita empremta 
de carboni basada en un camp solar innovador i un 
emmagatzematge tèrmic amb llits de pedra. El generador 
s’ha dissenyat amb criteris de simplicitat, eficiència tèrmica, 
resistència mecànica i integració de materials disponibles.

CTTC UPC ha treballat de forma més intensa en l’estudi, 
optimització i disseny del receptor, l’heliòstat i l’acumulador 
d’energia tèrmica, així com en l’anàlisi tèrmica i 
fluidodinàmica del sistema en condicions reals.

Aquest nou generador s’utilitzarà per assecar productes dins 
la indústria alimentària, de manera que es podran substituir 
els combustibles fòssils que es fan servir utilitzats actualment. 

SIROCCO s’ha desenvolupat en el marc del projecte 
MAGHRENOV, en el qual participa el KIC Innoenergy, en 
col·laboració amb cinc socis internacionals més.

http://www.cttc.upc.edu/
https://www.scirocco-project.eu/
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BRIKEN: UN EXPERIMENT PER 

CONÈIXER COM ES FORMEN ELS 

ELEMENTS PESANTS A L’UNIVERS

L’Institut de Tècniques Energètiques (INTE) ha treballat en el 
projecte BRIKEN, una iniciativa per desenvolupar el detector 
més gran del món d’aquest tipus per mesurar les probabilitats 
d’emissió de neutrons beta retardats a la fàbrica de feixos 
radioactius del centre RIKEN a Nishina, Japó (RIBF RIKEN).

Els neutrons beta retardats són produïts després del 
decaïment beta en nuclis radioactius i rics en neutrons, els 
quals són coneguts generalment com a nuclis exòtics. En 
l’actualitat s’ha pogut mesurar experimentalment prop del 
50% de les probabilitats d’emissió dels més de 600 nuclis 
identificats com a emissors de neutrons.

BRIKEN, en la seva etapa d’explotació científica, aportarà 
de 150 a 200 noves mesures d’emissors de neutrons, i 

també millorarà la precisió dels mesuraments anteriors. 
Les mesures que s’han fet en aquest projecte tenen un 
interès astrofísic, atès que permetran, en un futur, millorar 
la nostra comprensió dels processos associats a la síntesi 
dels elements més pesants que el ferro que són presents 
en l’univers. Així mateix, aquest tipus de mesures permetrà 
ampliar el coneixement que hi ha sobre l’estructura nuclear 
i sobre certs nuclis d’interès per a la tecnologia energètica.

El desenvolupament i la posada en marxa d’aquest detector 
han estat liderats per investigadors de l’INTE, conjuntament 
amb investigadors de l’Institut de Física Corpuscular (IFIC) 
de València, i hi han participat altres investigadors d’Europa, 
els Estats Units i el Japó.
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https://inte.upc.edu/ca?set_language=ca
http://www.nishina.riken.jp/RIBF/
http://webific.ific.uv.es/web/
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INTEGRACIÓ DE NOVES METODOLOGIES PER A LA 

PLANIFICACIÓ I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL 

DE JACIMENTS PETROLÍFERS

El centre Mathematical and Computational Modeling 
(LaCàN UPC) ha desenvolupat una nova metodologia 
numèrica per a la simulació eficient i fiable del 
comportament de jaciments petrolífers. El nou entorn de 
simulació millora l’anàlisi d’escenaris realistes, augmenta la 
fiabilitat dels resultats i en redueix el cost computacional. 
D’aquesta manera, es pot analitzar un nombre més gran de 
configuracions, incrementar-ne la complexitat i augmentar 
l’aplicabilitat i utilitat de les simulacions.

Un aspecte bàsic en la gestió, planificació i anàlisi de 
l’impacte mediambiental de l’explotació de jaciments 
petrolífers és la predicció fiable del seu comportament. 
Per a això, el model computacional disposa de dos 
elements bàsics. D’una banda, algoritmes avançats per 
a la generació de malles d’alt ordre que proporcionen 
una representació precisa de la complexa geometria del 
jaciment (definició dels límits, localització de falles, cavitats, 
estrats, pous d’injecció i d’extracció... ). De l’altra, mètodes 
numèrics robustos i eficients que permeten predir amb molta 
precisió, tant en el temps com en l’espai, el comportament 
del jaciment.

Les noves tècniques numèriques desenvolupades per 
LaCàN UPC resolen les dificultats que plantegen els 
models físics que s’utilitzen actualment i que poden donar 

lloc a incoherències o errors de precisió considerables. Per 
exemple, a prop dels pous o prop de les falles es produeixen 
grans gradients de pressió i, per tant, els canvis de velocitat 
més grans. Per capturar correctament aquests canvis bruscos 
que influeixen dràsticament en la fiabilitat dels resultats, els 
paquets comercials generen malles excessivament fines, ja 
que utilitzen mètodes de primer ordre. Això comporta uns 
grans costos computacionals, en molts casos prohibitius, per 
obtenir prediccions amb la precisió necessària.

El mètode de Galerkin d’alt ordre discontinu i hibriditzable 
(HDG) permet superar aquests reptes. En primer lloc, la 
nova tècnica numèrica millora la representació discreta del 
jaciment a través d’un nou algoritme per a la generació 
de malles 3D d’alt ordre i d’alta qualitat per discretitzar 
el model geomètric d’un jaciment. En segon lloc, el model 
físic es resol mitjançant una formulació que combina una 
formulació de Galerkin d’alt ordre discontinu i hibriditzable 
(HDG) amb esquemes d’integració temporal també d’alt 
ordre. Aquesta combinació permet incrementar la precisió 
de les simulacions de fluxos en un jaciment petrolífer.

El projecte compta amb el suport de l’Institut de Recerca 
en Energia de Catalunya, IREC, i PetroSoft com a entitats 
promotores observadores (EPO), i ha rebut finançament del 
Ministeri d’Economia i Competitivitat.

Infraestructures

https://www.lacan.upc.edu
http://www.irec.cat/es/
https://petrosoftinc.com
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INNOVACIÓ SOCIAL: UNA PLATAFORMA 

SOCIAL COL·LECTIVA DE SENSIBILITZACIÓ PER A 

MALALTIES RARES PEDIÀTRIQUES
El Laboratori de Bioinformàtica i Senyals Biomèdics del 
Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC) 
col·labora en el desenvolupament d’una plataforma 
de sensibilització col·lectiva que connectarà pacients, 
familiars, investigadors, professionals de la salut, voluntaris 
i representants públics involucrats en un entorn de malalties 
rares (rare deseases, RD).

S’impulsarà un espai per al debat i la cocreació, i alhora 
es promourà la recerca a través de les dades compartides 
posant el focus en el pacient, amb l’objectiu de millorar-ne 
la qualitat de vida, procurar una gestió millor d’aquest tipus 
de malalties i recollir el coneixement científic a través de les 
dades compartides sobre RD.

La nova plataforma es basarà en l’experiència adquirida 
durant la gestió de la plataforma de recerca Rare Commons 
(RC), la qual inclou 9 malalties rares. S4R millorarà la 
resposta a aquesta experiència prèvia donant resposta a 
dos reptes. En primer lloc, s’augmentarà el poder dels usuaris 
dintre de la plataforma a partir d’una eina basada en un 

model bottom-up, el centre de la qual recaurà en el pacient. 
En segon lloc, s’oferirà una aproximació innovadora per a 
la recerca en malalties poc freqüents, ja que s’estudiaran 
grups de patologies en lloc de malalties individuals. 

El pilot d’aquesta nova plataforma treballa inicialment 
amb dos grups de malalties rares pediàtriques: trastorns 
neuromusculars i tumors rars.

A més de la UPC i de l’Hospital Sant Joan de Déu, líder 
del projecte, dues organitzacions de pacients formen part 
del consorci: la World Duchenne Organization (UPPMD) 
i la Melanoma Patient Network Europe (MPNE). Altres 
membres del consorci són Òmada Interactiva, The Synergist, 
la Universitat de Newcastle i Asserta.

El projecte Share4Rare ha rebut finançament de la Comissió 
Europea a través de la convocatòria H2020-ICT-11-2017. 
This project has received funding from the European Union’s 
Horizon 2020 research and innovation programme under 
grant agreement No 780262.
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https://creb.upc.edu/ca
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/es
https://worldduchenne.org
http://www.melanomapatientnetworkeu.org
https://www.omada.es/ca/
https://www.thesynergist.org
https://www.ncl.ac.uk
https://asserta.net/es/home-es/
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INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL PER A LA 

IDENTIFICACIÓ PRECOÇ DE L’ALZHEIMER

El laboratori de Bioinformàtica i Senyals Biomèdics del 
Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB 
UPC) ha desenvolupat un sistema de detecció precoç de 
l’Alzheimer mitjançant la identificació i caracterització de 
les zones corticals i subcorticals del cervell de persones 
adultes sanes.

A través de mètodes d’aprenentatge estadístic s’han pogut 
desenvolupar models capaços de predir el diagnòstic 
actual amb una precisió de més del 90%, així com de predir 
el diagnòstic futur de progressió de l’Alzheimer amb una 
anticipació de fins a 1,85 anys.

L’Alzheimer és un trastorn neurodegeneratiu caracteritzat per 
canvis patològics en el cervell que comencen anys abans 
d’aparèixer els primers símptomes clínics. També sabem 
que el cervell de la gent gran és més susceptible que el 
de la gent jove; però aquest estudi ha identificat que els 
cervells dels adults grans sans i el dels individus en la fase 
intermèdia de deteriorament cognitiu lleu també presenten 

canvis morfològics en regions relacionades amb l’Alzheimer 
i segueixen un patró frontotemporal. 

L’estudi s’ha basat en biomarcadors de neurodegeneració 
longitudinals obtinguts d’imatges de ressonància magnètica 
d’aproximadament 800 participants de l’estudi multinacional 
Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative. Aquesta 
població va incloure participants classificats inicialment 
com a sans, altres amb un deteriorament cognitiu lleu 
a causa de l’Alzheimer i altres amb Alzheimer avançat. 
Aquests biomarcadors, al costat d’altres atributs psicològics i 
sociodemogràfics com l’edat, el gènere i el nivell d’educació, 
van ser observats durant un exhaustiu seguiment de 5 anys.

A partir de les caracteritzacions que es van fer dels 
biomarcadors dels diferents grups estudiats i de les diferències 
observades es van dissenyar models d’intel·ligència artificial 
capaços de discriminar els residus normals dels qui tenen un 
factor patològic intrínsec, indicadors de la presència de la 
malaltia en les etapes inicials.

Salut

https://creb.upc.edu/ca
https://creb.upc.edu/ca
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NOVA TÈCNICA PER 

DETERMINAR L’EXTENSIÓ DE 

LA CICATRIU DESPRÉS D’UN 

INFART DE MIOCARDI

Investigadors de la Divisió d’Instrumentació i e-Salut del 
Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC), 
juntament amb investigadors del Centre d’Investigació 
Biomèdica en Xarxa de les Malalties Cardiovasculars 
(CIBERCV) de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de 
Barcelona, han creat una nova tècnica per identificar zones 
de cicatriu en pacients que han patit un infart de miocardi.

En un estudi realitzat pel grup d’investigació en Instrumentació 
Electrònica i Biomèdica i per CREB UPC i investigadors de 
l’Hospital de Sant Pau en un model porcí d’infart de miocardi 
crònic, s’evidencia que la nova tècnica permet detectar zones 
de fibrosi postinfart i millorar la tècnica actual de mesura del 
voltatge dels electrogrames locals.

Aquest estudi és el primer de les seves característiques a 
analitzar la capacitat de reconèixer àrees de cicatriu d’infart 
utilitzant un enfocament innovador basat en la mesura de la 
impedància elèctrica mitjançant un catèter. La impedància 
elèctrica és una propietat del cor que està influïda per 
les característiques estructurals intrínseques del teixit. 
Investigacions prèvies revelaven que aquesta impedància 
és menor en la cicatriu de l’infart que en el miocardi normal, 
i aquesta circumstància permet el reconeixement de la regió 
necròtica.
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https://creb.upc.edu/ca
https://www.cibercv.es
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Salut

UN BIOSENSOR ELECTROQUÍMIC MÉS 

EFICIENT I SOSTENIBLE PER A LA DETECCIÓ 

DE LA GLUCOSA EN LA SUOR

El grup d’Innovació en Materials i Enginyeria Molecular 
(IMEM UPC) ha aconseguit adaptar un biosensor 
electroquímic basat en polietilè tractat amb plasma per 
augmentar-ne la sensibilitat en la detecció de la glucosa 
en la suor. A més, s’ha pogut reemplaçar el polietilè fresc 
per polietilè reciclat, que proporciona al material un valor 
tecnològic afegit, la qual cosa contribueix de manera 
significativa a la sostenibilitat, ja que es tracta del plàstic 
més reutilitzat del món. Així mateix, s’ha pogut reduir el cost 
del sensor disminuint la concentració de l’enzim que porta 
i alhora se n’ha augmentat l’eficiència.

Aquest nou material ha donat lloc a una patent l’explotació 
industrial de la qual durà a terme OnaLabs Inno-Hub, SL.

https://eq.upc.edu/es/investigacion/imem
https://www.onalabs.com
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UNA APLICACIÓ PER MESURAR LES RADIACIONS 

IONITZANTS EN PERSONAL SANITARI

Les divisions de Dosimetria, Informàtica Gràfica i Robòtica 
del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB 
UPC) han iniciat la seva participació a PODIUM (Personal 
Online DosImetry Using computational Methods), un 
projecte que millorarà el seguiment dosimètric del personal 
exposat a radiacions ionitzants.

El projecte millorarà la dosimetria ocupacional des d’una 
perspectiva innovadora basada en una aplicació que 
permetrà el càlcul de la dosi amb gran rapidesa, amb 
l’objectiu final de proporcionar dades en temps real. 
L’aplicació calcularà les magnituds dosimètriques d’interès, 
així com la dosi en òrgans específics especialment 
exposats (cristal·lí, cervell, extremitats) sense haver d’utilitzar 
dosímetres físics, fent servir una tecnologia basada en la 
identificació i seguiment de la posició automàtica dels 
treballadors respecte del feix de radiació gràcies a càmeres 
de profunditat, i l’ús de codis de simulació Montecarlo del 
transport de la radiació per calcular les dosis rebudes en 
cada situació.

Els resultats del projecte ajudaran a donar resposta als 
problemes derivats de l’ús de detectors passius i electrònics, 

i proporcionarà una millor determinació de la dosi en camps 
de radiació neutrònica o bé en camps de radiació fotònica 
en els quals una part del cos està protegida i una altra no, 
com succeeix en l’àrea de la radiologia intervencionista 
(angiografies, etc.). Aquesta solució també pot evitar les 
determinacions errònies degudes a una mala col·locació 
dels detectors o la manca de resultats si es perd el dosímetre 
personal.

Aquest seguiment individualitzat és essencial per a l’aplicació 
del principi de seguretat ALARA (As Low As Reasonably 
Achievable), de manera que es garanteixi que no se 
sobrepassen els límits legals d’exposició. A més, aquest nou 
enfocament augmentarà la consciència dels treballadors 
sobre la protecció contra la radiació i s’utilitzarà per a 
l’optimització del principi ALARA en pràctiques rutinàries.

El projecte està finançat pel programa conjunt Programa 
Europeu per a la Integració de la Investigació en Protecció 
Radiològica i durarà 24 mesos (2018-2020). El pressupost 
total és d’1,4 milions d’euros. Un total de 7 organitzacions 
europees formen part del programa, coordinat pel centre 
de recerca belga SCK-CEN.

https://creb.upc.edu/ca
https://creb.upc.edu/ca
https://www.sckcen.be
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ANÀLISI DE SIMULACIONS 

MOLECULARS AMB VISUALITZACIONS 2D I 3D

Les simulacions de dinàmica molecular són simulacions per 
ordinador dels moviments físics dels àtoms i les molècules i 
les interaccions entre elles. S’utilitzen en diverses àrees, com 
la física, la química, la ciència de materials i la modelització 
de biomolècules.

És el cas del disseny de fàrmacs, les simulacions de 
dinàmica molecular prediuen el tipus d’enllaç i l’afinitat de 
la combinació d’una molècula petita (el fàrmac) amb una 
biomolècula (proteïna). El resultat, si té èxit, és un fàrmac 
que proporciona un benefici terapèutic per al pacient.

El grup ViRVIG UPC ha treballat en la visualització 
molecular per tractar diversos aspectes, com ara la 
generació d’il·luminació realista de models de molècules 
molt grans o la visualització de simulacions de dinàmica 
molecular extremadament llargs. Per a aquests objectius, ha 
desenvolupat eines per a l’exploració visual de simulacions 
moleculars, cosa que ha facilitat l’anàlisi i ha estalviat temps, 
en particular en la visualització de trajectòries. 

Un exemple d’aplicacions són les simulacions compactes de 
simulacions moleculars que abstrauen l’estructura 3D en un 
disseny 2D. A partir d’una aplicació web que ofereix una 
exploració ràpida i intuïtiva de simulacions completes, es 
representen múltiples propietats físiques com l’energia, l’índex 
de fluctuació dels residus o els ponts d’hidrogen, entre altres. 

Un segon exemple aborda el repte d’explorar trajectòries 
moleculars extremadament llargues (de centenars de milers 
de passos). Per fer-ho, s’analitzen automàticament les dades 
de les simulacions i se n’extreuen característiques rellevants. 
Després, a través d’un conjunt de vistes coordinades en 
2D i en 3D, s’obté una aplicació que facilita l’exploració 
progressiva de simulació molecular de manera molt eficient 
i intuïtiva. El resultat és una aplicació gràfica que es pot 
executar en un PC amb targeta gràfica. 

Els desenvolupaments s’han fet en col·laboració amb el 
Barcelona Supercomuting Center (BSC), la Universitat 
d’Ulm, la Universitat de Masaryk, a la República Txeca, 
i el laboratori de Loschmidt a la Universitat de Masaryk.

Salut

https://www.virvig.eu
https://www.bsc.es/ca
https://www.uni-ulm.de/en/
https://www.uni-ulm.de/en/
https://www.muni.cz/en
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SENTISIM: UNA PLATAFORMA 

D’ENTRENAMENT QUIRÚRGIC 

La divisió de Robòtica i Visió del Centre de Recerca en 
Enginyeria Biomèdica (CREB UPC) ha desenvolupat una 
plataforma d’entrenament SENTISIM, en col·laboració amb 
la Unitat de Gestió Clínica de Dermatologia de l’Hospital 
Universitario Virgen Macarena de Sevilla. 

Es tracta d’un dispositiu híbrid que combina dispositius 
físics que emulen l’anatomia del camp quirúrgic i el suport 
informàtic que s’utilitza en la cirurgia real. L’entrenament, 
com a pas previ a la cirurgia, permet millorar la qualitat 
quirúrgica i en conseqüència la seguretat del pacient 
amb melanoma, mitjançant l’adquisició i el manteniment 
d’habilitats abans de la pràctica quirúrgica del dermatòleg. 
Per part de la UPC, l’equip investigador que participa en el 
projecte està format per Albert Hernansanz, Tomàs Pieras i 
Alícia Casals, que formen part també del grup d’investigació 
en Robòtica Intel·ligent i Sistemes (GRINS).

Del 7 al 9 de juny, la plataforma d’entrenament SENTISIM 
es va presentar en la segona edició de les jornades MelaTx 
sobre el tractament quirúrgic del melanoma locoregional 
avançat, que van tenir lloc a l’Hospital Universitario Virgen 
Macarena. Concretament, el dispositiu es va incorporar 
com a novetat en un taller sobre simulació quirúrgica de 
biòpsia selectiva del gangli sentinella.

Sa
lu

t

https://creb.upc.edu/ca
https://grins.upc.edu/es
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UNA APLICACIÓ PREDICTIVA PER MECANITZAR

PECES METÀL·LIQUES SENSE DEFECTES

El Centre d’Integritat Estructural, Fiabilitat i Micromecànica 
dels Materials (CIEFMA UPC) participa en el projecte 
AVINT, que té com a objectiu augmentar l’eficiència i la 
competitivitat dels processos de mecanització mitjançant el 
desenvolupament d’una aplicació per a la predicció de la 
rugositat de les peces abans de fer-ne la producció, per 
tal d’assolir-hi una integritat superficial òptima i d’evitar 
generar-ne de defectuoses. El resultat seran peces de més 
valor afegit que ajudaran a millorar la competitivitat de les 
empreses.

CIEFMA UPC aplicarà el seu coneixement per a la 
caracterització de les eines de mecanització utilitzades. Per 
la seva banda, Eurecat-CTM, coordinadora del projecte, 
caracteritzarà les peces i els resultats experimentals 
obtinguts i el CIMNE desenvoluparà models numèrics 
específics per als processos de mecanització i diversos 
assaigs de laboratori que permetran relacionar l’efecte 
dels diferents factors de mecanització en la generació de 
la rugositat.

Així mateix, les empreses Industrias Teixidó, Mecanitzats 
Privat i GUTMAR presentaran diferents models de peces 
conflictives i de difícil mecanització, per tal de poder definir 

els paràmetres productius i de fabricació que afecten la 
rugositat i la integritat superficial, i l’aplicació predictiva 
de la rugositat. Amb aquest objectiu, IMCAR, Flubetech i 
FUCHS desenvoluparan nous productes, com ara eines de 
tall, recobriments, lubricants i refrigerants, per tal que s’hi 
experimenti durant les proves. També aportaran informació 
sobre les tecnologies i coneixement per poder determinar i 
millorar les característiques superficials dels processos.

El consorci del projecte AVINT està format per deu socis 
que cobreixen tota la cadena de valor del sector de la 
mecanització, distribuïts en agents d’R+D+I (CIEFMA UPC, 
CIMNE i Eurecat-CTM), empreses d’activitat en el sector 
com Industrias Teixidó, Mecanitzats Privat i GUTMAR, i les 
companyies IMCAR, Flubetech i FUCHS, que hi aporten 
servei i tecnologia.

AVINT té una durada de tres anys i s’emmarca en les 
comunitats RIS3CAT d’indústries del futur, per a l’optimització 
dels processos de mecanització, sector clau i transversal per 
a la producció de components que s’empren en múltiples 
aplicacions. El pressupost del projecte és de 2.316.720 
euros, dels quals 752.523 euros corresponen a l’ajut 
concedit.

M
aterials

https://ciefma.upc.edu/ca
https://www.cimne.com
https://www.iteixido.com
https://www.mecprivat.com/ca/
https://www.mecprivat.com/ca/
http://www.gutmar.com/index.php?lang=es
http://imcar.com
http://www.flubetech.com/inicio/
https://www.fuchs.com/es/es/
https://eurecat.org
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ACCELERACIÓ DE PROJECTES 

EN L’ÀMBIT DE LA FOTÒNICA PER A EMPRESES

vida i la salut, la seguretat, la metrologia i els sensors, i la 
visualització i els displays.

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

ACTPHAST4.0 contribueix a la reducció del risc associat 
a projectes d’innovació gràcies a un instrument propi de 
finançament. El suport econòmic es basa en finançar les tasques 
que els partners d’ACTPHAST4.0 realitzen per a l’empresa. 

Addicionalment, el suport tecnològic que ofereix 
ACTPHAST4.0 es complementa amb experts en l’àrea de 
negoci i finances per ajudar que les activitats d’innovació 
tinguin una orientació a mercat sòlida.

El Centre de Desenvolupament de Sistemes i Instrumentació 
(CD6 UPC) ha iniciat la seva participació com a partner en 
el projecte europeu ACTPHAST4.0 (ACceleraTing PHotonics 
innovAtion for SME’s: a one STop-shop-incubator). 
ACTPHAST4.0 és una plataforma que dona suport a 
projectes d’innovació que incorporin tecnologies fotòniques. 
La iniciativa és oberta a totes les empreses europees i 
proporciona finançament i accés directe a l’expertesa, a 
l’estat de l’art i a les infraestructures dels centres d‘R+D líders 
a Europa.

ACTPHAST4.0 opera com una convocatòria oberta a totes 
les empreses europees, tot i que està especialment orientat 
a les pimes, i dona suport en els processos d’innovació 
amb impacte en una gran varietat de sectors industrials. 
Els principals àmbits d’aplicació són, entre altres, la 
producció avançada (indústria 4.0), l’automoció, la indústria 
aeroespacial, l’energia i el medi ambient, les ciències de la 
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https://www.cd6.upc.edu
https://www.actphast.eu/en
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CIT UPC AL WORKSHOP UNIVERSITY TO 

INDUSTRY TECHNOLOGY TRANSFER

CIT UPC ha participat en el workshop University to Industry 
Technology Transfer, organitzat per Bax & Company i 
Innoget, una sessió pràctica per millorar el funcionament 
de les plataformes d’innovació oberta i transferència 
de tecnologia i coneixement en línia. Aquest workshop 
s’emmarca en el pilot 7 (Online Knowledge Marketplace) 
dels 8 que constitueixen Science2Society (S2S), un projecte 
europeu l’objectiu del qual és millorar l’eficiència del sistema 
europeu d’innovació mitjançant l’elaboració de bones 
pràctiques sobre la transferència de tecnologia, elaborant 
i difonent informació perquè els agents implicats puguin 
optimitzar aquests processos. CIT UPC participa de manera 
destacada en S2S liderant el pilot 2 sobre Co-location 
(Establishing industry innovation labs within universities).

Durant el workshop es van explorar, a través de la metodologia 
design thinking i a partir d’una anàlisi aprofundida de l’eina 

Innoget (l’Open Innovation Marketplace), les possibles millores 
que puguin optimitzar l’ús d’aquest tipus de plataformes.

S2S està format per 18 socis, entre els quals destaquen grans 
empreses com FIAT, Atos o CA Technologies, i entitats de 
recerca europees de referència com KU Leuven, Karlsruhe 
Institute of Technology, Aalto University o Fraunhofer.

25 de gener

18 de gener

JORNADA INTERCLÚSTERS: UNLOCKING 

HEALTH BENEFITS FROM RAILWAY MOBILITY

CIT UPC ha participat en la jornada Unlocking Health 
Benefits from Railway Mobility, organitzada pels clústers 
HealthTech i Railgrup, en col·laboració amb ACCIÓ. La 
sessió es va celebrar dins del projecte interclústers Health y 
Rail, que té com a objectiu identificar tecnologies de salut 
aplicables a la mobilitat ferroviària.

Durant la sessió es van debatre més de 20 aspectes en els 
quals les tecnologies de la salut podrien donar resposta a 
algunes de les necessitats dels agents ferroviaris. Durant 
la jornada, el director de la UITP (Unió Internacional de 
Transports Públics), Pere Calvet, va presentar la seva visió 

sobre la importància i els impactes potencials de l’aplicació 
de tecnologies creuades entre ambdós sectors.

http://science2society.eu
http://www.uitp.org
http://www.uitp.org
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II TROBADA DELS HUBS 

DIGITALS EUROPEUS

S’ha celebrat a Brussel·les la segona jornada de la sèrie 
de trobades previstes dintre del Grup de Treball dels Hubs 
d’Innovació Digital, del qual CIT UPC i el centre de recerca 
Data Management Group  són membres.

L’objectiu d’aquesta trobada ha estat apropar els hubs 
d’innovació digital (DIH) membres del Catàleg Europeu de 
DIH, per tal de debatre sobre com es poden finançar i com 
es pot millorar l’accés de les pimes al finançament. Durant 
la sessió, Josep Lluís Larriba, director del Data Management 
Group (DAMA UPC), va presentar el Centre d’Innovació i 
Tecnologia de la UPC (CIT UPC) a la resta de hubs digitals.

22 de febrer

JORNADA CIT UPC: 

APORTANT INNOVACIÓ PER A CREAR VALOR 

S’ha celebrat la Jornada CIT UPC “Aportant innovació 
per a crear valor”, amb el suport d’ACCIÓ, en la qual es 
van presentar algunes de les capacitats tecnològiques de 
centres TECNIO de la UPC. 

La sessió es va centrar en la presentació d’àrees d’expertesa 
i de capacitats tecnològiques en quatre àmbits: les smart 
data aplicades al manteniment industrial, el disseny 
d’equips industrials aplicant criteris de sostenibilitat i cicle 
de vida, l’electrònica i l’eficiència energètica, i la fotònica 
i l’enginyeria òptica aplicades al sector industrial. Com a 
cloenda, representants de TECNIO / ACCIÓ van exposar 
les principals eines de finançament per a projectes d’R+D.

20 de març

https://www.dama.upc.edu/es
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PARTICIPACIÓ A L’SMART ENERGY CONGRESS 2018

CIT UPC ha participat com a entitat col·laboradora en 
l’esdeveniment Smart Energy Congress 2018 “Digital 
Transformation, leading Energy Efficiency”, organitzat per 
la plataforma EnerTIC.

Smart Energy Congress és el congrés anual europeu en el 
qual consultores de referència, companyies energètiques, 
líders de la indústria tecnològica, responsables de grans 
projectes, etc. comparteixen la seva visió i debaten sobre 
tendències, reptes i oportunitats per millorar l’eficiència 
energètica en àmbits com les ciutats (Smart Cities), indústries 
(Industry 4.0) o centres de dades (Smart Data Centers).

Aquesta trobada ha estat una ocasió única per detectar 
oportunitats i establir relacions amb els stakeholders, amb 

els quals hem coinnovat i compartit experiències, així com 
una oportunitat per estar al dia de les últimes tendències 
en smart industry 4.0, smart cities, smart energy, smart data 
center i smart energy i start-ups. 

11-12 d’abril

TECNOLOGIA PER A LA BUGADERIA INDUSTRIAL: 

RENOVACIÓ DE LA CÀTEDRA GIRBAU GROUP

La UPC i l’empresa Girbau han renovat, per tres anys més, la 
Càtedra Girbau Group en recerca i innovació en tecnologia 
de bugaderia industrial per promoure activitats de recerca, 
innovació i transferència de tecnologia, així com de formació.

La renovació d’aquesta càtedra, que es va crear el febrer 
de 2012, consolida la col·laboració entre l’empresa Girbau 
i la UPC en activitats d’R+D+I i de transferència de resultats 
de la recerca vinculats a la bugaderia, especialment a 
través del Centre de Disseny d’Equips Industrials (CDEI 
UPC). La Càtedra està dirigida per Jordi-Ramon Martínez, 
també director del CDEI UPC, i té la seu en aquest centre 
especialitzat en enginyeria de màquines.

La Càtedra promou projectes de recerca en tecnologia 
aplicada als béns d’equip, especialment els relacionats 
amb la innovació i els processos de desenvolupament de 
productes en l’àmbit de la bugaderia industrial. També 

promou la identificació de propostes de millora i d’innovació 
en tecnologies aplicables al seu sector d’activitat, 
l’assessorament i col·laboració en projectes d’innovació de 
l’empresa, així com activitats de docència i formació, com 
ara l’organització de seminaris, la incorporació d’estudiants 
de la UPC per fer pràctiques en l’empresa, la direcció de 
treballs de fi de màster o propostes de doctorats industrials.

6 d’abril

https://enertic.org
http://www.cdei.upc.edu/es/
http://www.cdei.upc.edu/es/
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WORKSHOP: MILLORANT LA TRANSFERÈNCIA 

DE TECNOLOGIA A EUROPA

El Centre d’Innovació i Tecnologia de la UPC (CIT UPC) 
ha coorganitzat el workshop Millorant la transferència 
de tecnologia a Europa, en el marc del projecte europeu 
Science2Society (S2S).

Durant la jornada es van presentar els primers resultats de 
tres pilots en els quals treballa el projecte Science2Society: 
Co-location (Establishing industry innovation labs within 
universities) liderat per la UPC i CA; Big Research Data 
Transfer, liderat per l’Aalto University i Atos, i Open 
Innovation Marketplace, liderat per Innoget.

El vicerector de Transferència del Coneixement i Innovació 
de la UPC, Jordi Berenguer, va donar la benvinguda a 
l’acte. Josep M. Piqué, president de la IASP (International 
Association of Science Parks and Areas of Innovation), va 
compartir la seva experiència sobre factors d’èxit en la 
transferència de tecnologia. El workshop, al qual van assistir 
més de 40 persones, va finalitzar amb un torn obert a la 

participació dels assistents sobre els continguts presentats, 
liderat per Bax & Company.

Science2Society és un projecte europeu que té l’objectiu 
de millorar l’eficiència del sistema europeu d’innovació 
mitjançant l’elaboració de bones pràctiques sobre la 
transferència de tecnologia, generant i difonent informació 
perquè els agents implicats puguin optimitzar aquests 
processos. S2S avalua els mecanismes de col·laboració 
entre universitats, organitzacions de recerca, la societat i 
la indústria per tal de millorar els processos d’innovació i el 
seu impacte en la societat.

S2S està format per 18 socis, entre els quals destaquen 
grans empreses com FIAT, Atos o CA Technologies, i entitats 
de recerca europees de referència com la KU Leuven, el 
Karlsruhe Institute of Technology, l’Aalto University o el 
Fraunhofer.

8 de juny

http://science2society.eu
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LA UPC I SIEMENS POTENCIARAN LA 

DIGITALITZACIÓ AL SECTOR DE L’ENERGIA

LA UPC I SEIDOR SIGNEN UN CONVENI PER 

IMPULSAR LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

El rector de UPC, Francesc Torres, i el director general de les 
divisions Power&Gas i Power Services de Siemens España, 
Olivier Bècle, van signar un conveni de col·laboració per 
conèixer les necessitats futures en la digitalització del 
sector de l’energia, amb l’objectiu de potenciar activitats 
d’innovació i recerca en els camps de l’anàlisi de dades i 
la intel·ligència artificial en el sector energètic. El conveni 
també vol fomentar la recerca i la col·laboració entre 
l’empresa i la Universitat en aquests àmbits.

Amb aquest objectiu, el conveni permet establir aliances 
estratègiques entre l’empresa i la UPC per enfortir la 
digitalització del sector de la generació d’energia: projectes 
conjunts de recerca i innovació basats en casos d’ús, 
organització de workshops, seminaris i creative labs, i la 
cerca de finançament tant públic com privat per impulsar 
projectes de recerca en aquests camps.

El conveni també està orientat a reforçar l’activitat del 
MindSphere Application Center (MAC), el hub d’innovació 
de SIEMENS ubicat a Cornellà de Llobregat. Aquest centre 
tecnològic promou el desenvolupament de solucions digitals 
per al sector energètic, entre les quals es troba l’ús de 
Mindsphere, la plataforma cloud de la companyia per a 
la IoT industrial.

La UPC i la multinacional Seidor, empresa consultora 
especialitzada en software de gestió i en serveis TIC de 
valor afegit, han signat un conveni per impulsar la innovació 
tecnològica, en particular les iniciatives relacionades amb 
la tecnologia cloud i blockchain i el 5G. 

En el marc del conveni, que té una durada de quatre 
anys, els dos socis preveuen endegar un mínim de 10 o 12 
projectes, relacionats amb l’aplicació de tecnologia cloud 
en eines educatives per a les aules, l’ús de blockchain en 
àmbits de l’Administració pública i la creació d’aplicacions 
disruptives facilitades per la tecnologia 5G.

inLab FIB UPC participarà en el desenvolupament de les 
iniciatives i oferirà assessorament en matèria d’innovació 
TIC, mitjançant la creació d’equips de treball que donin 
resposta a les necessitats de Seidor.

26 d’octubre

1 d’octubre

https://inlab.fib.upc.edu/es
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CIT UPC S’INCORPORA 

AL CLÚSTER DE MATERIALS AVANÇATS

El Centre d’Innovació i Tecnologia de la UPC (CIT UPC) 
ha formalitzat la seva incorporació al Clúster de Materials 
Avançats (CMAV), una associació sense afany de lucre 
que té com a objectiu principal promoure i contribuir a la 
competitivitat de les empreses i entitats de la cadena de 
valor del sector dels materials avançats a Catalunya. 

El clúster compta amb empreses i entitats associades, que 
promouen iniciatives orientades a impulsar el negoci dels 
materials avançats estimulant i explotant les sinergies entre 
els membres i sectors afins. El CMAV aporta informació 
estratègica i tecnològica als seus membres per tal de 
millorar-ne la competitivitat, a més de potenciar les 
oportunitats de col·laboració en la generació de propostes 
per a totes les empreses que en formen part.

Amb aquesta incorporació, la UPC intensifica la 
col·laboració amb les empreses relacionades amb el sector 
aportant el seu coneixement expert i la seva especialització 
en les tecnologies dels materials avançats, tant pel que fa 
a la caracterització com al desenvolupament de processos 
de producció, per tal d’afavorir la innovació. 

La creació del Clúster MAV de Catalunya ha estat impulsada 
per la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ, 
l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa Catalana.

5 de desembre

https://www.clustermav.com
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LA UPC I PIMEC POTENCIEN LA INNOVACIÓ 

I LA COMPETITIVITAT DE LES EMPRESES

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i PIMEC 
han signat un conveni amb l’objectiu d’establir un marc 
de col·laboració que permeti fomentar la transferència de 
coneixement i tecnologia de l’àmbit universitari als sectors 
productius, amb la finalitat de potenciar la innovació, la 
competitivitat i el creixement empresarial. En aquest context, 
ambdues entitats coordinaran activitats d’investigació 
científica, desenvolupament tecnològic i formació. 
Les accions se centraran en quatre àmbits: recerca i 
transferència, energia, acceleració d’empreses i docència.

CIT UPC assumeix el rol de participar de manera activa 
tant en la definició com en el seguiment de les accions que 
es portaran a terme, en particular aquelles que estiguin 
destinades a facilitar la innovació i el desenvolupament 
tecnològic: detecció de necessitats tecnològiques, diagnosi 
i assessorament en la implementació de solucions mitjançant 
projectes d’R+D, i definició i execució de projectes 
col·laboratius d’àmbit nacional o internacional, entre altres.

La UPC, des de la seva posició de lideratge a l’entorn de 
la indústria 4.0 i de la transició energètica, vol contribuir 

a facilitar a les pimes catalanes aquesta transició cada 
cop més exigent per treballar en un mercat global i cada 
cop més competitiu. En aquest sentit, la Universitat està 
treballant en la posada en marxa d’un observatori de 
prospectiva tecnològica, de caràcter sectorial, a partir del 
qual elaborarà informes i ajudarà a orientar la recerca que 
desenvolupen els diferents centres i grups de recerca, per 
anticipar-se a la demanda del mercat, alhora que permetrà 
facilitar a les empreses catalanes el seu posicionament més 
competitiu.

5 de desembre

https://www.pimec.org
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RELLEU A LA DIRECCIÓ 

DE CIEFMA UPC I DE CDEI UPC

El Dr. Luis Llanes Pitarch ha assumit la direcció del Centre 
d’Integritat Estructural, Fiabilitat i Micromecànica dels 
Materials (CIEFMA UPC) i relleva el Dr. Marc Anglada, 
director del centre des que es va fundar el 1993. 

Luis Llanes és catedràtic del Departament de Ciència dels 
Materials i Enginyeria Metal·lúrgica de la UPC. Titulat en 
Enginyeria de Materials (Universitat Simón Bolívar, Veneçuela) 
i doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials (University 
of Pennsylvania, EUA), ha estat vinculat professionalment a la 
UPC des de 1992. La seva recerca se centra en l’estudi de 
les propietats mecàniques (en particular la fractura i la fatiga) 
de materials que tenen aplicació a l’enginyeria: metalls, 
ceràmiques i compòsits de matriu inorgànica. Des de fa més 
de 15 anys, la seva activitat se centra en els materials durs, 
tant pel que fa a la volumetria com a les capes. En aquest 
context, destaca la recerca realitzada per desenvolupar 
protocols que permetin optimitzar el disseny microestructural 
d’aquests materials sobre les bases de millores en la seva 
integritat mecànica, fiabilitat i tolerància al dany. En l’àmbit 
internacional, ha estat Chairman o Co-Chairman de les 
últimes 4 conferències internacionals sobre la Ciència de 
Materials Durs (ICSHM).

Gener

El Dr. Jordi Martínez ha assumit la direcció del Centre de 
Desenvolupament d’Equips Industrials (CDEI UPC) i relleva 
el Dr. Carles Riba Romeva, qui ha estat fundador i director 
del centre des de 1999. Gràcies al lideratge i a l’expertesa 
del Dr. Riba, CDEI UPC s’ha posicionat com a referent en 
innovació en disseny i desenvolupament de béns d’equip i 
productes.

Jordi Martínez és doctor enginyer industrial per la UPC 
des de l’octubre de 1987 i professor titular d’universitat del 
Departament d’Enginyeria Mecànica des del desembre de 
1988. Ha estat secretari d’aquest departament i actualment 
n’és el sotsdirector. Ha impartit docència en les àrees de 
Mecànica, Teoria de Màquines i Mecanismes i des de 
1997 en l’àrea de Càlcul, Disseny i Assaig de Màquines, 
així com en el màster en Automoció de l’ETSEIB. La seva 
activitat de recerca s’ha centrat principalment en l’anàlisi de 
vibracions i la simulació de sistemes vibratoris, especialment 
en l’àmbit ferroviari.

Actualment també col·labora amb l’Institut d’Organització 
i Control en el disseny de plataformes per a robots mòbils.

https://ciefma.upc.edu/es
http://www.cdei.upc.edu/es/
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EL PROGRAMA RECERCAIXA DISTINGEIX EL 

PROJECTE LINDAFIX PER LLUITAR CONTRA LA 

POBRESA I L’EXCLUSIÓ SOCIAL

El programa RecerCaixa, que té com a objectiu impulsar i 
fomentar la recerca d’excel·lència a Catalunya, incrementar 
el progrés social i econòmic, i millorar el benestar de les 
persones, ha lliurat els 20 nous ajuts atorgats als projectes 
seleccionats en la convocatòria 2017.

En l’àmbit de les polítiques públiques, ha estat seleccionat 
el projecte LinDaFIX (Linked Data for Fighting Inequality in 
Complex Societies): Dades enllaçades per lluitar contra 
la desigualtat en societats complexes, de María Ribera 
Sancho, Ernest Teniente, investigadors d’inLab FIB UPC, i 
Maria Cristina Marinescu, del Barcelona Supercomputing 
Center-Centro Nacional de Supercomputación, que ha 
obtingut prop de 82.000 euros. 

El projecte busca abordar el nombre creixent de casos de 
pobresa i exclusió social i té com a objectius principals la 
detecció oportuna d’individus en risc, la descoberta de 
patrons que pronostiquen desigualtat i el desenvolupament 
d’un conjunt d’indicadors de vulnerabilitat. L’aproximació 
que plantegen es basa en tecnologies semàntiques, 
raonament automatitzat, aprenentatge de màquina i 
tècniques de processament del llenguatge natural per creuar 
la informació i descobrir relacions que puguin indicar quins 
són els individus en risc. A curt termini, l’objectiu del projecte 
és ajudar a detectar casos amagats de vulnerabilitat i, a un 
nivell més profund, es planteja que això pugui canviar la 
manera amb què la societat veu els individus afectats per 
la pobresa i l’exclusió.

També ha estat seleccionat en l’àmbit de les humanitats i 
cultura el projecte de la UPC Ètica per a robots que ens 
cuiden, que desenvolupa un equip liderat per la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) i que compta amb la 
participació del director de l’IDEAI UPC, Cecilio Angulo, 
així com de l’Hospital Sant Joan de Déu i de la Università 
degli Studi di Sassari (Itàlia), amb un ajut de prop de 
75.500 euros.

El projecte vol aportar un marc ètic per al disseny i l’ús 
de robots socials en l’àmbit de la cura i la salut des d’una 
perspectiva interdisciplinària, fent èmfasi en les oportunitats 
i els riscos que aquestes noves formes de relació poden 
comportar.

21 de febrer

https://inlab.fib.upc.edu/es/lindafix-linked-data-fighting-inequality-complex-societies
https://inlab.fib.upc.edu/es/lindafix-linked-data-fighting-inequality-complex-societies
https://inlab.fib.upc.edu/ca
https://ideai.upc.edu/en
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MARIA PAU GINEBRA, 

FINALISTA AL PRIZE FOR WOMEN 

INNOVATORS DE LA UE
13 de març

La investigadora del Centre de Recerca en Enginyeria 
Biomèdica (CREB UPC), Maria Pau Ginebra, ha estat 
seleccionada com una de les 12 finalistes a l’EU Prize for 
Women Innovators 2018.

El Prize for Women Innovators 2018 l’atorga la Unió Europea 
en el marc del programa Horizon 2020, amb la voluntat de 
conscienciar sobre la necessitat d’innovar i de fomentar que 
hi hagi més dones empresaries. Cada finalista ha d’haver 
fundat o cofundat una empresa d’èxit a partir d’idees o 
projectes innovadors que hagin arribat al mercat. En el cas 
de Maria Pau Ginebra, a més d’investigadora de CREB 
UPC, és fundadora de Mimetis Biomaterials, una spin-off 
sorgida del grup de recerca de Biomaterials, Bioemecànica 
i Enginyeria de Teixits, el qual dirigeix, i centrada en el 
disseny i la fabricació de nous biomaterials sintètics per a 
la regeneració òssia i amb aplicacions ortopèdiques. 

L’àmbit de recerca de Maria Pau Ginebra és el disseny 
de nous biomaterials per a la medicina regenerativa i 
l’alliberament controlat de fàrmacs, especialment en el camp 
de la regeneració òssia. La investigadora ha rebut diferents 
reconeixements, entre altres una distinció ICREA Acadèmia 
de la Generalitat de Catalunya en l’àrea de tecnologia i 
enginyeria el 2014, i una Medalla Narcís Monturiol al mèrit 
científic i tecnològic el 2012.

Les finalistes han estat seleccionades per un jurat d’experts 
independents dels àmbits acadèmic, de negoci, de capital 
de risc i d’emprenedoria. A la convocatòria s’hi han presentat 
122 persones de tots els estats membres de la UE i de països 
associats al programa Horizon 2020. Les empreses creades 
per les concursants es basen en idees innovadores en una 
àmplia gamma de sectors, entre els quals destaquen els de 
la salut, la biotecnologia i la innovació social.

https://creb.upc.edu/ca
https://www.mimetis.com
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SAFEPRES: PROJECTE GUANYADOR DELS 

FACTORIES OF THE FUTURE AWARDS

CARNET GUARDONAT AMB EL PREMI ITS 2018 

14 de març

17 d’abril

El projecte SAFEPRES (Sistema d’Anàlisi de Fallades per a 
la Supervisió Específica de la Bomba de Pressió Auxiliar), 
realitzat pel Motion Control & Industrial Applications (MCIA 
UPC) en col·laboració amb IThinkUPC per a l’empresa 
Loire Gestamp, ha estat guanyador en la categoria Millor 
projecte d’innovació en els premis Factories of the Future 
Awards,  organitzats per Advanced Factories Expo & 
Congress.

Els Factories of the Future Awards s’emmarquen en la 
celebració de la segona edició de la fira d’innovació, 
automatització i indústria 4.0 Advanced Factories 2018, que 
ha tingut lloc del 13 al 15 de març al CCIB de Barcelona. 

En aquesta fira s’han presentat els últims avenços en 
màquines eina, robòtica, automatització industrial i totes 
les tecnologies de la indústria 4.0.

La iniciativa CARNET (Future Mobility Research Hub) ha 
rebut el Premi ITS 2018 en la categoria de Trànsit Urbà 
pel projecte Virtual Mobility Lab (VML). El lliurament dels 
guardons es va celebrar en el marc de la XVII Congrés 
Espanyol sobre Sistemes Intel·ligents de Transports, 
organitzat per ITS Espanya a la seu del Col·legi Oficial 
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Madrid.

L’objectiu de VML és desenvolupar noves eines per a 
la planificació urbana. VML, que ha comptat amb la 
col·laboració de SEAT, PTV IBERIA i Kineo, és capaç 
d’analitzar i avaluar l’impacte dels projectes de mobilitat 
intel·ligent a Barcelona, i els seus resultats es poden 
extrapolar abans de fer-ne una prova pilot. La Dra. Lídia 
Montero, investigadora d’inLab FIB UPC  i responsable del 
projecte, va presentar els principals resultats aconseguits, 
entre els quals destaca la primera modelització multimodal 
detallada de la primera corona de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona que integra tant l’oferta de totes les formes 

de transport públic com el vehicle privat i la demanda de 
mobilitat actualitzada.

ITS (Intelligent Transport Systems) són les sigles per les quals 
són conegudes les organitzacions l’activitat de les quals està 
enfocada al desenvolupament, promoció i desplegament 
dels sistemes intel·ligents de transport. Dintre de les activitats 
d’ITS Espanya destaca la d’introduir la intel·ligència artificial 
en la mobilitat de les persones i les mercaderies de manera 
que sigui més segura, més eficient i més neta.

https://mcia.upc.edu/es
https://mcia.upc.edu/es
https://www.ithinkupc.com/es
http://www.carnetbarcelona.com
https://cit.upc.edu/es/destacados/virtual_mobility_lab_
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PREMI MANEL XIFRA I BOADA AL CENTRE 

D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA DE LA UPC

El Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics 
Industrials de Girona i Comexi han reconegut la tasca de 
CIT UPC en la XIII edició dels Premis Manel Xifra i Boada, 
lliurats el dia 1 de juny.

El Centre d’Innovació i Tecnologia (CIT UPC) de la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha rebut el Premi 
Manel Xifra i Boada en la modalitat de grup de recerca 
aplicada o centre tecnològic. El rector de la UPC, Francesc 
Torres, va recollir el guardó durant la cerimònia de la XIII 
edició dels Premis, convocats pel Col·legi d’Enginyers 
Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona i Comexi, 
i que va tenir lloc a l’Auditori de la Mercè de Girona.

Els Premis es convoquen anualment en memòria de Manel Xifra 
i Boada (1928-2005), enginyer tècnic que va dedicar la seva 
trajectòria professional al sector industrial, i reconeixen el treball 
de persones que hagin contribuït a la difusió, consolidació i 
distinció de la professió de l’enginyeria tècnica.

1 de juny

ACCÈSSIT DEL PREMI INDÚSTRIA 4.0 2018
1 de juny

El programa de projectes Data-Driven Steel 4.0 va ser 
guardonat amb l’accèssit del Premi Indústria 4.0, lliurat en 
el marc del Fòrum Indústria 4.0, organitzat per la Comissió 
Indústria 4.0 d’Enginyers de Catalunya a l’Espai Endesa de 
Barcelona. 

Data-Driven Steel 4.0 descriu el programa de monitoratge 
intel·ligent de les plantes siderúrgiques de CELSA Group, 
desenvolupat pel Centre Motion Control and Industrial 
Applications (MCIA UPC), en col·laboració amb IThinkUPC, 
mitjançant el desplegament d’una plataforma IIoT (Industrial 
Internet of Things) basada en la tecnologia MIIMETIQ de 
NEXIONA.

L’encarregat de recollir el premi va ser Òscar Cubiñá, 
director de l’acereria Celsa Barcelona, juntament amb 
Juan Antonio Ortega, director de l’MCIA UPC; Mauricio 

Echeverría, solutions manager d’indústria 4.0 d’IThinkUPC; 
Jesús Adolfo Cariño, María Quiles i Daniel Zurita, 
investigadors de l’MCIA UPC, i Julian Junge, director 
technical operations de Nexiona. 

El Premi Indústria 4.0 té per objectiu reconèixer la contribució 
de les empreses que, com CELSA Group, estan duent a 
terme de forma pionera iniciatives i projectes innovadors 
en aquest àmbit.

https://mcia.upc.edu/ca
https://mcia.upc.edu/ca
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LA RECERCA DE L’INVESTIGADOR 

JOSEP MARIA FONT 

RECONEGUDA AMB UNA 

BECA LEONARDO
18 de juliol

La recerca de l’investigador Josep Maria Font, del Centre 
de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC), ha 
estat reconegut amb una Beca Leonardo de la Fundación 
BBVA per crear un exosquelet robòtic personalitzat per 
a la rehabilitació de la marxa de persones amb lesions 
medul·lars. 

L’exosquelet ABLE, dissenyat i desenvolupat en el marc del 
grup de recerca en Enginyeria Biomecànica (BIOMEC) de 
la UPC, que dirigeix l’investigador Josep Maria Font, és de 
baix cost, lleuger, personalitzat i fàcil d’utilitzar, i permet a 
persones amb lesions medul·lars poder adquirir mobilitat 
per caminar. Fa servir només els mecanismes i sensors 
essencials per facilitar la recuperació funcional de la marxa 
de pacients amb una lesió medul·lar, i té 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. L’investigador, que forma part de 
CREB UPC, ha rebut una de les Beques Leonardo per donar 
nou impuls al projecte.

Les Beques Leonardo que atorga la Fundació BBVA 
estan destinades a donar suport directament al treball 
d’investigadors i creadors culturals d’entre 30 i 45 anys que, 
en estadis intermedis de la seva carrera, desenvolupen un 
projecte innovador en un dels 11 àmbits d’especialització o 
activitat de les diferents àrees de la convocatòria. En l’edició 
del 2018, en la qual hi han concorregut 1.521 sol·licitants, 
s’han atorgat 64 beques, dotades amb 40.000 euros 
cadascuna.

https://creb.upc.edu/ca
http://biomec.upc.edu
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EL PROJECTE SOBRE UN NOU SISTEMA DE 

CONTROL SOBRE VIBRACIONS AL METRO DE 

BARCELONA, FINALISTA DELS 

ERCI INNOVATION AWARDS 2018

El projecte Dynamic Vibration Absorbers to Reduce 
Ground-borne Vibrations from Underground Railways del 
Laboratori d’Enginyeria Acústica i Mecànica (LEAM UPC) i 
AVEnginyers, spin-off del centre, ha estat finalista dels ERCI 
Innovation Awards 2018.

Es tracta d’un sistema de control de la vibració que genera 
el pas del ferrocarril, basat en l’aplicació d’absorbidors 
dinàmics de vibració (DVA, per les sigles en anglès). 
Aquests elements tenen un manteniment fàcil, un disseny 
senzill i una alta fiabilitat, i 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 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. 

Els dispositius estan instal·lats de forma experimental al metro 
de Barcelona des del febrer de 2019.

Els Premis a la Innovació ERCI són organitzats pels clústers 
membres d’ERCI i atorgats a empreses europees que 
ofereixen productes, sistemes, tecnologies, processos o 
serveis, amb característiques innovadores i provades. 
El concurs està organitzat per a l’àmbit europeu. Els 
guanyadors són seleccionats per un jurat europeu d’experts 
independents que representen la indústria, la recerca i les 
autoritats públiques.

19 de setembre

https://leam.upc.edu
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CARNET, PREMI NACIONAL 

DE RECERCA AL PARTENARIAT 

PUBLICOPRIVAT EN R+D

El hub en recerca i innovació CARNET (Future Mobility 
Research Hub) –impulsat per SEAT, la UPC i Volkswagen 
Group Research, i coordinat per CIT UPC– ha rebut el Premi 
Nacional al Partenariat Publicoprivat en Recerca i Innovació 
2017.

Els Premis Nacionals de Recerca, convocats pel Govern 
de Catalunya i la Fundació Catalana per a la Recerca i 
la Innovació, fomenten el reconeixement social de la 
ciència i l’activitat dels investigadors, mecenes, empresaris i 
comunicadors. L’acte de lliurament dels Premis, presidit per 
Quim Torra, president de la Generalitat de Catalunya, va 
tenir lloc al Teatre Nacional de Catalunya, a Barcelona.

CARNET és la primera plataforma de coneixement i de 
col·laboració entre la indústria i la universitat que pren la 
ciutat de Barcelona com a camp de proves per assajar 
noves solucions tecnològiques que millorin la qualitat de 
vida dels ciutadans en l’àmbit de la mobilitat. Està oberta 
a la participació d’institucions i d’empreses que vulguin 
donar resposta als reptes de la mobilitat urbana. La 
iniciativa compta amb el suport d’altres socis empresarials, 
com ara Altran, Applus+ Idiada, el Clúster de la Indústria 
d’Automoció de Catalunya (CIAC), ELISAVA, Kineo, Ficosa, 
PTV Group, el RACC i Rucker Lypsa, i la col·laboració de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

15 d’octubre

http://www.carnetbarcelona.com
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BARCELONA, CAPITAL EUROPEA DE LA 

MOBILITAT URBANA, AMB LA UPC COM UN 

DELS SOCIS TECNOLÒGICS CLAU

MOBILus ha estat escollida la nova comunitat d’innovació 
(KIC per les seves sigles en anglès) de l’Institut Europeu 
d’Innovació i Tecnologia (EIT), una xarxa que posiciona 
Barcelona com a capital europea de la mobilitat urbana. 
La candidatura d’aquesta plataforma, formada per 48 
socis de 15 països, entre ciutats, empreses, universitats i 
centres de recerca, ha estat impulsada per la UPC, que 
porta treballant en la iniciativa des de ja fa uns anys des del 
hub d’investigació i innovació en mobilitat urbana CARNET, 
creat amb SEAT i Volkswagen Group Research i coordinat 
per CIT UPC, i soci del KIC.

Amb aquesta designació, MOBILus, que a partir de gener 
del 2019 porta el nom d’EIT Urban Mobility, s’uneix a 
la xarxa d’innovació més gran d’Europa com la vuitena 
comunitat KIC. Aquestes comunitats són entitats dinàmiques 
i creatives que aprofiten la innovació i l’esperit emprenedor 
europeus per tal de trobar solucions als desafiaments de 
la societat en àrees amb un alt potencial d’innovació, en 
aquest cas el de la mobilitat urbana. 

L’EIT Urban Mobility es constitueix com una plataforma 
publicoprivada multinacional europea que es dedicarà a 
la recerca i aplicació de solucions que millorin l’ús col·lectiu 
dels espais urbans, vetllant per una mobilitat multimodal, 
accessible, confortable, segura, eficient i sostenible, i des 
d’una perspectiva integradora, i oferirà solucions als nous 

modes de transport urbans que irrompen a les ciutats, 
donant suport a les comunitats locals, amb la qual cosa 
estimularà l’economia. Tindrà una vigència d’entre 7 i 15 
anys i un volum financer previst que pot arribar als 400 
milions d’euros aportats per la Unió Europea i fins als 1.200 
milions aportats pels socis. La seu s’instal·la a Barcelona i 
tindrà quatre subseus més a Copenhaguen (Dinamarca), 
Praga (República Txeca), Munic (Alemanya) i Helmond 
(Països Baixos). 

El 13 de desembre s’ha celebrat la primera assemblea 
general de l’EIT Urban Mobility a Barcelona després 
d’haver estat designada com a seu de europea del KIC, 
que ha tingut lloc a les instal·lacions de Barcelona Activa, 
l’agència de desenvolupament local de la ciutat. 

Entre els 48 socis de MOBILus hi ha 13 ciutats, 17 empreses 
i 18 universitats —entre les quals l’única espanyola és la 
UPC— de Bèlgica, França, Hongria, Dinamarca, Alemanya, 
la República Txeca, Itàlia, Israel, Turquia, el Regne Unit, 
Suècia, Suïssa, els Països Baixos, Finlàndia i Espanya.

El nou KIC de l’EIT en mobilitat urbana sostenible està 
format, a més de Barcelona, per les ciutats d’Amsterdam, 
Copenhaguen, Eindhoven, Hamburg, Helmond, Hèlsinki, 
Istambul, Milà, Munic, Praga, Estocolm i Tel Aviv.

13 de desembre

https://eit.europa.eu
https://www.eiturbanmobility.eu
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27-28 d’abril

La UPC ha mostrat, a través de CIT UPC, les capacitats 
tecnològiques i alguns dels projectes desenvolupats en 
l’àmbit de la realitat virtual (RV) i augmentada (RA) en la 
2a edició del Mercat de Realitat Virtual BCN 360o, que 
va tenir lloc al Museu del Disseny de Barcelona (DHUB).

Entre les capacitats tecnològiques de la UPC, a més de 
l’RV i l’RA i la interacció immersiva, destaquen l’animació 
virtual humana i de multituds, el processament geomètric 
i la modelització de processos, l’enregistrament amb alta 
precisió d’objectes virtuals georeferenciats en el món real, 
sistemes òptics per a RV, RA i realitat mixta, i coneixement en 
la usabilitat d’aplicacions i videojocs, entre altres. 

En aquestes àrees, el Laboratori Virtual d’Innovació Modelant 
l’Arquitectura i la Ciutat (VIMAC UPC) desenvolupa projectes 
innovadors utilitzant sistemes digitals de geoinformació, 
cartografia digital, topografia, escàner làser terrestre, estudis 
i fotogrametria. Amb aquestes tècniques realitzen models 
3D i aplicacions interactives de gran complexitat, com ara 
l’aixecament del conjunt patrimonial del Palau Reial Major, a 
la plaça del Rei de Barcelona, o el drac de la porta principal 
dels pavellons de la finca Güell. 

El grup en Visualització, Realitat Virtual i Interacció Gràfica 
(ViRVIG UPC) treballa en la modelització i la visualització 
en temps real d’escenes complexes d’entorns urbans i rurals 
o d’elements del patrimoni cultural. Ha realitzat projectes 
per al Museu Nacional de Catalunya (MNAC) o per a 
la Fundació Sagrada Família, entre altres. ViRVIG UPC 

ha fet també simulacions de multituds que s’apliquen per 
estudiar la mobilitat o per analitzar mètodes d’evacuació 
en situacions d’emergència en entorns urbans. 

En aquest camp, el professor Ernest Redondo, del 
Departament de Representació Arquitectònica, elabora 
escenaris urbans virtuals a partir de núvols de punts o 
models 3D amb un alt nivell de realisme.

En l’àmbit de la salut, la ludificació (gamification) en la 
rehabilitació dels pacients s’ha incorporat a través de serious 
games i també com a eina virtual aliada de la cirurgia o de 
la psicologia clínica, a més d’utilitzar-la en la formació dels 
professionals. Part de la recerca del ViRVIG UPC se centra 
en la modelització i la visualització en temps real de dades 
mèdiques i de proteïnes, que donen suport tant al diagnòstic 
clínic com en la pràctica docent. 

En entorns industrials, les tècniques de RV aplicades al disseny, 
el manteniment o el control de plantes industrials tenen un 
paper clau en l’optimització de productes i processos. 

També s’han mostrat projectes en els quals treballen el 
Centre d’Aplicacions de la Informàtica a la Representació 
d’Arquitectura i Territori (CAIRAT), el Centre de la Imatge i 
la Tecnologia Multimèdia (CITM) i el Centre de Recerca 
en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC). També s’han mostrat 
les aplicacions de realitat augmentada en l’enregistrament 
d’objectes georeferenciats que investiga Dolors Royo, 
professora del Departament d’Arquitectura de Computadors.

TECNOLOGIA UPC A LA SEGONA EDICIÓ DEL 

MERCAT DE REALITAT VIRTUAL BCN 360º

74 CIT UPC | www.cit.upc.edu

https://vimac.upc.edu/en
https://www.virvig.eu
https://www.citm.upc.edu
https://creb.upc.edu/ca
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A través de l’esCERT, membre d’inLab FIB, la UPC ha estat 
coorganitzadora, juntament amb ENISA, la DG Connect de 
la Comissió Europea i Telefónica, de l’Annual Privacy Forum 
(APF) 2018. Es tracta d’un esdeveniment que aplega experts 
internacionals del camp de la privadesa i la protecció 
de dades, per posar en comú els avenços en recerca i 
desenvolupament, els nous reptes polítics i legislatius, i les 
solucions que cal adoptar tant pel que fa a privadesa com 
a protecció de dades.

En la zona d’exhibició, paral·lela a les sessions del Congrés, 
la UPC va exposar els projectes desenvolupats pels equips 
de recerca relacionats amb aquestes temàtiques (com 
ara Live-FOR, TRUESSEC, C-ROADS, etc.) i les seves 
capacitats tecnològiques en ciberseguretat aplicada a 
la privadesa i la protecció de dades, cloud i big data, 
seguretat d’infraestructures, plans de continuïtat de negoci i 
consultoria en anàlisis forenses i de riscos i en auditories de 
seguretat, en serveis de confiança i en blockchain.

PARTICIPACIÓ EN L’ANNUAL PRIVACY 

FORUM 2018 D’ENISA A BARCELONA
13-14 de juny

https://escert.upc.edu
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La UPC, a través de CIT UPC, ha estat present, en un 
estand dintre del pavelló de la Generalitat de Catalunya, 
en l’edició de l’IoT Solutions World Congress, celebrat a 
Barcelona al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.

Entre altres projectes, s’hi ha presentat Cardiovascular Scale, 
desenvolupat pel grup de recerca d’Instrumentació, Sensors 
i Interfícies (ISI UPC),  un sistema que, incorporat a una 
bàscula, a més de mesurar la composició i el pes corporals 
permet fer un seguiment del sistema cardiovascular d’una 
persona en pocs segons. 

El nou sistema, desenvolupat dins del Programa Producte 
de la Generalitat de Catalunya i cofinançat amb els fons 
europeus de desenvolupament regional (FEDER) de la Unió 
Europea, és fàcil d’utilitzar, té un cost baix i es pot emprar 
fora de l’entorn hospitalari. Els resultats de cada paràmetre 
poden ser transmesos des de la bàscula a qualsevol 
dispositiu amb tecnologia sense fil.

També s’ha presentat TEMPS (Time-domain EMI 
Measurement and Processing System), un nou receptor EMI 
(interferències electromagnètiques) basat en la mesura i el 
processament en el domini del temps. Aquest equip, que 
combina oscil·loscopis d’ús comú i un software específic per 
al postprocessament de les adquisicions, permet mesurar el 
compliment de les normes de la directiva europea sobre 
compatibilitat electromagnètica de manera més ràpida i 
amb un cost més baix que les opcions existents al mercat.

En tercer lloc, s’hi ha presentat un sistema de supervisió 
intel·ligent per al manteniment predictiu en el sector ferroviari 
que s’està desenvolupant amb tecnologies basades en 
emissions acústiques que permeten, en estats incipients, la 
detecció, localització i diagnòstic d’escletxes en elements 
crítics del bogi, com són els eixos i les rodes.

En el marc del saló també es va celebrar el Fòrum Eficiència 
Energètica i Sostenibilitat en la Indústria 4.0, en el qual 
Luis Romeral, director del Motion Control and Industrial 
Applications (MCIA UPC), va moderar la taula rodona 
‘Tecnologies aplicades a l’eficiència energètica: blockchain, 
IoT, robòtica, realitat augmentada i intel·ligència artificial’.

Així mateix, Jordi Martín, de CIT UPC, va oferir la ponència 
‘De la innovació a la transformació digital’, en el marc de la 
jornada ‘Transformació digital en la indústria del bé d’equip’, 
organitzada per la fundació CEQUIP.

D’altra banda, inLab FIB va participar com a organitzador 
a la HackaTown: The IoT Interoperability Hackathon, 
celebrada al mateix recinte firal. 

El centre de recerca MCIA UPC i IThinkUPC, amb el 
seu projecte ‘Data-Driven Steel 4.0: IIoT deployment 
for Intelligent Monitoring of Meltshop & Rolling Mill 
process’, van realitzar una de les testbeds (plataformes 
d’experimentació) seleccionades per a aquesta edició.

LA UPC A L’IOT SOLUTIONS 

WORLD CONGRESS 2018 
16-18 d’octubre

https://mcia.upc.edu/es
http://www.cequip.net
https://inlab.fib.upc.edu/ca
https://mcia.upc.edu/es
https://www.ithinkupc.com/es
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Amb el suport de CIT UPC, inLab FIB  va ser present als 
Cyber Ethical Days, el Primer Congrés de Ciberseguretat i 
Hacking Ètic, que va tenir lloc en el marc de la Barcelona 
Industry Week. A través d’inLab FIB UPC, la UPC va 
presentar les seves capacitats tecnològiques i projectes 
desenvolupats en l’àmbit de la ciberseguretat en un estand 
a l’àrea d’exhibició del Congrés.

L’esdeveniment va consistir en dues jornades completes de 
conferències, workshops i networking al voltant de temes 
com la ciberseguretat industrial 24/7, les infraestructures 
crítiques, la protecció del sector salut o els ciberdelictes 
financers, entre altres.

Manel Medina, director de l’esCERT, integrat a inLab 
FIB i expert en ciberseguretat, va moderar la presentació 
“Fostering Security for IoT and Smart Health”, impartida per 
Christina Skouloudi, directora de Xarxes i Seguretat de la 
Informació a ENISA, i la keynote va ser a càrrec d’Enrique 
Redondo, responsable de l’àrea de ciberseguretat industrial 
d’INCIBE.

LA UPC PARTICIPA EN EL PRIMER CONGRÉS 

DE SEGURETAT I HACKING ÈTIC
17-18 d’octubre

https://inlab.fib.upc.edu/ca
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La UPC ha presentat les seves tecnologies a l’Smart City Expo 
World Congress, esdeveniment líder en la indústria de les 
ciutats intel·ligents, celebrat al recinte de Gran Via de Fira 
de Barcelona.

La UPC, de la mà de CIT UPC, hi ha exposat A4EU, una 
plataforma multirisc de detecció primerenca d’àmbit europeu 
per anticipar-se als riscos derivats de fenòmens meteorològics 
i climàtics extrems. Aquesta tecnologia, desenvolupada en el 
marc del projecte europeu ANYWHERE, liderat pel Centre 
de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia (CRAHI UPC), 
ajuda a millorar la coordinació dels equips que actuen en 
situacions d’emergència i a les poblacions exposades.

Un dels altres prototips mostrats en aquesta fira, on la UPC ha 
compartit un estand amb el projecte europeu Echord++, en 
el qual participa l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial 
(IRI), ha estat un sensor creat en el marc del projecte europeu 
CAPTOR. Aquest dispositius s’empren per mesurar la qualitat 
de l’aire (en particular l’ozó troposfèric) a través de projectes 
pilot a Espanya, Itàlia i Àustria. 

A l’estand de la UPC també s’ha pogut veure un sistema de 
rotació omnidireccional, dissenyat pel Centre de Disseny 
d’Equips Industrials (CDEI UPC), capaç de rotar 360º a partir 
de la integració de rodes convencionals i que es pot aplicar 
en sectors com els de la logística, els hospitals, la mobilitat i 
el transport. Així mateix, s’hi ha exposat un mòdul de potència 

escalable i modular, dissenyat pel Centre d’Innovació 
Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments 
(CITCEA UPC), que permet diferents configuracions per a 
equips convertidors, els quals permeten gestionar l’energia 
de forma bidireccional (carregadors per a vehicles elèctrics, 
entre altres). 

Altres projectes en els quals treballa la UPC en l’àmbit de 
les smart cities i que s’han presentat són: PaperChain, un 
model d’economia circular per transformar residus de paper 
en primeres matèries secundàries; Incover, un sistema per 
produir bioproductes i bioenergia a partir de microalgues 
cultivades en aigües residuals, i Optima, iniciativa enfocada 
a desenvolupar equips intel·ligents d’aplicació de fitosanitaris 
per millorar la qualitat dels aliments. Igualment, s’ha mostrat 
una aplicació mòbil que s’anomena Dosaviña, destinada 
als productors vitícoles que calcula la quantitat òptima de 
producte fitosanitari i el volum adequat que cal distribuir en 
vinyes en espatllera. Biometallum, Metro Haul i Slicenet són 
altres projectes que s’han destacat en el congrés.

A més, la Universitat hi ha mostrat les seves capacitats 
tecnològiques en el camp de les ciutats intel·ligents, que 
abasten la mobilitat intel·ligent, 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, l’eHealth, l’agricultura de 
precisió, el packaking biodegradable i els bioprocessos.

CIT UPC AL PRINCIPAL 

CONGRÉS D’SMART CITIES
13-15 de novembre
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https://cit.upc.edu/es/destacados/anywhere
http://crahi.upc.edu
https://www.iri.upc.edu
http://www.cdei.upc.edu/es/
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https://cit.upc.edu/ca/destacats/projecte_biometallum_recuperacio_de_metalls_de_residus_grup_biogap
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El Centre Motion Control and Industrial Applications 
(MCIA UPC) ha creat la spin-off Dattium Technology, 
especialitzada en el desenvolupament de sistemes de 
monitoratge intel·ligent per a aplicacions industrials. Dattium 
recull l’expertesa acumulada pel centre de recerca en 
manteniment predictiu, indústria 4.0 i electrònica industrial. 
L’equip emprenedor de la nova empresa està format pels 
investigadors d’MCIA UPC Maria Quiles, Jesus Adolfo 
Cariño, Daniel Zurita i Juan Antonio Ortega (codirector 
d’MCIA UPC).

Dattium Technology comercialitzarà solucions d’anàlisi de 
les dades del control de producció que implementaran 
sistemes de monitoratge intel·ligent, capaços de conèixer i 
avaluar en temps real el comportament general d’una planta 
industrial, tant per a aplicacions d’avaluació de qualitat de 
producte manufacturat com de manteniment predictiu de 
maquinària.

A través de potents algorismes d’intel·ligència artificial i amb 
mètodes de machine learning, la gran quantitat de dades 
que es generen durant els processos de manufactura es 
converteixen en informació útil per a la presa de decisions. 
Un sistema d’interfícies gràfiques facilita la visualització 
ràpida i senzilla per mostrar els resultats analítics, com 
ara desviacions del punt òptim d’operació de la planta i 
anomalies o defectes associats a altres causes.

Les solucions que ofereix Dattium Technology tenen 
aplicació en sectors diversos, com ara el metal·lúrgic, el 
químic o el d’automoció, entre altres.

Dattium Technology ha estat fruit de la col·laboració amb 
IThink UPC i està participada tant per aquesta com per la 
UPC.

DATTIUM TECHNOLOGY: MONITORATGE 

INTEL·LIGENT A LA INDÚSTRIA 4.0
Novembre

https://mcia.upc.edu/ca
https://www.ithinkupc.com/es
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Coordinadora Catalana de Fundacions

Federación Española de Centros Tecnológicos

Clúster de Materials Avançats de Catalunya

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. 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 EN MITJANS DE COMUNICACIÓ
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ENFOCAMENT TECNOLÒGIC TRANSVERSAL
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TECHNOLOGY  MADE REAL



TECHNOLOGY MADE REAL
www.cit.upc.edu

Unió Europea
Fons Europeu
de Desenvolupament Regional


