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Amb la perspectiva d’enguany, resulta singular mirar cap 
al 2019. Des de l’exercici passat, CIT UPC executa l’en-
càrrec de gestió per coordinar els serveis de promoció, 
comercialització, màrqueting i comunicació de les tecno-
logies que desenvolupen els centres de recerca i trans-
ferència de tecnologia de la UPC. Durant aquest any s’ha 
fet un esforç important per conèixer en profunditat els 
centres de la Universitat i per estrènyer el contacte amb 
investigadors i investigadores amb l’objectiu d’elaborar 
un catàleg complet i transversal del coneixement que la 
UPC posa a disposició d’empreses i organitzacions. 

En aquest model que ens hem donat, és primordial la 
tasca de CIT UPC, com a entitat coordinadora i promotora 
de les activitats de transferència de tecnologia i detecció 
d’oportunitats, per posar en valor la tecnologia desenvo-
lupada a la UPC. 

La UPC torna a apostar per la innovació com a motor de 
canvi i de transformació d’una societat en què, cada ve-
gada més, es reconeix el paper fonamental de la dona in-
vestigadora en el món tecnològic. Així mateix, a través de 
CIT, també posem en valor el capital del nostre coneixe-
ment i la seva aplicació per al benefici comú. 

Vivim temps nous, en què és més necessari que mai ofe-
rir respostes urgents als nous reptes, en el camp sanitari, 
en primer lloc, però també en relació amb les conseqüèn-
cies econòmiques i socials que ens acompanyen. I és en 
aquesta situació, com en altres d’anteriors en la història, 
en què la ciència i la tecnologia esdevenen, novament, 
part fonamental de la solució. 

És el nostre compromís en la feina de cada dia.

Prof. Francesc Torres
RECTOR DE LA UPC I PRESIDENT DE CIT UPC
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La UPC i la 
transferència de 
tecnologia
La Universitat Politècnica de Catalunya • BarcelonaTech 
(UPC) és una institució pública de recerca i d’educació 
superior en els àmbits de l’enginyeria, l’arquitectura, les 
ciències i la tecnologia, i és una de les universitats poli-
tècniques líders d’Europa. 

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

Aquest compromís al llarg del temps explica per què la 
UPC és una universitat líder a Espanya quant a transfe-
rència de tecnologia (Ranking CYD 2020) i la primera poli-
tècnica a Espanya segons l’edició del QS World University 
Rankings 2021. El model de recerca de la UPC consisteix 
a crear tecnologia a partir de la ciència i, per tant, a oferir 
solucions tecnològiques al sistema productiu a partir del 
coneixement.

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

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

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

Un centre tecnològic capaç de fer aquesta feina, sens 
dubte, aporta més valor afegit i ajuda millor a la compe-
titivitat de les empreses que hi confien. Ens comprome-
tem amb l’objectiu de fer arribar més i millor tecnologia 
al mercat, per transformar el coneixement en tecnologies 
comercialitzables.
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Missió
Promoure la millora de la competitivitat empresarial per 
mitjà de la generació, el desenvolupament i l’aplicació 
en empreses de coneixement tecnològic diferencial, ge-
nerat als centres de recerca i transferència de tecnolo-
gia de la UPC. 

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

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

Com a valors col·lectius, considerem els següents: 

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

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

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

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

PATRONS
Dr. Jordi Berenguer Sau
Vicerector de Transferència de Coneixement  
i Innovació de la UPC

Dr. Santiago Silvestre Berges
Vicerector d’Avaluació i Qualitat de la UPC

Dr. Luca Pelà
Vicerector de Política Científica de la UPC

Sr. Xavier Massó Pérez
Gerent de la UPC

Dr. Santiago Royo Royo
Director de CD6 UPC

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

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

Sr. Albert Gallart Pasias  
Director general del Grupo Pulso

Sr. Xavier Marcet i Gispert
President de Lead To Change

Sr. Miquel Martí Pérez
CEO de Barcelona Tech City
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Xifres del 2019 sobre recerca i transferència 
de tecnologia de la UPC

58,08 M €
Ingressos per projectes 

646 
Nous convenis i 
projectes competitius

206 
Grups de recerca

35 
Empreses de 
base tecnològica 
participades

2.271
Personal 
investigador

14
Xarxes internacionals 

15 
Patents 
registrades

61% 
PDI doctors 

1.533
Acords d’intercanvi 
d’estudiants amb
institucions d’educació

11 
Empreses 
creades

1.511
Personal 
d’administració 
i serveis

2.885
Personal docent 
i investigador

2.622
Estudiantat de mobilitat 
outgoing i incoming

3 spin-offs

8 start-ups

65% 
Competitu

35% 
No competitiu

€
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67 Llibres
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Indicadors de l’activitat científica i de recerca

159
Premis

20
Concursos 
d’arquitectura 

22
Propietat industrial 
i intel·lectual 

38
Organitzacions 
de congressos 
i exposicions 

2.390
Publicacions 
científiques 

267
Tesis dirigides 
a la UPC 

75
Edicions de llibres 

1.651 Articles 
en revistes JCR

241 Capítols de llibres 

431 Altres articles en revistes 
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Sistema de monitoratge intel·ligent 
de plantes de fred industrial
El centre Motion Control and Industrial Applications 
(MCIA UPC), en col·laboració amb la Corporació Alimen-
tària Guissona, participa en un projecte per desenvolu-
par un sistema de monitoratge intel·ligent de plantes de 
generació de fred industrial, amb l’objectiu de maximit-
zar l’eficiència i minimitzar el cost de funcionament de 
la planta.

L’indicador més utilitzat per quantificar el rendiment de 
les plantes de generació de fred és el coeficient de rendi-
ment  (COP, segons les sigles de Coefficient Of Performan-
ce). El valor del COP màxim esperable per a un determi-
nat compressor és proporcionat pel fabricant per a unes 
condicions determinades de funcionament. No obstant 
això, aquest indicador no és el rendiment real màxim que 
pot assolir la planta en el seu conjunt, ja que el valor del 
COP varia segons les condicions de treball de la planta.

Per determinar en cada instant el COP i el marge de millo-
ra real, s’ha de modelitzar la planta de refrigeració indus-
trial. En el cas de no operar amb el COP màxim possible, 
se n’ha de diagnosticar les causes i s’han de facilitar les 
consignes d’operació, o setpoints, que el maximitzin.

Per desenvolupar el sistema de monitoratge intel·ligent, 
s’han d’aplicar tècniques d’anàlisi i modelatge multiva-
riable, basades en intel·ligència artificial i mineria de 
dades per reconèixer els patrons en les variables analit-
zades, associades als diferents estats de funcionament 
de la planta. Es pretén modelar no tan sols els estats 
d’operació estacionaris, sinó també les transicions en-
tre diversos punts d’operació, cosa que permet abordar, 
d’aquesta manera, l’optimització energètica en situaci-
ons diverses d’operació.

Es preveu obtenir dos resultats principals. En primer lloc, 
un mòdul bàsic de monitoratge, que permetrà determi-
nar la disminució del COP i les causes. En segon lloc, un 
mòdul d’optimització, complementari a l’anterior, que 
permetrà determinar les consignes òptimes d’operació 
de la planta.

Actualment, no hi ha al mercat cap sistema de monito-
ratge per a plantes de generació de fred industrial, amb 
les mateixes prestacions i funcionalitats que el que s’es-
tà desenvolupant.

El projecte està finançat pel Programa Estatal de Recer-
ca, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes 
de la Societat 2017 del Ministeri d’Economia, Indústria i 
Competitivitat (Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica 
i d’Innovació).

https://mcia.upc.edu/ca
https://mcia.upc.edu/ca
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Fabricació i integració de dispositius 
optoelectrònics per injecció de termoplàstics
El Centre de Desenvolupament de Sensors, Instru-
mentació i Sistemes (CD6 UPC) participa en el projecte 
FLOIM. L’objectiu és desenvolupar un nou procés auto-
matitzat per fabricar dispositius optoelectrònics (dis-
positius electrònics que emeten, detecten i controlen 
la llum), per a produir components integrats i miniatu-
ritzats.

Una de les novetats del projecte és que s’utilitzaran 
tècniques d’injecció de termoplàstics per fabricar l’òp-
tica i encapsular el dispositiu optoelectrònic a la vega-
da. Aquests dispositius s’aplicaran en sectors com ara 
la informació i comunicació, la il·luminació LED, la in-
dústria fotovoltaica o dispositius que facin servir pan-
talles flexibles o corbes, entre d’altres.

La nova tecnologia que es desenvoluparà té com a ob-
jectiu simplificar les rutes de fabricació i muntatge de 
l’optoelectrònica integrada per tal de reduir-ne el cost, 
augmentar-ne la productivitat i millorar el rendiment 
dels dispositius. Addicionalment, aquest nou mèto-
de permetrà fabricar dispositius optoelectrònics més 
compactes i robusts.

El procés de fabricació que es proposa serà innovador, 
ja que es farà en un sol pas: l’òptica es fabricarà per la 
tècnica de sobremodelatge per injecció i s’encapsula-
rà el dispositiu optoelèctric alhora. El projecte inclou, 
també, desenvolupar un sistema òptic d’inspecció en 
línia de la qualitat i la funcionalitat dels dispositius, 

que permetrà disposar de dades per a la traçabilitat 
completa de cada part produïda.

CD6 UPC coordinarà les tasques per definir els requeri-
ments òptics, per dissenyar el procés d’injecció dels 
termoplàstics i la seva implementació en una estació 
pilot, i, finalment, per dissenyar i implementar el siste-
ma d’inspecció.

En el consorci —que està liderat per Aimen Centro Tec-
nológico—, a més de CD6 UPC, hi participen onze enti-
tats més, entre empreses i centres tecnològics.

El projecte s’emmarca en el programa Horitzó 2020, 
disposa d’un pressupost de 6,7 milions d’euros i té una 
durada de quaranta-dos mesos.

http://www.cd6.upc.edu/
http://www.floimproject.eu/
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Procés innovador per millorar la capacitat 
de la fibra òptica 
En el nostre món de connectivitat creixent, la multiplexació 
per longitud d’ona és un dels aspectes essencials que ha 
contribuït a l’auge de les comunicacions per fibra òptica, 
ja que possibilita augmentar l’ample de banda de les xar-
xes de fibra en superposar senyals en una sola fibra fins a 
una capacitat de 25 Tb/s. Aquesta multiplexació requereix 
dos classes de dispositius essencials: els multiplexors i 
els demultiplexors, els quals combinen els senyals al punt 
d’origen i el redistribueixen al punt d’arribada.

El Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumenta-
ció i Sistemes (CD6 UPC) ha participat en un projecte en 
el qual s’han generat nous divisors de feix (components 
que s’utilitzen com a multiplexors i demultiplexors per a 
superposar senyals en una fibra òptica) utilitzant com a 
base un material resistent per a l’encapsulament indus-
trial, un polímer (PMMA, etc.). Perquè tingués les propi-
etats adequades d’un divisor de feix, s’hi han dipositat 
partícules de diferents tipus, metàl·liques i/o fotocròmi-
ques, que s’activen mitjançant l’ús d’una font de llum i en 
modifiquen l’espectre d’absorció. Això permet seleccio-
nar el canal òptic de transmissió de la informació amb 
l’avantatge competitiu de tenir un procés de producció 
més eficient pel que fa a temps i a cost.

La gran innovació d’aquest projecte és el procés de depo-
sició d’aquestes partícules al material «base» per crear 
les làmines divisòries de feix. En lloc d’utilitzar la deposi-
ció per campana de buit, en la qual intervenen elements 
gasosos que poden provocar una contaminació de la sala 
blanca on habitualment es porta a terme el procés indus-
trial d’encapsulament, la deposició consisteix a espraiar 
les nanopartícules, cosa que dona com a resultat un 
material sòlid i, a la vegada, compatible amb un procés 
posterior d’encapsulament.

El projecte ha rebut el suport del Ministeri d’Economia i 
Competitivitat a través del programa RETOS (RTC-2016-
5526-8). Altres socis del projecte són Lurederra Centre 
Tecnològic, TECNAN i SnellOptics, spin-off de CD6 UPC.

https://www.cd6.upc.edu/
http://www.snelloptics.com/web/index.php
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Drons amb braços robòtics que tenen 
capacitat de manipulació
L’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI CSIC-
UPC) ha finalitzat la participació en el projecte AERO-
ARMS, una proposta europea amb l’objectiu de desen-
volupar nous procediments i eines per a la inspecció i el 
manteniment de plantes industrials. Per aconseguir-ho, 
s’ha creat una nova generació de robots aeris dotats de 
capacitats de vol estacionari i equipats amb braços de-
dicats per a la interacció activa i la manipulació d’objec-
tes en un entorn desordenat.

Els robots aeris amb braços articulats tindran un gran 
impacte econòmic en el futur, especialment en tasques 
d’inspecció automatitzada i manteniment industrial en 
instal·lacions on l’esforç de preparació per a l’accessi-
bilitat és molt alt, així com els riscos per a les persones 
i per al medi ambient, i on el tancament dels processos 
normals de producció pot evitar-se mitjançant una ins-
pecció automatitzada.

El consorci del projecte ha tingut davant tres grans desa-
fiaments. En primer lloc, aconseguir que els drons, equi-
pats amb braços manipuladors, siguin prou eficients per 
a ús industrial. En segon lloc, que els braços robòtics si-
guin compatibles i que alguns estiguin equipats amb una 
pinça muntada de manera ventral al vehicle volador per 
permetre que el dron adquireixi una gamma d’objectes 
objectiu o completi un seguit de procediments de man-
teniment en presència de pertorbacions aerodinàmi-
ques. I, finalment, com que generalment hi ha una càrre-
ga útil limitada, aconseguir un nivell elevat de rendiment 
i funcionalitat mitjançant nous algoritmes de gestió 
d’energia, control en temps real i estimació d’estat.

A més de l’activitat de recerca, els resultats del projecte 
tindran un impacte real dirigit, principalment, a les em-

preses que ofereixen solucions d’alt cost per a tasques 
d’inspecció i manteniment en la indústria del petroli i el 
gas. S’ha prestat una atenció especial al disseny i desen-
volupament del sistema per adaptar-lo a les regulacions 
internacionals ATEX i RPAS.

El nou sistema ha estat validat a partir de dues aplicaci-
ons pilot. S’han provat des d’un punt de vista industrial 
en diferents condicions de treball, tant en refineries com 
en una fàbrica de ciment, per mesurar el gruix de les pa-
rets de les canonades i detectar esquerdes. El resultat 
és que el manteniment és més eficient, requereix menys 
temps i suposa un cost molt més baix. S’ha valorat en 
700.000 euros l’estalvi anual que s’aconseguiria a la re-
fineria amb una inversió de temps deu vegades menor.

AEROARMS ha rebut també l’Innovation Radar Prize 2017 
en totes les categories de l’àrea de tecnologies de la in-
formació i les comunicacions, el premi més important de 
l’àmbit de la innovació tecnològica de la Unió Europea.

El projecte, liderat per la Universitat de Sevilla, ha tin-
gut un pressupost de més de 5,7 milions d’euros i hi han 
participat entitats d’Alemanya, França, Itàlia, Suïssa i 
Espanya.

https://www.iri.upc.edu
https://www.iri.upc.edu
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Control actiu per millorar el rendiment 
de les turbines hidràuliques 
El Centre de Diagnòstic Industrial i Fluïdodinàmica (CDIF 
UPC) coordina el projecte europeu AFC4Hydro (Active 
Flow Control System For Improving Hydraulic Turbine 
Performances at Off-Design Operation), que té com a 
objectiu dissenyar i validar un sistema de control actiu 
(AFC) per a turbines hidràuliques que permetrà operar 
en condicions fora de disseny sense perjudicar-ne el 
comportament dinàmic i, d’aquesta manera, permetrà, 
també, incrementar-ne el rang d’operació. El projecte se 
centra a desenvolupar una nova tecnologia per millorar la 
producció d’energia hidroelèctrica i impulsar, així, el crei-
xement de les noves energies renovables dins del siste-
ma europeu de generació elèctrica integrat. 

Es planteja dissenyar, implementar i validar un sistema 
de control actiu per a turbines hidràuliques que s’en-
carregui d’avaluar, en temps real, la salut estructural de 
la turbina i d’actuar sobre el seu flux intern mitjançant 
la injecció de raigs d’aigua i de pulsacions de pressió. 
D’aquesta manera, es mitigaran els fluxos nocius que 
apareixen dins la màquina quan aquesta treballa fora 
de les seves condicions nominals (fora del seu punt de 
disseny o de màxim rendiment) o quan està sotmesa a 
canvis de potència transitoris. Amb la nova tecnologia, 
també es preveu incrementar la flexibilitat de les tur-
bines, ja que s’estendrà el rang de potència generada i 
s’augmentarà el rendiment. També millorarà la fiabilitat, 
ja que augmentarà el cicle de vida i es reduiran els costos 
de manteniment associats al desgast.

S’estima que el valor de mercat d’implementar aquesta 
iniciativa gira al voltant dels 1,5 bilions d’euros i que be-
neficiarà, principalment, petites i mitjanes empreses.

En el projecte també participen la Universitat de Tecno-
logia de Luleå (Suècia), les empreses Flow Design Bu-
reau AS (Noruega) i Stiftelsen Porjus Vattenkraftcenter 
(Suècia), i dos de les productores d’hidroelectricitat més 
importants d’Europa, la noruega Statkraft i la sueca Vat-
tenfall. El consorci ha rebut finançament de la Comissió 
Europea, en el marc del programa Horitzó 2020. 

https://cdif.upc.edu/ca
https://cdif.upc.edu/ca
https://www.ltu.se/?l=en
https://www.ltu.se/?l=en
http://wp.flowdesignbureau.no/
http://wp.flowdesignbureau.no/
https://www.statkraft.es/
https://www.vattenfall.se/espanol/
https://www.vattenfall.se/espanol/
https://eshorizonte2020.es/
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Un sistema innovador per validar i reconstruir 
dades de cabalímetres de la xarxa de distribu-
ció del consorci d’aigües de tarragona
El Centre Específic de Recerca en Supervisió, Seguretat 
i Control Automàtic (CS2AC UPC) ha desenvolupat una 
eina versàtil per validar i reconstruir dades de cabalíme-
tres de la xarxa de distribució del Consorci d’Aigües de 
Tarragona (CAT).

L’objectiu del projecte és aconseguir que el sistema 
automàtic de validació i reconstrucció permeti trac-
tar de manera satisfactòria les dades totalitzades dels 
cabalímetres de diverses zones de la xarxa CAT per tal 
d’aconseguir un sistema més fiable i eficient. Les dades 
anòmales detectades es reconstrueixen de manera au-
tomàtica per tal de tenir una base de dades completa. 
Finalment, calcula els balanços i el rendiment hidràulic i 
la qualitat dels cabalímetres analitzats. 

La validació de dades consisteix a analitzar les dades 
proporcionades pels cabalímetres a escala horària i/o 
diària, i a aplicar diferents nivells de test de validació. A 
partir del resultat obtingut s’etiqueten com a vàlides o no 
vàlides especificant els tests a què s’han sotmès. El con-
junt de tests que han de superar cadascuna de les dades 
horàries de l’estat de la xarxa estan inspirats en els ni-
vells de qualitat de dades de les estacions meteorològi-
ques automàtiques definides en la norma UNE 500.540.

Els resultats es van assolir seguint tres etapes. En una 
primera etapa, es van desenvolupar models de validació, 
reconstrucció i disseny de dades pel que fa a les dades 

totalitzades dels cabalímetres de dues zones impor-
tants de la xarxa CAT. En una segona etapa, es va propo-
sar programar una eina off-line del conjunt d’algoritmes 
de validació i reconstrucció de les dades totalitzades 
dels cabalímetres. I, finalment, en una tercera etapa, es 
van analitzar els resultats i es va avaluar l’eina desenvo-
lupada, es va fer el seguiment de resultats i es van apli-
car els ajustaments finals dels paràmetres. 

El Consorci d’Aigües de Tarragona està format per 63 
ajuntaments i 26 Indústries, i per proveir els consorciats 
es disposa en l’actualitat de 405 km de canonades, 23 
bombaments i 97 arribades a dipòsit. La xarxa té instal-
lats més de 160 cabalímetres de control i facturació. La 
xarxa CAT proveeix el 85 % de la població de la província 
i el 36 % del territori, equivalent a una població d’entre 
800.000 i 1.500.000 persones.

https://cs2ac.upc.edu/ca
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Metodologia experimental per a la 
optimització de manipuladors telescòpics 
(telehandlers) per a ausa 
El Laboratori de Sistemes Oleohidràulics i Pneumàtics 
(LABSON UPC) ha col·laborat amb l’empresa AUSA per 
estudiar els seus manipuladors telescòpics (telehan-
dlers). 

El manipulador telescòpic és una màquina mòbil tot ter-
reny que permet abordar amb fiabilitat tasques d’alt ni-
vell en el sector de la construcció i el món agrícola, i està 
dissenyada per transportar i elevar càrregues de materi-
als en zones elevades. Consisteix en un braç inclinable i 
telescòpic a l’extrem del qual (ploma) l’operador pot aco-
blar diferents accessoris com ara pales o forquilles de 
diferents tipus… La manipulació de càrregues es du a 
terme amb abast horitzontal i elevació vertical. Es trac-
ta d’una màquina molt compacta (integra les funcions 
d’una pala carregadora de rodes i d’un carretó elevador) 
capaç de treballar en llocs molt reduïts i complicats, ja 
que és molt maniobrable i versàtil. 

De manera específica, s’ha treballat en l’auditoria ener-
gètica del sistema d’accionament hidràulic dels me-
canismes d’elevació i inclinació, en la determinació de 
l’esperança de vida dels components hidràulics (vida útil 
i vida residual dels components hidràulics sotmesos a 
fatiga), en la identificació i optimització de les seccions 
amb baix rendiment, incidint en la minimització del con-
sum energètic no productiu i, per acabar, s’han definit les 
especificacions tècniques dels components hidràulics 
més significatius.

Com a base tecnològica i científica, LABSON, en col·labo-
ració amb les entitats externes ROQCAR (Tona) i IBHER 
(Saragossa), ha posat en marxa una metodologia experi-
mental en què aquests manipuladors i els seus compo-
nents se sotmeten a nombroses sèries de proves mòbils 
sobre el terreny. Amb aquests assajos de camp es pretén 
reproduir les condicions reals d’ús o reproduir algun fe-
nomen molt específic per estudiar-lo de manera aïllada i 
en detall. Al mateix temps, s’ha creat un sistema d’anàlisi 
i monitoratge que complementa la cadena completa de 
sensors que permet utilitzar i manipular grans quantitats 
de dades amb l’objectiu de prendre les millors decisions i 
entendre com millorar la qualitat del producte, reduir les 
incidències i avaries, reduir els costos i augmentar-ne la 
productivitat (temps de funcionament de la màquina).
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Innovació en la seguretat d’infraestructures 
crítiques 
Els grups de recerca CRAAX i SISCOM han finalitzat la 
participació en el projecte europeu CIPSEC (Enhancing 
Critical Infraestructure Protection with Innovative SECu-
rity Framework). L’objectiu del projecte CIPSEC ha estat 
crear una solució innovadora per aportar seguretat en 
entorns d’infraestructures crítiques.

Aquesta plataforma permet integrar fàcilment diferents 
productes de seguretat ja existents al mercat i adoptar, 
per tant, les solucions més innovadores disponibles al 
mercat relatives a detecció d’anomalies, anti-malware, 
denegació de servei, plataformes de seguretat de so-
ftware, etc., que han estat adaptades i, en algun cas, mi-
llorades per ser integrades a la plataforma CIPSEC. La 
solució desenvolupada és capaç de recollir i processar 
inputs de les diferents fonts i monitorar la infraestructu-
ra crítica de manera holística.

Per completar l’ecosistema de seguretat, s’ofereixen 
solucions tècniques com a serveis addicionals: tests de 
control de vulnerabilitats des d’un punt de vista indus-
trial, estudis dels efectes d’eventuals atacs en cascada, 
plans de contingència o anàlisis forenses, a més d’un pla 
formatiu amb expedició de certificacions.

S’han elaborat tres projectes pilot liderats per l’Hospital 
Clínic de Barcelona en el sector de la salut, el Consorzio 
per il Sistema Informativo en el sector del medi ambient 
i Deustche Bahn AG en el sector del transport. A partir 
dels requeriments identificats vàlids per a qualsevol in-
fraestructura crítica, es van seleccionar els específics 
per a cada projecte pilot. La modularitat de la platafor-

ma desenvolupada a CIPSEC ha permès implementar 
solucions personalitzades per a cadascun dels pilots i, 
alhora, ofereix una solució global adaptable a cada in-
fraestructura crítica. A més, s’ha verificat que CIPSEC es 
comporta de manera satisfactòria davant un ampli ven-
tall d’escenaris d’atac.

CIPSEC es pot desplegar completament de manera local 
(a les instal·lacions del client), però també és compati-
ble amb implementacions híbrides, amb una part local i 
una altra al núvol, en què es poden seleccionar els pro-
ductes i serveis que millor s’adaptin a cada cas.

En el projecte CIPSEC, dotat d’un pressupost de 
5.613.788 €, han participat tretze socis procedents de 
diferents països europeus (Espanya, Itàlia, Alemanya, 
Grècia, el Regne Unit, Israel, Romania i Suïssa). El pro-
jecte, iniciat el maig de 2019, té una durada de tres anys i 
forma part del programa marc de recerca i innovació eu-
ropeu Horitzó 2020.

https://craax.upc.edu/
https://siscom.upc.edu/en
https://www.cipsec.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
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5G-AURA: Mecanismes per optimitzar el 
handover en xarxes 5G
El grup de recerca Wireless Networks Group (WNG) ha 
desenvolupat un nou model de protocol de senyalització 
que millora l’eficiència en els mecanismes de handover 
(transferència en anglès) de les xarxes 5G.

Quan els usuaris se sotmeten a processos de transferèn-
cia (canvis en la connexió d’un dispositiu d’una estació 
base a una altra en funció de la cobertura), aquests s’han 
de dur a terme en el menor temps possible i en les millors 
condicions. L’objectiu de les xarxes 5G és reduir aquests 
temps, o latències, encara que els mecanismes de han-
dover actuals especificats en l’estàndard no són sempre 
els òptims. 

Dins el projecte 5G-AURA, es reestructura aquesta se-
nyalització per reduir la latència i donar una continuïtat 
perfecta a la comunicació sense alterar les estructures 
de dades existents. A partir d’una petita modificació en el 
transmissor, utilitzant SDN (software defined networking), 
s’eviten les duplicitats en la transferència d’informació i 
es redueix el nombre de missatges, mantenint el protocol 
actual i l’estructura de les dades.

El nou sistema, que ha donat lloc a una patent, tracta de 
reestructurar l’enviament de missatges sense introduir 
un canvi profund en els estàndards de telefonia mòbil, 
permetent l’operació entre xarxes de diferents generaci-
ons (2G, 3G, 4G i 5G) i millorant la qualitat de transmissió 
i servei.

D’aquesta manera, s’optimitza el rendiment, ja que es re-
dueix fins a un 48,83 % la latència del handover, fins a 
un 50 % el cost total de la transmissió i fins a un 50 % el 
cost de processament. En total, es redueix la quantitat de 
dades transferides fins a un 10,56 %.

Aquesta optimització obre la possibilitat de reduir el cost 
dels serveis que assumeixen els usuaris finals i facilitarà 
la transició cap a noves xarxes i mecanismes per a prove-
ïdors i operadors.

El projecte 5G-AURA ha tingut una durada de quatre 
anys (2015-2019) i ha estat dotat d’un pressupost de 
634.417 euros.

https://wireless.upc.edu/ca
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Beamforming en antenes multielement a 
freqüències molt altes per al cotxe connectat 
El desenvolupament del vehicle connectat requereix 
millores en el camp de l’electrònica que aportin nivells 
d’autonomia progressivament més elevats. Aquestes 
aplicacions han de produir un feix de radiació prou direc-
cional i àgil perquè sigui capaç d’escanejar l’espai i, així, 
establir una comunicació eficient o localitzar amb pre-
cisió un objectiu. És el cas de les noves antenes multi-
element per a les comunicacions de dades o la detecció 
de radar, en particular, les que treballen a freqüències 
d’ones mil·limètriques. 

En aquest marc, el Grup d´Antenes i Sistemes Radiogrup 
(ANTENNALAB) ha desenvolupat tecnologia que permet 
adaptar l’ús d’aquesta classe d’antenes al vehicle con-
nectat a partir de la tècnica coneguda com a beamfor-
ming. Aquesta tècnica s’està fent servir cada vegada més 
en comunicacions sense fil, com ara 5G, LTE i WLAN, així 
com en agrupacions de sensors en 3D, en imatge mèdica 
per sonar i en sistemes d’àudio, però fins ara no s’ha in-
troduït per a comunicacions en el camp de l’automoció. 

El beamforming permet que l’antena formi feixos estrets 
capaços d’escanejar simultàniament o seqüencialment 
l’espai 3D, de manera que es poden seleccionar concen-
tracions de radiacions d’una antena emissora o recepto-
ra en una direcció i/o espai concrets. Aquesta concentra-
ció selectiva de la radiació millora la ràtio senyal/soroll o 
elimina interferències. El resultat és que  el sistema és 
més fiable per a escenaris complexos i d’alta velocitat 
(zones urbanes, suburbanes, rurals...), de manera que 
millora l’abast dels sistemes V2X (V2V i V2I), augmenta 

la capacitat de manera significativa, amb velocitats de 
GBps, s’incrementa l’eficiència espectral i energètica, i 
augmenten la resolució i la precisió en general, la qual 
creix amb la freqüència. 

Una tècnica avançada de beamforming també permetria 
desenvolupar un radar cognitiu amb resolució millorada, 
amb qualitat d’imatge de radar, amb immunitat davant 
les interferències i amb capacitat d’aprenentatge de l’en-
torn, i que, combinat amb els diferents sensors, n’aporta-
ria una informació completa i robusta que ens acostaria a 
una imatge virtual de l’entorn 3D en temps real.

El beamforming aplicat a una propera generació de sis-
temes de comunicació vehicular reconfigurables donarà 
pas a una generació de vehicles més segura, més ben 
connectada, amb un millor coneixement de l’entorn i 
més respectuosa envers el medi ambient pel que fa a la 
transmissió de dades en entorns d’alta velocitat.

https://antennalab.upc.edu/en
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AMALEU: una representació universal del 
llenguatge basada en l’aprenentatge automàtic
El Centre de Tecnologies i Aplicacions del Llenguatge i la 
Parla (TALP) de la UPC participa en el projecte AMALEU (A 
Machine-Learned Universal Language Representation), 
en què es pretén tenir una representació universal del 
llenguatge basat en l’aprenentatge automàtic, una per a 
la llengua oral i una per a la llengua escrita. 

Per què la traducció automàtica entre anglès i portuguès 
és significativament millor que la traducció automàtica 
entre holandès i espanyol? Per què els reconeixements 

de veu funcionen millor en alemany que en finès? El prin-
cipal problema és la quantitat insuficient de dades eti-
quetades per a l’entrenament en ambdós casos. Tot i que 
el món és multimodal i altament multilingüe, la tecnolo-
gia de la parla i el llenguatge dona resposta satisfactòria 
per a tots els idiomes. Calen millors mètodes d’aprenen-
tatge que aprofitin els avenços d’algunes modalitats i idi-
omes en benefici d’altres. 

L’objectiu d’AMALEU és aprendre de manera automàtica 
una representació universal del llenguatge, ja sigui amb 
veu o text, de manera que es pugui explotar en aplicaci-
ons d’intel·ligència artificial per a diferents idiomes. El 
projecte també planteja utilitzar fonts d’informació no 
etiquetades, així com informació lingüística. El projecte 
es focalitza en el repte de l’aprenentatge a partir de pocs 
recursos i d’una aproximació per a la traducció automàti-
ca multillenguatge.

AMALEU impactarà en comunitats altament multidisci-
plinàries d’especialistes en informàtica, matemàtiques, 
enginyeria i lingüística que treballen en aplicacions de 
comprensió del llenguatge natural, llenguatge natural i 
processament de la parla.

AMALEU està finançat pel Ministeri d’Economia i Com-
petitivitat d’Espanya (MINECO), en el marc del programa 
Europa Excel·lència. El projecte té una durada de dos 
anys (gener 2019 - desembre 2020).
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My-TRAC : millora de la experiencia 
seamless transport  
El Data Management Group (DAMA UPC) ha posat en 
marxa la prova pilot de My-TRAC, un projecte que té com 
a objectiu crear una plataforma transversal per a usua-
ris i operadors de transport públic que millorarà l’experi-
ència del seamless transport, una concepció de trajecte 
en què un usuari enllaça diferents transports de manera 
contínua, integrada, eficient i intel·ligent.

La prova pilot s’ha desplegat en quatre grans àrees de 
transport europees amb diferents modes i entorns ur-
bans: a les xarxes de bus i de metro dins l’àrea metropo-
litana de Barcelona a càrrec de TMB (Transport Metropo-
lità de Barcelona), en diverses àrees urbanes dels Països 
Baixos i Bèlgica, a la xarxa de metro gestionada per AT-
TIKO a Atenes i als trens de MTS i Fertagus a Lisboa.

El pilot de Barcelona ha provat l’aplicació mòbil que s’ha 
desenvolupat en el marc de My-TRAC, My-Travel Com-
panion. Aplicant tecnologies avançades, l’app ajuda 
l’usuari a anar d’un punt A a un punt B de manera flui-
da i personalitzada d’acord amb les seves necessitats. 
L’app (disponible a Google Play) suggereix les opcions 
de viatge disponibles en temps real i dona informació 
sobre el trajecte, com ara possibles endarreriments o 
alteracions.

A més de DAMA UPC, coordinadora de My-TRAC, en el 
projecte participen la Universitat Tecnològica de Delft, 
l’empresa ATTIKO METRO, el Centre de Recerca i Tecno-
logia Hellas (CERTH), la plataforma Advancing Public 
Transport (UITP), el grup EXPERIS IT, el grup BISITE de 
la Universitat de Salamanca i les companyies AETHON 
i Stratio.

https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.upc.dama.mytrac_mobile
https://www.dama.upc.edu/ca
https://www.tudelft.nl/
https://www.ametro.gr/?lang=en
https://www.certh.gr/root.en.aspx
http://www.uitp.org/
http://www.uitp.org/
https://www.experis.es/
https://bisite.usal.es/es
https://aethon.gr/
https://stratioautomotive.com/
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Tecnologia blockchain aplicada a la mobilitat
La tecnologia blockchain està obrint un ample ventall de 
possibilitats d’aplicació tant pel que fa a noves maneres 
de compartir dades entre dispositius com a nous models 
de negoci, tot i que la seva implementació és encara inci-
pient. D’acord amb l’informe Blockhain in Catalonia d’AC-
CIÓ, hi ha com a mínim 35 empreses en l’ecosistema de 
blockchain català. Es tracta d’un nombre creixent, atès el 
foment de la innovació en el sector de la mobilitat. 

En aquest context, CARNET, iniciativa coordinada per CIT 
UPC, juntament amb la consultoria FACTUAL han iniciat 
un projecte dirigit a obrir les possibilitats d’aplicació de 
la tecnologia blockchain i altres DLT a la mobilitat. Els ob-
jectius del projecte són:

• Oferir formació i informació bàsica sobre blockchain/
DLT i el seu potencial en el sector de la mobilitat, com 
aprofitar-la com a tecnologia per afrontar els reptes 
de mobilitat urbana i casos d’ús. Això s’ha aconseguit 
mitjançant l’organització del curs “Blockchain, Distri-
buted Ledger Technologies (DLT) i Criptoeconomia: In-
troducció i potencial disruptiu en mobilitat”, que es va 
dur a  terme a la UPC.

• Identificar, classificar i prioritzar els casos d’ús ba-
sats en blockchain per a la mobilitat urbana. S’ha or-
ganitzat un primer taller interactiu, en què han par-
ticipat grups interessats del sector de la mobilitat 
local, públics i privats: AMB, UPC, Seat, Rücker Lypsa, 
Saba, Pildo Labs, Finboot i la UPF. S’han analitzat 10 
casos d’ús a través de dos eixos: el valor afegit aportat 
mitjançant blockchain i la complexitat tècnica / ma-
duració / estat de l’art dels components blockchain 
necessaris cap a una futura implementació en proof 
of concept.

• A partir de la identificació de dos casos d’aplicació 
s’han realitzat dos workshops per tal de dur-los a les 
proofs of concept: “Inici de sessió únic de diversos 
operadors als serveis de mobilitat compartida” i “In-
centius en mobilitat tokenitzats”.

http://www.carnetbarcelona.com/
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S’amplia la modelització de la primera corona 
de Barcelona amb més transport privat 
L’inLab FIB UPC ha completat la segona fase de la mo-
delització del transport de la primera corona de Barce-
lona, en el marc del projecte Virtual Mobility Lab (VML), 
el qual se centra a desenvolupar noves eines per a la 
planificació urbana.

El VML és un esquema metodològic per analitzar i ava-
luar l’impacte dels projectes de mobilitat intel·ligent a 
Barcelona, el resultat dels quals es pot valorar abans de 
posar en marxa proves pilot. L’objectiu és donar suport 
tant als responsables de la presa de decisions en políti-
ques de mobilitat com als operadors de transport o a les 
noves companyies que desenvolupin noves alternatives 
de mobilitat i vulguin avaluar-les.

La primera corona de Barcelona consta de 18 munici-
pis i s’ha dividit en unes 630 zones de transport (TAZ, 
de l’anglès transport analysis zones), compatibles amb 
les divisions administratives. La ciutat de Barcelona ha 
quedat dividida en unes 350 TAZ a partir dels quals s’ha 
efectuat aquesta anàlisi.

En la primera fase del projecte, el 2017 l’inLab FIB UPC 
va desenvolupar la primera modelització multimodal 
detallada de la primera corona de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, que integra tant l’oferta de tots els modes 
de transport públic com el vehicle privat i la demanda 
modal de mobilitat origen-destinació (OD) .

La segona fase de la modelització ha tingut per objec-
tiu validar i calibrar de manera parcial el model per a 
transport privat. Tradicionalment, les dades de trànsit 
provenien de manera exclusiva de les administracions. 

Ara, l’inLab FIB ha integrat dades de fonts tradicionals 
de l’àmbit d’estudi des d’un punt de vista diari i horari, 
així com dades procedents de telèfons mòbils i flotes de 
vehicles geolocalitzats. El tractament d’aquestes dades 
ha permès elaborar inicialment les distribucions de vi-
atges temporals entre parelles de zones (OD) de l’àmbit 
d’estudi. Els resultats del model final de la segona fase 
del projecte s’han comparat amb les dades de referèn-
cia pel que fa al dia mitjà (dades facilitades per l’Admi-
nistració, aforaments i velocitats i temps OD procedents 
de noves tecnologies) de manera satisfactòria.

En futures fases de desenvolupament es refinarà el ca-
libratge del transport públic i del privat a escala de fran-
ja horària.

El projecte s’està desenvolupant en el si del hub d’inno-
vació en mobilitat urbana CARNET. El model de l’oferta 
i la demanda de transport s’ha implementat en la plata-
forma comercial VISUM de PTV-AG. En el projecte també 
hi han col·laborat SEAT, PTV IBERIA, RACC, INRIX i Kineo.

https://inlab.fib.upc.edu/ca
http://inlab.fib.upc.edu/es
http://carnet.barcelona/
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Best Routes: millores en les rutes  
i en la distribució de productes alimentaris
El Dama Management Group (DAMA UPC), a través de la 
seva spin-off Sparsity Technologies, participa en el pro-
jecte Best Routes, una iniciativa que millorarà les rutes 
de transport i la distribució de productes alimentaris.

En el marc del projecte, s’ha impulsat un pilot en el qual 
l’empresa de distribució d’alimentació seca Frit Ravich 
ha emprat els vehicles i les línies regulars de transport 
públic de viatgers per fer una distribució capil·lar de pro-
ductes, cosa que li ha comportat un estalvi de cost ope-
ratiu. Aquest pilot s’ha executat entre Maçanet de la Sel-
va i Lloret de Mar el mes d’octubre de 2019. 

La finalitat del projecte és reduir el nombre de vehicles 
de transport d’aliments, agrupar esforços logístics entre 
empreses de distribució i organitzar l’ús del territori per 
facilitar compartir o utilitzar vehicles de tercers llogant 
espai de càrrega infrautilitzat pel transport, de manera 
que els costs associats a la logística es redueixin. Aquest 

estalvi en la despesa operativa permetrà reduir els preus 
del transport de mercaderies i, en conseqüència, el preu 
final de venda dels productes.

Actuar sobre aquests tres vessants té com a objectiu mi-
llorar la relació amb el territori i les persones. Reduir el 
nombre de vehicles de transport implica un menor nom-
bre d’accidents de trànsit, una baixada de la pol·lució i 
una millor imatge de les empreses de distribució pel que 
fa al compromís social i amb el medi ambient.

Sparsity Technologies, spin-off de DAMA UPC i desen-
volupadora de la seva tecnologia, ha participat de mane-
ra destacada en el disseny i la presentació del projecte, 
així com en el projecte pilot i la seva viabilitat logística. 
També ha participat de manera executiva en la creació 
del sistema informàtic, de la web app per gestionar tota 
la planificació i d’una mobile app per als diferents actors 
del procés (distribuïdor, conductor d’autobús, repartidor 
d’última milla).

Tenint en compte les característiques del pilot, s’ha cal-
culat que el 70 % del trajecte del paquet s’ha fet dintre de 
l’autobús i, per tant, per cada enviament s’han estalviat 
dos litres de gasolina, xifra que equival a un estalvi teòric 
de 2,8 €. Això té un impacte positiu en el medi ambient, 
ja que permet reduir les emissions de CO2 a 5,28 kg per 
enviament. 

En aquest projecte, a més, hi han col·laborat el Clúster 
Foodservice, coordinador del projecte; Frit Ravich, fabri-
cant i distribuïdor associat del clúster; l’Associació de 
Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) i 
l’empresa Font Packaging Group. 

http://www.sparsity-technologies.com/
https://www.dama.upc.edu/ca
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Reproducció virtual de l’evolució 
arquitectònica del conjunt medieval 
del Palau Reial Major de Barcelona
El Laboratori Virtual d’Innovació Modelant l’Arquitectu-
ra i la Ciutat (VIMAC) ha completat l’aixecament en 3D 
del Palau Reial Major de Barcelona, un model que ha 
permès digitalitzar i reproduir de manera virtual i amb 
alta precisió l’evolució arquitectònica del conjunt medi-
eval que va allotjar la vida pública i privada dels comtes 
de Barcelona i reis d’Aragó. El model reconstrueix els 
canvis ocorreguts durant els cinc segles d’apogeu de la 
ciutat com a capital mediterrània i desvela aspectes no 
coneguts anteriorment.

Amb metodologies de captura avançades d’escàner là-
ser, fotogrametria i topografia, s’ha aconseguit resol-
dre l’absència de planimetria suficientment precisa de 
les restes estructurals i de les parts pervingudes en un 
conjunt patrimonial de grans proporcions, amb una vida 
evolutiva llarga, complexa, i amb diferents intervenci-
ons i restauracions historicistes al llarg del temps. Les 
aportacions principals de VIMAC han estat aixecar el nú-
vol de punts amb escàner làser terrestre i elaborar una 
nova planimetria de planta, alçats, seccions i models 
tridimensionals per fer una rèplica exacta i rigorosa de 
l’edifici. Aquesta tasca ha permès que els historiadors, 
els arqueòlegs i els professionals de la conservació del 
patrimoni confirmessin, revisessin o coneguessin per 
primer cop els aspectes constructius i arquitectònics 
del palau comtal. També ha ajudat a aclarir i a visualit-
zar com es van absorbint els edificis continguts (com ara 
el primitiu Palau Episcopal) en un conjunt monumental 
format per diversos edificis històrics, com ara el Saló del 
Tinell, la seva connexió amb l’Arxiu de la Corona d’Aragó, 

el subsòl arqueològic, la muralla romana de la plaça de 
Ramon Berenguer el Gran, la capella de Santa Àgata, la 
plaça de Sant Iu i la plaça del Rei, i com es va anar ampli-
ant l’emplaçament per a nous usos. 

Els models desenvolupats formen part de la feina prè-
via de la producció Restitució històrica virtual. El Palau 
Reial Major de Barcelona, segles XI-XV, que reprodueix 
en vuit minuts com va anar ampliant-se i modificant-se 
el conjunt medieval de la plaça del Rei. La interpretació 
de la restitució històrica virtual està basada en el guió 
i la recerca històrica duta a terme per Ramon J. Puja-
des, tècnic de recerca del Museu d’Història de Barcelo-
na (MUHBA) i coordinador del projecte, juntament amb 
l’historiador Reinald González. 

L’aixecament del model evolutiu 3D en transparència és 
obra de l’arquitecte i enginyer Marc Viader i la creació 
en vídeo, de la productora New Division, basant-se en el 
treball del VIMAC i de VECLUS, empresa especialitzada 
en la gestió del patrimoni.

https://vimac.upc.edu/ca
https://vimac.upc.edu/ca
https://www.youtube.com/watch?v=i8ZrrW_-zaw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=i8ZrrW_-zaw&feature=youtu.be
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Nou sistema d’estructures mixtes 
acer-formigó per a edificacions
Les estructures mixtes acer-formigó que s’utilitzen per 
construir edificis normalment fallen per separació o llis-
cament entre l’acer i el formigó. És per això que un equip 
d’investigadors del Grup de Recerca d’Estructures i Me-
cànica de Materials (REMM) han patentat un nou siste-
ma de connexió acer-formigó que consisteix a generar un 
seguit repetit de petits i nombrosos sortints abruptes so-
bre el mateix element d’acer, produïts per punxonament. 
El nou sistema, que ja ha estat comercialitzat en el cas 
de lloses mixtes, ara es vol aplicar al cas de pilars mix-
tos. El projecte vol demostrar l’eficàcia i la viabilitat de la 
producció en massa del sistema aplicat a pilars tubulars 
mixtos per millorar la capacitat de càrrega i la resistència 
al foc de l’estructura.

Totes les activitats del projecte es duran a terme en col-
laboració amb el mentor del projecte i principal client 
potencial d’aquesta tecnologia, el departament de R&D i 
estandardització d’ArcelorMittal Tubular Products Euro-
pe, a Luxemburg.

El projecte ha rebut finançament en la quarta convoca-
tòria del programa Indústria del Coneixement, impulsada 
per la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generali-
tat de Catalunya, en la fase de Producte, destinada a ob-
tenir prototips i a valoritzar i transferir els resultats de la 
investigació.

https://www.upc.edu/sct/ca/grupsrecerca/182/-iemm--grupo-investigacion-estructuras-mecanica-materiales.html
https://www.upc.edu/sct/ca/grupsrecerca/182/-iemm--grupo-investigacion-estructuras-mecanica-materiales.html
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Estructures de formigó d’altes prestacions 
a partir de materials i tecnologies de disseny 
i construcció
Recentment, s’han produït una sèrie de col·lapses de 
ponts construïts fa més de cinquanta anys amb formigó 
armat i/o pretesat, a causa de la corrosió de les armadu-
res. Aquesta corrosió produeix una reducció progressiva 
de la capacitat resistent de les estructures, efecte que 
és més notable en ambients agressius, com ara en zo-
nes costaneres i portuàries. 

Avui en dia, hi ha materials d’altes prestacions (resis-
tència, durabilitat), com ara els polímers reforçats amb 
fibres (FRP) de carboni, de vidre o de basalt, entre altres, 
que tenen una resistència inherent a la corrosió. L’ús 
d’aquests materials com a armadura per a estructures 
de formigó permetrà el disseny i la construcció de no-
ves estructures duradores d’alt rendiment (HPDS) amb 
una vida útil més llarga, que reduirà els costos futurs de 
manteniment, reforç o reemplaçament.

En aquest context, el grup Anàlisi i Tecnologia d’Estruc-
tures i Materials (ATEM UPC) ha iniciat el projecte STRA-
DURAVIUS, l’objectiu del qual és establir les bases per al 
disseny d’estructures de formigó pretesat, d’alta dura-
bilitat i resistència (HPDS), utilitzant armadures d’FRP 
com a armadura activa i passiva, afegint fibres metàl·li-
ques o no, per millorar les prestacions del formigó. L’ob-
jectiu és substituir l’armadura convencional d’acer per 
FRP i evitar la corrosió en entorns agressius, cosa que 
augmentarà la durabilitat i la vida útil dels elements es-
tructurals. 

L’absència de corrosió de les armadures obre la possi-
bilitat de redefinir els criteris del disseny d’elements 
pretesats, per tal d’optimitzar-los globalment i garantir 

la satisfacció dels requisits de seguretat, funcionali-
tat i durabilitat, que és un dels objectius fonamentals 
d’aquest projecte. A més, per tal d’assolir un gran rendi-
ment mecànic o la durabilitat dels elements s’utilitzarà 
formigó d’altes prestacions i s’hauran de desenvolupar 
formes estructurals i mètodes constructius adequats.

Això conduirà a la reducció de l’ús de matèries prime-
res, del consum d’energia i del pes propi, especialment 
important en elements prefabricats, en què el cost dels 
mitjans auxiliars és rellevant. Un punt molt rellevant és 
l’avaluació del seu cost global real, que té en compte els 
costos materials, mediambientals i socials, la qual es 
farà mitjançant una anàlisi del cicle de vida.

El projecte finalitzarà el 2021 i s’emmarca en el Pla es-
tatal de recerca científica i tècnica i d’innovació 2017-
2020 del Programa estatal d’R+D+I Reptes de la Socie-
tat de l’Agència Estatal de Recerca.
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El Centre d’Estudis Tecnològics per a l’Atenció a la De-
pendència (CETpD), Sense4Care spin-off de la UPC, el 
Consorci Sanitari de l’Alt Penedès - Garraf i la Unitat de 
Parkinson del Centre Mèdic Teknon - Quirónsalud han 
col·laborat per desenvolupar l’STAT-ON, «el monitor Hol-
ter per al Parkinson», un dispositiu únic al món per mo-
nitorar les fluctuacions motores associades a la malaltia 
del Parkinson.

El dispositiu consta d’un sensor de mida petita que es 
col·loca en un cinturó dissenyat ad hoc, que permet mo-
nitorar de manera continuada l’estat motor de la persona 
afectada per la malaltia en el seu entorn familiar.

Els símptomes motors del Parkinson avançat fluctuen 
diverses vegades durant el dia, en relació amb les pre-
ses de levodopa, precursora de la dopamina. És el que es 
coneix com a períodes on i off, i són resultat de la dispo-
nibilitat o no de dopamina al cervell. L’estat on sol aparèi-
xer al cap de poc de la ingesta de medicació i és quan el 
pacient té una funcionalitat pràctica i correcta dels mo-
viments. Durant l’estat off solen manifestar-se els símp-
tomes motors, que limiten de manera severa la mobilitat 
i la independència en molts pacients. Aquestes fluctua-
cions causen greus dificultats per a l’estabilitat clínica 
dels malalts i cal controlar-les ajustant els fàrmacs a 
cada estat, cosa que fins avui es fa demanant a cada pa-
cient l’estat clínic cada hora seguint un diari.

L’STAT-ON, doncs, permet registrar de manera perma-
nent les fluctuacions on/off que experimenten les perso-
nes tractades des de fa uns quants anys amb levodopa, 
així com monitorar altres símptomes motors de la perso-
na afectada —bradicinèsia, discinèsia i bloquejos de la 

marxa— i, així, adequar molt millor els tractaments i mi-
llorar de manera significativa la qualitat de vida d’aques-
tes persones. 

El monitor del Holter aprèn els moviments mitjançant 
tècniques d’intel·ligència artificial i, posteriorment, tre-
balla de manera autònoma, i mentre és portat pel pacient 
no necessita cap mena d’accionament ni connexió. Al fi-
nal de dia genera un informe de l’estat motor del pacient 
al llarg de la jornada.

El desenvolupament final del Holter ha rebut finança-
ment parcial de la Unió Europea mitjançant el programa 
SME Instruments, fases 1 i 2, liderat per Sense4Care.

STAT-ON, un nou dispositiu que permet 
monitorar els símptomes motors del Parkinson

https://www.sense4care.com/
http://www.teknon.es/
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Un sistema per monitorar persones grans 
basat en sensors de gas i en intel·ligència 
artificial
El Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica de la 
UPC (CREB) i l’empresa Sensing & Control han posat en 
marxa una prova pilot d’un nou sistema de sensors de 
gas que es basa en intel·ligència artificial per monitorar 
persones grans que viuen soles.

La informació recollida pels sensors es processa amb 
els algoritmes desenvolupats per CREB UPC i amb la in-
tel·ligència artificial aplicada per l’empresa. En aquesta 
línia, els sensors tenen dues funcions principals: aler-
tar de perills i extreure un patró de comportament de la 
persona. Per exemple, si dina o sopa en hores irregulars, 
si es desperta de nit o si dorm més hores de les habitu-
als, es pot tractar d’indicadors que, gràcies a la intel·li-
gència artificial, permeten identificar si la persona gran 
s’allunya de manera significativa de la seva rutina, fet 
que pot constituir un senyal d’alarma en el seu compor-
tament.

El sistema consisteix en dos o tres dispositius que s’ins-
tal·len al menjador, a l’habitació i a la cuina de l’habi-
tatge. Així, els sensors que porten incorporats detecten 
diversos tipus de gasos, com ara el diòxid de carboni o 
hidrocarburs, entre d’altres, que permeten saber, per 
exemple, si la persona és present o no en un espai, si 
s’ha deixat el gas encès o si al pis hi ha una mala venti-
lació o menjar en mal estat.

Els sistemes de monitoratge convencionals, com ara 
les videocàmeres o els sensors de moviment, sovint són 
bastant intrusius, comprometen la privacitat i tenen li-
mitacions, com ara els angles morts, mentre que amb 
sensors de gas es pot detectar qualsevol activitat que 
generi partícules volàtils (quan respirem, consumim oxi-
gen i alliberem diòxid de carboni, canviem la composició 
de l’aire). Es tracta d’una solució més eficient perquè 
amb menys sistemes es pot cobrir una àrea més gran.

Per a aquest projecte d’innovació, CREB UPC i Sensing 
& Control han rebut un ajut de 125.000 euros en el marc 
del programa INNOTEC (ajut LLAVOR) d’ACCIÓ.

https://creb.upc.edu/ca
https://creb.upc.edu/ca
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/innovacio-empresarial-i-rd/innotec/


04 / Projectes / Salut

40   CIT UPC | www.cit.upc.edu

El Grup de Recerca i Innovació en la Construcció (GRIC) 
lidera un projecte de recerca mitjançant el qual es deter-
minaran els paràmetres ambientals adequats per a la 
gent gran i s’establiran quines són les condicions tèrmi-
ques preferibles per a aquest col·lectiu. 

El GRIC ha posat en marxa un projecte que determinarà 
de manera objectiva, i per primer cop, els paràmetres que 
influeixen en el confort tèrmic de la gent gran. Les dades 
que s’obtinguin permetran desenvolupar un model esta-
dístic que servirà per definir les temperatures de consig-
na en els diferents espais dels centres d’atenció a la gent 
gran, en funció de les condicions climàtiques exteriors.

El procés d’envelliment biològic i els problemes circula-
toris fan minvar la capacitat de regular la temperatura 
corporal de les persones, un fet que fa disminuir la sen-
sació tèrmica.

Per obtenir aquestes dades, s’enquestaran sis mil per-
sones residents i cinc-cents professionals de diversos 
centres de Sanitas Mayores a Barcelona, a Tarragona i a 
València en relació amb la percepció de temperatura en 
el moment i el lloc precisos on es trobi la persona. 

Per determinar de manera objectiva la sensació tèrmica, 
es monitoraran al llarg d’un any les condicions ambien-
tals interiors i exteriors de diversos espais de cadascun 
dels edificis que s’analitzaran. Per fer-ho, s’utilitzaran 
sondes de temperatura i humitat relativa dins de l’edifi-
ci i a fora, un sensor de velocitat de l’aire a l’interior i un 
sensor de globus per recollir informació sobre la calor 
que absorbeixen o emeten tots els elements que hi ha a 
la sala, com ara mobiliari, parets, finestres i, fins i tot, les 
mateixes persones.

Aspectes com ara el pes, l’alçada, l’índex de massa cor-
poral, la vestimenta o l’activitat que fan les persones 
condicionen la seva sensació tèrmica. L’anàlisi d’aques-
ta informació, juntament amb les dades recollides pels 
sensors i a partir de les enquestes, permetrà desenvolu-
par el primer model estadístic de confort tèrmic específic 
per a la gent gran.

El projecte es desenvolupa conjuntament amb Sanitas 
Mayores i està finançat amb cent mil euros per la Fun-
dació General CSIC, Cooperación Territorial Europea 
- Interreg i el Centre Internacional sobre l’Envelliment 
(CENIE).

Optimització del confort tèrmic de 
les persones grans a les residències

https://gric.upc.edu/ca
https://www.sanitas.es/sanitasresidencial/residencias-mayores/
http://www.fgcsic.es/
http://www.fgcsic.es/
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/cooperation/european-territorial/
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/cooperation/european-territorial/
https://cenie.eu/
https://cenie.eu/
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Realitat virtual per a la rehabilitació 
de persones que han patit un ictus
Investigadors del Laboratori d’Aplicacions Multimèdia 
(LAM UPC) i del Simulation and Movement Analysis Lab 
(SIMMA Lab), en col·laboració amb l’Associació Diversi-
tat Funcional d’Osona (ADFO), han desenvolupat dues 
aplicacions multimèdia destinades a la rehabilitació 
motriu i cognitiva de persones amb diversitat funcional, 
principalment pacients que han sofert un ictus.

Pel que fa a la rehabilitació motriu, l’aplicació guia el pa-
cient perquè faci els exercicis de rehabilitació a través 
d’un avatar o personatge virtual. Un sensor de captura 
del moviment permet seguir els moviments de la perso-
na, alhora que es fa una anàlisi cinemàtica (càlcul d’an-
gles i mesura de l’asimetria) que permet verificar si s’es-
tan seguint de manera correcta els moviments indicats 
per l’avatar. Aquesta aplicació es pot visualitzar tant en 
una pantalla d’ordinador com a través d’unes ulleres de 
realitat virtual. Els resultats s’emmagatzemen en una 
base de dades per tal que l’equip de fisioterapeutes els 
pugui interpretar. La interfície gràfica de l’aplicació ha 
estat desenvolupada pel LAM, mentre que el SIMMA Lab 
s’ha encarregat d’integrar el sistema de captura.

Pel que fa a la rehabilitació cognitiva, els investigadors 
del LAM han creat una aplicació que simula la compra 
en un supermercat mitjançant un entorn de realitat vir-
tual immersiu. D’aquesta manera, el pacient entrena les 
capacitats cognitives principals (memòria, coordinació i 
atenció) d’una manera amena, en un entorn habitual de 
la vida quotidiana.

Professionals de l’Associació Diversitat Funcional 
d’Osona (ADFO) han assessorat els investigadors del 
projecte pel que fa a les afectacions físiques i cogniti-
ves associades a la malaltia i han seleccionat els exer-
cicis que s’han de desenvolupar tenint en compte parà-
metres com ara els angles de mobilitat o la informació 
que cal recollir i valorar.

El projecte ha tingut, també, el suport de l’empresa 
VISYON.

https://futur.upc.edu/LAM
https://futur.upc.edu/LAM
https://www.adfo.cat/
https://www.adfo.cat/
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Investigadors de l’Institut de Robòtica i Informàtica In-
dustrial (IRI), centre mixt del CSIC i de la UPC, i de l’Hospi-
tal Sant Joan de Déu de Barcelona han desenvolupat un 
sistema d’ajuda al diagnòstic de malalties rares relaci-
onades amb deficiències en l’estructura del col·lagen VI.

El sistema fa el diagnòstic a partir d’imatges obtingu-
des amb un microscopi confocal i es basa en tècniques 
d’aprenentatge artificial. El sistema desenvolupat as-
soleix una fiabilitat en el diagnòstic superior al 95 %, de 
manera que proporciona una eina valuosa per  avaluar de 
manera objectiva qualsevol nova teràpia que es desenvo-
lupi per tractar aquestes malalties.

Les deficiències en l’estructura del col·lagen VI són una 
causa comuna de malalties neuromusculars amb ma-
nifestacions que van des de la miopatia de Bethlem fins 
a la severa distròfia muscular congènita d’Ullrich. Els 
símptomes d’aquestes malalties inclouen debilitat mus-
cular proximal i axial, hiperlaxitud distal, contractures 
articulars i insuficiència respiratòria crítica que reque-
reix ventilació assistida, cosa que redueix de manera 
dràstica l’esperança de vida.

A l’hora d’identificar pacients potencials, els especialis-
tes tenen en compte diversos aspectes de les imatges, 
com ara la coherència en l’orientació de les fibres de col-
lagen, la distribució de la xarxa de col·lagen i la disposició 
de les cèl·lules en aquesta xarxa. No obstant això, l’ava-
luació només és qualitativa i les agències reguladores no 
aproven cap tractament (com, per exemple, l’edició genè-
tica mitjançant la tecnologia CRISPR) sense una metodo-
logia objectiva per avaluar-ne l’efectivitat. Per tant, hi ha 
una necessitat imperiosa de metodologies per monitorar 

de manera quantitativa l’efecte de qualsevol possible 
nova teràpia.

El sistema proposat respon a aquesta necessitat. Aquest 
sistema resol el problema de la manca de dades per a 
l’aprenentatge típic en les malalties rares, assenyala les 
àrees possiblement problemàtiques en les imatges de 
consulta i proporciona una avaluació quantitativa gene-
ral de la condició dels pacients.

En aquest desenvolupament han participat, a més, l’Ins-
titut de Salut Carlos III (ISCIII) de Madrid, la Universitat de 
Cambridge (Regne Unit) i l’empresa de base tecnològica 
STORM Therapeutics Ltd.

L’avenç ha estat recollit a l’article «A Convolutional Neural 
Network for the Automatic Diagnosis of Collagen VI-Re-
lated Muscular Dystrophies», publicat a Applied Soft 
Computing (vol. 85, desembre 2019). El treball s’origina a 
partir d’una beca JAE d’introducció a la investigació, fi-
nançada pel CSIC i atorgada a l’aleshores investigador de 
l’IRI Adrián Bazaga, primer autor de l’article de referèn-
cia, vinculat actualment a la Universitat de Cambridge i a 
STORM Therapeutics Ltd.

Intel·ligència artificial aplicada al diagnòstic de 
malalties rares relacionades amb el col·lagen VI 
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Protegir-se millor de les exposicions a baixes 
radiacions ionitzants en el sector sanitari
S’han presentat a Viena els resultats principals dels 
dos primers anys de durada de MEDIRAD, un projecte 
europeu en el qual participen investigadors del Centre 
de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC) i del 
Grup de Recerca de Dosimetria i Radiofísica Mèdica de 
l’Institut de Tècniques Energètiques (INTE UPC).

MEDIRAD (Implications of Medical Low Dose Radiation 
Exposure) té com a objectiu principal millorar el conei-
xement sobre els efectes de l’ús de les radiacions en 
l’àmbit sanitari. El projecte ha de permetre un avenç 
significatiu en el coneixement sobre els riscos derivats 
de la radiació i establir les bases científiques per de-
senvolupar les normes i recomanacions pel que fa a la 
protecció radiològica en medicina.

En concret, l’equip de CREB UPC participa en el desen-
volupament d’una aplicació per determinar en temps 
real la distribució de la dosi en pacients sotmesos a 
processos de radiologia o cardiologia intervencionista. 
Els procediments intervencionistes són procediments 
mínimament invasius en els quals s’utilitzen imatges 
radiològiques per guiar les intervencions. Són de gran 
interès per a diagnosticar certes malalties i com a alter-
nativa al tractament quirúrgic en patologies cardiovas-
culars, urològiques, neurològiques, biòpsies, etc. Mal-
grat això, en alguns casos comporten temps d’irradiació 
llargs i el pacient pot arribar a desenvolupar una afecció 
cutània que requereix tractament.

Els resultats que va presentar l’equip de la UPC van 
mostrar la validació del programa de càlcul, a partir de 
comparar-los amb mesures dosimètriques termolu-
minescents, i els primers càlculs d’estimació de dosis 

en un procediment intervencionista de dues hores de 
durada i quaranta projeccions, amb uns temps de càlcul 
entorn dels set minuts. 

La nova eina informàtica permetrà, d’una banda, iden-
tificar pacients amb risc de desenvolupar una afecció 
cutània com a conseqüència del procediment radiològic 
i, de l’altra, disposar de noves dades sobre les dosis dels 
pacients en òrgans d’interès com ara el cor o el cervell, 
per millorar les pràctiques mèdiques i assegurar una 
protecció més efectiva dels pacients.

El projecte està finançat pel Programa Horitzó 2020, 
disposa d’un pressupost de deu milions d’euros, hi par-
ticipen trenta-tres entitats i té una durada de quaranta 
mesos (2017-2021).

http://www.medirad-project.eu/
https://creb.upc.edu/ca
https://eshorizonte2020.es/
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El Grup de Tractament Biològic de Contaminants Gaso-
sos i Olors (BIOGAP) ha iniciat la participació en el pro-
jecte LIFE BIOGASNET, que té com a objectiu desenvo-
lupar un sistema de purificació sostenible del biogàs a 
les deixalleries i plantes de tractament de residus sòlids 
municipals. El projecte pretén demostrar la viabilitat de 
tecnologies de baix cost i de baixa petjada de carboni 
per al condicionament de biogàs, per tal de promoure 
l’ús d’aquest combustible com a font d’energia sosteni-
ble. D’altra banda, també es pretén reduir la petjada de 
carboni en el cicle de l’energia i promoure la bioeconomia 
circular.

Es construirà un prototip que combina un sistema de 
dessulfuració de biogàs amb un sistema de tractament 
d’efluents residuals que contenen amoníac. Ambdues 
tècniques estan basades en processos biològics desen-
volupats pel Grup de Recerca BIOGAP, en col·laboració 
amb altres grups de recerca universitaris. D’aquesta 
manera, es compleix un doble objectiu mediambiental 
i amb el valor afegit de produir subproductes aptes per 
comercialitzar-los en la indústria de fertilitzants (sofre 
elemental i/o sulfat d’amoni). El prototip serà testat en 
dues instal·lacions productores de biogàs de diferents 
característiques per tal de comprovar-ne la versatilitat.

El projecte està coordinat pel Grup de Recerca BIOGAP 
(que pertany al centre TECNIO SSR-UPC). Hi participen, 
també, dues universitats (la Universidad de Cádiz Cadis 
i la Universitat Politècnica Nacional d’Atenes), dues em-
preses (Bioreciclaje de Cádiz, SA, i AERIS Tenologías Am-
bientales, SL) i Eurecat.

El projecte té una durada de tres anys i mig, i el pressu-
post total del projecte és de 2,1 milions d’euros, un 55 % 
dels quals ha estat finançat pel Programa LIFE de la Unió 
Europea.

Desenvolupament d’un sistema 
de purificació sostenible del biogàs  

http://BIOGAP
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SMUFF: nous instruments per reduir l’impacte 
d’episodis de pluges intenses
Les pèrdues degudes als perills associats a les tem-
pestes i a les pluges fortes suposen el major risc social 
associat als fenòmens naturals. La capacitat de vigilar i 
predir aquests fenòmens i els seus impactes de manera 
acurada és crucial per prendre decisions i preparar les 
operacions d’emergència. El Centre de Recerca Aplica-
da en Hidrometeorologia (CRAHI UPC) ha participat en 
el projecte SMUFF (Seamless Probabilistic Multi-Sour-
ce Forecasting of Heavy Rainfall Hazards for European 
Flood Awareness) aportant la seva expertesa per avan-
çar en l’estat de l’art de les tècniques de predicció, fo-
namentada en projectes desenvolupats prèviament 
(HAREN, EDHIT i ERICHA).

L’objectiu del projecte SMUFF consisteix a desenvolu-
par millors instruments per avaluar i predir els perills 
i riscos induïts per les pluges intenses i les tempestes 
(per exemple, inundacions sobtades, inundacions ur-
banes i esllavissades) en àmbits territorials que van 
des de l’escala municipal fins al paneuropeu. Això s’ha 
aconseguit combinant observacions de precipitacions 
en l’àmbit europeu (a partir de dades proporcionades, 
entre d’altres, per la xarxa europea OPERA de radars 
meteorològics) amb múltiples instruments i mètodes 
científics de previsió en l’avantguarda del coneixement. 
Com a resultat del projecte, s’han desenvolupat un con-
junt d’instruments i productes per obtenir una previsió 
fiable i d’alta resolució de perills i riscos probabilístics 
per a terminis de quinze minuts fins a cinc dies.

Els resultats s’han disseminat integrant els mètodes 
desenvolupats en la plataforma del Sistema Europeu 
de Vigilància d’Inundacions (EFAS - European Flood 

Awareness System), que és el sistema de referència 
per  preveure inundacions que utilitzen les proteccions 
civils i els operatius de gestió i resposta d’emergència. 
D’aquesta manera, el projecte ha proporcionat instru-
ments en temps real de gran utilitat per prendre decisi-
ons als centres de gestió d’emergències, entre els quals 
s’ha integrat l’ERCC (Emergency Response Coordination 
Centre, Brussel·les), que actua com a punt neuràlgic de 
coordinació entres les diferents proteccions civils euro-
pees dels estats membres.

El projecte, d’una durada de dos anys i finalitzat l’any 
2019, ha estat coordinat per l’Institut de Meteorologia 
Finès (FMI - Finnish Meteorological Institute) i en el seu 
desenvolupament també ha participat l’ECMWF (Eu-
ropean Centre for Medium-Range Weather Forecasts). 
També s’hi han integrat organismes de protecció civil 
com ara el centre de protecció civil de Catalunya  i l’ESPL 
(Departament de Rescat de la regió finesa Etelä-Savo), 
així com stakeholders tecnològics, com ara l’empresa 
Vaisala i l’organització EUMETSAT (European Organisa-
tion for the Exploitation of Meteorological Satellites). 

http://crahi.upc.edu/
http://fmispace.fmi.fi/index.php?id=smuff
https://www.eumetnet.eu/activities/observations-programme/current-activities/opera-radar-animation/
https://www.efas.eu/
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en
https://www.ilmatieteenlaitos.fi/
https://www.ecmwf.int/
https://espl.fi/
https://www.vaisala.com/en
https://www.eumetsat.int/website/home/index.html
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El Centre d’Innovació Tecnològica en Convertidors Està-
tics i Accionaments (CITCEA UPC), en col·laboració amb 
la seva spin-off teknoCEA, ha desenvolupat un sistema 
intel·ligent anomenat IDPR (intelligent distribution power 
router).

Es tracta d’un dispositiu que permet fer front a les con-
gestions i inestabilitats de la xarxa de baixa tensió per 
la integració d’energies renovables i generació distribu-
ïda, per noves càrregues, com ara vehicles elèctrics, i per 
sistemes d’emmagatzematge. Aquest dispositiu permet, 
també, gestionar bateries, de manera que té una gran po-
tencialitat en entorns d’autoconsum i en els futurs esce-
naris que poden obrir els canvis en el marc normatiu del 
sector energètic.

Aquest sistema té, a més, capacitat de donar subminis-
trament a la xarxa de baixa tensió en cas de fallada de 
la xarxa d’alta tensió, donant més fiabilitat i qualitat de 
subministrament. L’IDPR es presenta, també, com una 
solució excel·lent per millorar la qualitat de subministra-
ment de xarxes dèbils en entorns rurals que requeririen 
inversions importants per millorar les xarxes.

Aquesta innovació és un dels resultats del projecte euro-
peu Smart Rural Grid, desenvolupat conjuntament amb 
l’empresa Estabanell Energia.

El projecte ha rebut finançament en la quarta convoca-
tòria del programa Indústria del Coneixement, impulsada 
per la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generali-
tat de Catalunya, en la fase de Producte, destinada a ob-
tenir prototips i a valoritzar i transferir els resultats de la 
investigació. El programa, alhora, rep finançament de la 
Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolu-
pament Regional (FEDER).

L’IDPR va resultar guanyador en la darrera edició del CEEC 
(Clúster de l’Energica Eficient de Catalunya) com a millor 
projecte tecnològic empresarial en la categoria Producte.

Enrutador intel·ligent per distribuir energia

http://CITCEA UPC
http://smartruralgrid.eu/
https://www.estabanell.cat/
http://agaur.gencat.cat/ca/lagaur/El-fons-FEDER.html
http://agaur.gencat.cat/ca/lagaur/El-fons-FEDER.html
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Millora dels sistemes actuals d’observació 
i monitoratge de l’oceà: s’assagen dels 
dispositius WAVY drifters 
El Centre de Desenvolupament Tecnològic de Siste-
mes d’Adquisició Remota i Tractament de la Informació 
(SARTI UPC) ha assajat un nou model de boies amb sen-
sors per registrar els corrents i les temperatures dels 
oceans. S’anomenen WAVY drifters, són de mida redu-
ïda i estan dotats de més capacitat d’autonomia per a 
registrar la temperatura i els corrents dels oceans el 
màxim temps possible. Aquests dispositius permetran 
fer models predictius, que seran de gran utilitat des del 
punt de vista científic. La campanya d’assajos dels pro-
totips creats s’ha dut a terme a la platja del Far de Vila-
nova i la Geltrú.

Els WAVY drifters desenvolupats, que s’han assajat en 
el marc del projecte europeu Multi-Sensor Extra Light 
Oceanography Apparatus (MELOA) del programa Ho-
ritzó 2020, milloren els sistemes actuals d’observació 
i monitoratge de l’oceà. Poden utilitzar-se en diferents 
ambients marítims, des de mar obert fins a zones cos-
taneres, ribes i zones d’esports aquàtics. 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. També es-
tan equipats amb un GPS, de manera que es pot fer el 
monitoratge de les dades que recullen a temps real i de 
manera remota.

Les dades que aporten els WAVY drifters durant les cam-
panyes d’assaig a alta mar serveixen també per calibrar 
i validar sistemes d’observació terrestre per satèl·lit. 

És el cas dels programes GEOSS o Copernicus, que estu-
dien els corrents i les temperatures de superfície marina 
a partir de mediacions per satèl·lit, i que necessiten da-
des de mesurament in situ per validar-ne els resultats.

Els assajos han tingut un doble objectiu: d’una banda, 
efectuar proves reals amb els sensors desenvolupats, 
verificar-ne el correcte funcionament des del sensor fins 
a la infraestructura de dades que permet registrar i visu-
alitzar les trajectòries dels sensors, i, de l’altra, consci-
enciar la població del perill d’aquests corrents. 

Els assajos s’emmarquen en el projecte MELOA, el qual 
es va iniciar el 2017 i finalitza el 2021. El consorci el for-
men nou socis més i està dotat d’un pressupost de 4,7 
milions d’euros.

https://www.ec-meloa.eu/
https://www.ec-meloa.eu/
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L’Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial 
(INTEXTER) i el centre Motion Control and Industrial 
Applications (MCIA UPC) lideren ELDE, un projecte que 
desenvoluparà noves tecnologies per reutilitzar l’aigua 
industrial en els sectors paperer, químic i adober. 

El projecte ELDE se centrarà a utilitzar tècniques d’elec-
trodepuració per tractar i reutilitzar les aigües residuals 
industrials fent servir l’electricitat i generant reactius 
químics. Aquestes tècniques s’anomenen «electrooxida-
ció in situ» (EOS), «oxidació amb compostos electroge-
nerats» (OEG), «electrocoagulació» (EC) i «electrodiàlisi» 
(ED). I és que els efluents dels sectors paperer, químic i 
adober són difícils de tractar amb els mètodes conven-
cionals a causa de l’alta càrrega orgànica, l’alta salinitat 
i la presència de compostos orgànics no biodegradables.

Per això, el projecte ELDE seleccionarà els efluents més 
adequats per als tractaments d’electrodepuració i se 
centrarà a crear dues plantes pilot basades en aquestes 
tecnologies, que permeten reduir de manera significati-
va la contaminació de les aigües. També treballarà per 
reduir el consum energètic associat a les tecnologies 
seleccionades. De fet, es desenvoluparà una nova font 
d’energia renovable d’alta eficiència per reduir el con-
sum energètic associat a tècniques d’electrodepuració. 
El projecte ELDE avaluarà, també, la possibilitat de reu-
tilitzar els efluents tractats, tot estudiant els impactes 
dels processos de depuració per a cada sector i determi-
nant-ne la viabilitat mediambiental, tècnica i econòmica.

El projecte ELDE (Electrodepuració d’Aigües Residuals 
Industrials: Viabilitat Tècnica, Ambiental i Econòmica) 
ha estat cofinançat per la Comunitat RIS3CAT Aigua, im-
pulsada per la Generalitat de Catalunya a través d’AC-
CIÓ i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER). El projecte, d’una 
durada de tres anys, disposa d’un pressupost d’1,75 mi-
lions d’euros i hi participen, també, l’Institut de Recerca 
en Energia de Catalunya (IREC), Eurecat-CTM i les pimes 
Waterlogies, CIM Aigua, Lavola i Pere Valls.

Noves tecnologies per tractar i reutilitzar 
l’aigua residual industrial

https://www.upc.edu/intexter/ca
https://mcia.upc.edu/ca
https://mcia.upc.edu/ca
https://www.upc.edu/intexter/ca/feder/elde
https://www.upc.edu/intexter/ca/feder/elde
http://www.irec.cat/
http://www.irec.cat/
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Noves eines de simulació per a l’optimització 
energètica en sistemes de climatització 
aeronàutics
El Centre de Transferència de Calor (CTTC UPC) ha coor-
dinat MALET, un projecte europeu que té com a objectiu 
desenvolupar i implementar eines de simulació, en l’en-
torn Modelica, per a l’optimització energètica de siste-
mes de climatització en avions (ECS), tant pel que fa a 
rendiment com a aspectes de control. 

Aquestes eines, però, tenen un sentit més ampli quan 
pensem en les activitats de recerca de la indústria ae-
ronàutica europea, en particular, en l’àmbit del projecte 
europeu Clean Sky. Aquest programa té, entre altres lí-
nies de recerca, la tasca d’electrificar l’aeronau al màxim 
possible, seguint el concepte «more electrical aircraft». 
Aquesta actuació té un impacte trencador en el disseny 
dels equips de climatització, ja que la font energètica 
principal passa de ser pneumàtica (compressors del 
motor de l’avió) a elèctrica. 

Les plataformes de simulació desenvolupades a MALET 
són, precisament, una eina clau per simular i optimitzar 
aquests nous dissenys, ja que combinen l’estudi de di-
ferents subsistemes termofluídics (cicles d’aire, refrige-
rant, líquid) amb els elèctrics (motors, inversors, conver-
tidors). 

Com a acció per augmentar l’eficiència del nou sistema, 
s’ha posat una atenció especial en la integració d’un sis-
tema de fred per compressió de vapor (VCS) en el sistema 
de fred convencional per cicle d’aire utilitzat convencio-
nalment als avions. El nou sistema VCS és especialment 
complex, ja que integra processos de canvi de fase, al-
tament no lineals i, per tant, de més difícil resolució per 
part dels mètodes de càlcul integrats a Modelica. 

Per a optimitzar tot un sistema, i possiblement pel que 
fa a la integració de l’avió complet, es requereix una si-
mulació estacionària i transitòria amb temps de càlcul 
extremament reduïts. Aquest aspecte ha estat deter-
minant per al projecte, que s’ha orientat a desenvolupar 
nous models que combinen representativitat física amb 
molta rapidesa.

CTTC UPC ha liderat i ha desenvolupat tots els aspectes 
referents a la part tèrmica del projecte, i s’ha coordinat 
amb la Universitat de Nottingham pel que fa als aspec-
tes elèctrics. 
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L’illa de calor urbana (ICU) és un fenomen que es manifes-
ta quan una àrea urbana és molt més càlida que les àre-
es no urbanitzades circumdants. Consisteix en una acu-
mulació de calor a causa de les activitats urbanes, però, 
sobretot, a la massa de formigó i altres materials absor-
bents de calor d’una ciutat. L’ICU accentua els efectes del 
procés d’escalfament global resultant del canvi climàtic. 
Aquests efectes tenen un impacte negatiu tant des de la 
perspectiva de la salut i el confort dels habitants, com 
del consum energètic associat a les majors exigències de 
refrigeració dels espais urbans. Es tracta d’aspectes que 
s’agreugen en episodis d’onades de calor que, cada vega-
da de manera més contínua, afecten el nostre territori.

En aquest context, en el marc del projecte Urban-CLIM-
PLAN, el Centre de Política de Sòl i Valoracions (CPSV 
UPC) ha estudiat l’ICU de la Regió Metropolitana de Bar-
celona, així com els principals factors que la determinen, 
com ara la morfologia urbana, els usos del sòl, el disseny 
del paisatge, la selecció de materials i la localització de la 

vegetació, entre d’altres. Aquesta anàlisi s’ha completat 
amb un seguit d’estudis de casos concrets, com ara Sant 
Cugat del Vallès, Sabadell Centre, Viladecans-Gavà-Cas-
telldefels, parcs urbans de Barcelona i el Campus Nord 
de la UPC, els quals han permès conèixer a diferents es-
cales la concreció del fenomen en aquesta zona.

El projecte ha prestat una atenció especial a la distribu-
ció espacial de la temperatura superficial de sòl (LST), 
així com a la temperatura superficial de l’aire (LSAT). La 
primera s’ha analitzat (a escala metropolitana), prin-
cipalment, per mitjà de models desenvolupats a partir 
de la informació subministrada pels satèl·lits Landsat 
i MODIS. La segona s’ha analitzat per mitjà de la infor-
mació subministrada per les estacions meteorològiques 
i, com a conseqüència l’escassetat de dades d’aquestes 
últimes, ha obligat, també, a desenvolupar models per 
conèixer-les de manera detallada.

L’objectiu rellevant del projecte ha estat, així mateix, ob-
tenir l’ICU nocturna. La temperatura de nit és especial-
ment rellevant des de la perspectiva de la salut a causa 
de la major vulnerabilitat de la població. Urban-CLIM-
PLAN ha desenvolupat una sèrie de models que perme-
ten conèixer de manera detallada l’LST nocturna i posen 
en relleu les àrees de major vulnerabilitat del territori 
metropolità de Barcelona.

Projecte finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivi-
tat i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FE-
DER). Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i 
Innovació Orientada als Reptes de la Societat, convoca-
tòria de 2015.

Efectes de l’illa de calor urbana a la regió 
metropolitana de Barcelona
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Anàlisi del nivell de comprensió de les classes 
EPC, confiança percebuda i impacte en les 
preferències i els valors residencials
El Centre de Política de Sòl i Valoracions (CPSV UPC) ha 
explorat l’impacte de les classes energètiques (EPC, de 
l’anglès energy performance certificates) en el mercat 
residencial espanyol en el marc del projecte EnerValor. 
Mitjançant anàlisi estadística de bigdata, entrevistes i 
enquestes, i aplicant tècniques d’estudi de preferències 
residencials, s’ha analitzat la comprensió i la confiança 
percebuda de l’esquema EPC per part de la demanda i els 
agents principals del mercat residencial, l’efecte de les 
classes energètiques en els valors, la rellevància de l’efi-
ciència energètica en l’elecció residencial i la disposició 
a pagar per millores en la classe EPC.

Els resultats suggereixen que, en general, la població no 
comprèn què mesuren les classes EPC ni els atributs ar-
quitectònics subjacents. Una part dels professionals im-
mobiliaris també confon la comesa de les classes ener-
gètiques i les assimila a indicadors de confort o qualitat 
residencial. En canvi, quan les persones són informades 
clarament sobre què és l’eficiència energètica, els atri-
buts arquitectònics subjacents i les repercussions finan-
ceres i ambientals en unitats comprensibles, diuen que 
estan disposades a pagar més per habitatges eficients, 
almenys, la mateixa quantitat que suposa l’estalvi ener-
gètic, i donen més importància a l’eficiència en relació 
amb altres atributs. Segons els professionals, hi ha, tam-
bé, una apreciació generalitzada sobre la banalització de 
les classes EPC, ja que s’assimilen a un mer tràmit. Fins 
i tot, s’assenyalen possibles negligències a l’hora d’ela-
borar-les, així com l’incompliment d’incloure-les en la 
publicitat immobiliària. Així mateix, s’indica que el seu 

baix cost indueix a una avaluació energètica succinta, en 
alguns casos, fins i tot sense visitar l’habitatge.

Per la seva banda, els models economètrics suggereixen 
una correlació positiva entre les diferents classes EPC i 
els preus residencials, tot i que moderada en relació amb 
altres països de la UE. També s’ha observat que en ha-
bitatges més ineficients en barris de menor renda l’im-
pacte econòmic és molt alt; en canvi, en habitatges nous 
amb atributs de qualitat arquitectònica, com ara equipa-
ments, bones qualitats, etc., és nul. Això suggereix que hi 
ha una comprensió equivocada de les classes EPC.

Projecte finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivi-
tat i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FE-
DER). Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i 
Innovació Orientada als Reptes de la Societat, convoca-
tòria de 2015.
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El Grup de Recerca de Rehabilitació i Restauració Arqui-
tectònica (REARQ UPC) ha elaborat l’informe tècnic de la 
rehabilitació dels edificis 1, 2 i 4 de Can Bagaria, a Corne-
llà de Llobregat. 

L’objecte de l’informe plantejava resoldre un seguit de 
requisits tècnics a partir de les actuacions següents: 
impermeabilitzar i aïllar les cobertes a dues aigües de 
teula àrab i les cobertes de volta ceràmica vista, reparar 
una cúpula amb acabat exterior de trencadís i rehabilitar 
l’estructura metàl·lica interior i les façanes de fàbrica de 
maó vist. A fi de concretar les solucions més òptimes per 
a cadascun d’aquests aspectes, l’informe aporta una anà-
lisi del conjunt fabril a través de l’estudi del funcionament 
històric (usos), la formalització constructiva i estructural, 
i, finalment, l’estat de danys.

Durant les primeres visites tècniques d’inspecció es va 
detectar, de manera organolèptica, una diversificació de 
lesions que podien representar un risc per a la seguretat 
estructural i per a la viabilitat de les solucions proposa-
des. Aquesta radiografia prèvia dels danys va determinar 
la necessitat de comprovar la resolució constructiva i el 
funcionament de cadascun dels elements que componen 
l’estructura metàl·lica, la solució de tirants i la conducció 
de les aigües pluvials, així com el sistema constructiu de 
les diferents cobertes. A aquest efecte, es van efectuar 
una sèrie de prospeccions i cales que van permetre ca-
racteritzar l’edifici i concretar l’abast de les afectacions. 

Els resultats obtinguts permeten verificar algunes hipò-
tesis prèvies sobre el tipus arquitectònic en el context 
històric i tecnològic del territori, i condueixen a l’anàlisi 
constructiva i estructural mitjançant l’estudi de tractats 
específics de l’època, dels paral·lels arquitectònics i de 
les patents de sistemes constructius existents en el mo-
ment. 

Resulta fonamental entendre la importància del coneixe-
ment de les característiques del tipus d’edifici com a punt 
de partida en les decisions de les propostes de rehabilita-
ció i canvi d’ús. Uns edificis, en aquest cas, caracteritzats 
per la claredat geomètrica dels seus volums, per la rigoro-
sitat dels seus sistemes constructius basats en la regula-
ritat i per l’ús d’uns materials adequats que han perdurat 
al llarg del temps, i tot això acompanyat d’unes dimensi-
ons generosament encertades. Totes aquestes són carac-
terístiques que probablement sustenten la flexibilitat i la 
capacitat d’adaptació dels edificis.

Assistència tècnica sobre la rehabilitació 
als edificis 1, 2 i 4 de Can Bagaria

https://rearq.upc.edu/ca
https://rearq.upc.edu/ca
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Estudi de viabilitat per a l’emplaçament 
d’un nou casal de joves al districte de 
Nou Barris (Roquetes)
El Grup de Recerca Laboratori d’Urbanisme de Barce-
lona (LUB) ha dut a terme un estudi de viabilitat per a 
l’emplaçament d’un nou casal de joves ubicat al distric-
te de Nou Barris de Barcelona, a iniciativa de l’Ajunta-
ment de la ciutat. La parcel·la objecte d’estudi té una 
superfície de gairebé 21000 m2. 

L’objectiu del projecte ha estat convertir el parc del Pla 
de Fornells en un espai de referència ciutadana, amb 
nous equipaments associats que permetin articular 
millor els salts topogràfics existents, seguint els crite-
ris funcionals utilitzats en altres experiències similars 
al districte de Nou Barris. El projecte ha definit els as-
pectes d’ordenació, edificació, accessos, rasants, ocu-
pació i alineacions per a l’emplaçament d’equipaments 
previstos a l’entorn de l’Amfiteatre del Parc del Pla de 

Fornells, tenint en compte el potencial de peces d’equi-
paments del barri com ara l’Ateneu Popular, l’Escola de 
Circ Rogelio Rivel, l’Escola Antaviana i l’Escola Bressol 
Pla de Fornells, i la seva relació amb les zones d’espai 
lliure al voltant de l’Amfiteatre. Les solucions proposa-
des responen a criteris d’idoneïtat tècnica i ambiental, a 
la millora dels sistemes d’itineraris de vianants i mobi-
litat associada, a la bona articulació urbana dels teixits 
propers i a la correcta integració amb els sistemes de 
mobilitat metropolitans (L3 del metro, principalment). 

En l’estudi s’han valorat dos escenaris d’ocupació (mí-
nima i màxima), atenent a les possibilitats del Pla Ge-
neral Metropolità i a l’aprofitament de sòl de parcel·les 
pròximes. 

http://LUB
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El Centre d’Integritat Estructural, Fiabilitat i Microme-
cànica dels Materials (CIEFMA UPC) participa en el pro-
jecte MicroMech. Aquesta iniciativa pretén desenvolupar 
noves metodologies d’assajos mecànics a petita escala 
que involucren l’ús de mostres de dimensions molt pe-
tites (de l’ordre de les micres), mecanitzades mitjançant 
microscòpia de feix d’ions (focused ion beam), i tècniques 
avançades de caracterització, com ara nanoindentació i 
nanoratllament. L’objectiu final és avaluar paràmetres 
micromecànics en carburs cementats i en materials com-
postos d’àmplia utilització per a la fabricació d’eines de 
tall, formats d’aliatges metàl·lics i comunament coneguts 
com a «metalls durs».

El projecte inclou caracteritzar el comportament mecànic 
de les dues fases constituents del metall dur: partícules 
ceràmiques de WC i el lligant metàl·lic de base cobalt, 
ambdues de dimensions micromètriques. Així mateix, 
també es busca discriminar i entendre les característi-
ques mecàniques de les intercares, tant entre WC i WC, 
com entre les fases ceràmiques i metàl·liques en contac-
te. Per a això, un repte important de l’estudi és mecanit-
zar micromostres de diferents geometries (bigues i pi-
lars) i mides, però sempre per sota d’unes poques micres, 
combinant tècniques de microscòpia electrònica i de feix 
d’ions, aquesta última en diferents corrents i condicions. 
Un cop realitzades les mostres, la seva resistència a la 
compressió i tenacitat de fractura s’avaluen mitjançant 
un nanoindentador instrumentat amb resolució nano-
mètrica. A partir d’aquests assajos s’obtenen dades de 
tensió, deformació i fractura a escales microestructurals, 
les quals són llavors utilitzades per optimitzar el disseny 

microestructural d’aquests materials, tant mitjançant si-
mulacions com pel processament de noves qualitats de 
material. Aquestes dades s’utilitzaran també per avaluar 
les diferents fonts d’errors i la fiabilitat i reproductibilitat 
d’aquest tipus d’assajos.

MicroMech està coordinat per l’European Powder Me-
tallurgy Association (EPMA) juntament amb el centre 
tecnològic CEIT i el National Physical Laboratory (Regne 
Unit). Així mateix, hi participen les empreses Hilti, Sec To-
ols, Ceratizit Sandvik Coromant i Kennametal. El projecte 
finalitza el 2020.

Disseny micromecànic per optimitzar 
materials per a eines
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Una nova estratègia biomolecular 
per millorar la regeneració òssia
La regeneració i reparació de teixits no funcionals re-
presenta un repte molt rellevant a escala global, a cau-
sa de l’augment en l’esperança de vida i la prevalença 
de malalties relacionades amb l’envelliment. En el cas 
de les afeccions osteoarticulars, és urgent desenvolu-
par noves estratègies per a la regeneració del teixit ossi 
que minimitzin les limitacions de les teràpies actuals, 
principalment basades en l’ús d’empelts, els quals re-
quereixen una segona cirurgia i comporten la morbiditat 
del pacient, entre altres desavantatges. El fet que l’os 
sigui el segon teixit més trasplantat després de la sang, 
amb 2,2 milions de procediments realitzats anualment 
a tot el món, posa de manifest la rellevància del desen-
volupament de nous biomaterials en aquesta àrea. Una 
de les estratègies habituals per millorar la regeneració 
òssia és l’ús de proteïnes morfogenètiques d’os (BMP), 
un factor de creixement amb un potencial osteogènic 
elevat . No obstant això, el seu ús clínic s’associa a com-
plicacions severes (formació d’os ectòpic, disfàgia, dis-
pnea i càncer, entre altres) i en l’actualitat és motiu de 
controvèrsia. 

Per donar respostes a les dificultats que resulten de l’ús 
clínic de les BMP, en el marc del projecte MIMESIS, el 
Grup de Recerca de Biomaterials, Biomecànica i Engi-
nyeria de Teixits (BBT) del Centre de Recerca en Bioen-
ginyeria Mèdica (CREB UPC) ha desenvolupat noves mo-
lècules mimètiques de les BMP, per tal d’obtenir nous 
biomaterials amb un potencial osteogènic elevat i una 
gran capacitat per regenerar l’os. 

La metodologia que hem desenvolupat permet funcio-
nalitzar un gran nombre d’implants mèdics, des d’im-
plants dentals i pròtesis ortopèdiques fins a hidrogels i 
polímers. Els resultats obtinguts al nivell cel·lular in vit-
ro demostren que aquesta metodologia ofereix una res-
posta molt beneficiosa de les cèl·lules encarregades de 
formar l’os. En l’actualitat s’estan duent a terme estudis 
en animals per poder avaluar-ne el potencial preclínic. 

El projecte està finançat pel Pla estatal de recerca cien-
tífica i tècnica i d’innovació  2013-2016, en el marc del 
programa Reptes de recerca: projectes d’R+D+I , i fina-
litzarà el 2021.

CÈL·LULES MARE EN CONTACTE AMB UN IMPLANT METÀL·LIC. © CARLES MAS

http://CREB UPC
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El grup de Processos de Conformat de Materials Me-
tàl·lics (PROCOMAME) i el Centre de Disseny d’Aliatges 
Lleugers (CDAL) de la UPC han iniciat la seva participació 
a NEWMAM, un projecte que té per objectiu principal el 
desenvolupament de nous processos de fabricació addi-
tiva (AM, additive manufacturing) de materials metàl·lics, 
basats en el modelatge per deposició fosa (FDM), per tal 
de reduir el preu dels components metàl·lics fabricats 
per AM i facilitar-ne la implantació al sector aeronàutic. 

En aquest marc, es treballarà en dues estratègies dife-
renciades sobre la base de l’aliatge metàl·lic que s’ha 
d’imprimir. D’una banda, es treballarà en el desenvolu-
pament d’un procés per a la impressió de peces amb su-
peraliatges de base Ni i, de l’altra, i amb un altre tipus de 
procés, la impressió de peces d’aliatges d’alumini. 

La fabricació additiva de components aeronàutics amb 
superaliatges es du a terme mitjançant tecnologies com 
l’SLM (selective laser melting), que tenen associats un 
cost elevat i la dificultat de manipulació de la matèria 
prima en forma de pols. El projecte explorarà una alter-
nativa basada en la utilització d’una impressora d’FDM, 
amb un cost dos ordres de magnitud inferior al de les 
impressores per SLM, partint del superaliatge en forma 
de pèl·lets o granulats compostos de pols metàl·lica de 
l’aliatge d’interès i un lligant polimèric que actuarà de ve-
hicle durant la impressió. Aquest plantejament presenta 
l’avantatge que no requereix temperatures elevades per 
poder imprimir i, a més a més, existeix la matèria primera 
de forma comercial, ja que el material és el mateix que 
es fa servir per als processos MIM (metal injection mol-
ding). Les peces impreses s’hauran de sotmetre a etapes 
posteriors d’eliminació del polímer i de sinterització.

La impressió d’aliatges d’alumini implicarà el desenvo-
lupament d’un sistema d’impressió basat en el concepte 
de les impressores per extrusió de pastes que s’utilitzen 
en polímers, suspensions de ceràmica o impressió d’ali-
ments, però que podrà treballar a temperatures properes 
als 600 oC, aproximadament. El material que s’ha d’extru-
dir tindrà forma de barres i una microestructura disse-
nyada específicament per minimitzar les temperatures i 
esforços d’impressió i millorar les propietats de les pe-
ces impreses a partir d’aquest sistema. Per aquest mo-
tiu, el desenvolupament del sistema per a la impressió 
d’aliatges d’alumini requerirà tasques d’optimització del 
material de partida, en especial de caracterització de la 
reologia del material, a més a més de la determinació de 
la finestra de processament.

El projecte està fiançat pel Pla estatal de recerca científi-
ca i tècnica i d’innovació  2017-2020, dintre del Programa 
estatal d’R+D+I orientada als reptes de la societat . Té un 
pressupost de 157.000 euros i finalitzarà el 2021.

Nous processos de fabricació additiva 
de components metà·lics 

http://PROCOMAME
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Matrius polimèriques degradables 
amb propietats bactericides, antioxidants 
i anticancerígenes
El grup de recerca en Polímers Sintètics Estructura i 
Propietats (PSEP) de la UPC participa en el projecte 
SYNBIOPRO (synthesis, biology and processing), el qual 
té l’objectiu de dissenyar nous sistemes polimèrics bio-
degradables amb propietats bactericides, antioxidants 
i anticancerígenes. 

El projecte treballa en nous materials polimèrics, en 
l’estudi d’aplicacions mèdiques especialitzades i en 
l’ús i el desenvolupament de metodologies de proces-
sament innovadores. El projecte pretén sintetitzar nous 
polímers mitjançant química click i química verda (o 
sostenible). S’insisteix en el desenvolupament de polí-
mers biodegradables constituïts per aminoàcids natu-
rals i que formen part de les famílies de les poliestera-
mides i de les polièster urees.

Les aplicacions se centren en les estratègies d’encap-
sulació que permeten mantenir els agents farmacolò-
gics en estat amorf, per evitar la cristal·lització durant 
l’emmagatzematge i la pèrdua d’activitat associada. Es 
desenvoluparan també sistemes específics de materi-
als amb propietats antibacterianes, s’estudiaran, per 
exemple, l’encapsulació i administració de bacteriòfags 
per aconseguir una via terapèutica alternativa a l’ús ge-
neralitzat d’antibiòtics. 

El projecte també aborda la utilització de noves tec-
nologies de processament a escala micro o inferior. En 
particular, la nanotexturació de superficies per millorar, 

per exemple, les propietats bactericides i l’aplicació del 
micromoldeig per ultrasons per a la preparació de mi-
cropeces per utilitzar-les en l’àmbit biomèdic. Aquestes 
metodologies de preparació són òptimes per avançar 
en el coneixement de les relacions entre processament, 
microestructura i propietats mecàniques. D’altra banda, 
les noves tecnologies permeten preparar bastides amb 
la forma final de l’implant i porositat controlada, i uti-
litzar materials híbrids com el constituïts per polímers 
biodegradables i hidroxiapatita.

El projecte té una durada de tres anys, i per ara, els seus 
resultats s’han traduït en unes quaranta publicacions 
científiques i una patent. El projecte ha comptat amb el 
suport del Ministeri d’Economia i Competitivitat, a tra-
vés del Programa estatal d’R+D+I orientat als rReptes 
de la societat (RTI2018-101827-B-I00), amb un pressu-
post de 157.000 euros.
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La Unitat de Mecanització Agrària (UMA UPC) ha demos-
trat l’eficiència d’una nova tècnica d’aplicació de produc-
tes fitosanitaris alternativa a les tradicionals, en cultius 
de tomaquera exterior en l’àrea de producció hortícola 
del Baix Llobregat.

Actualment, els agricultors d’aquesta zona realitzen 
majoritàriament els tractaments de productes fitosa-
nitaris de manera manual mitjançant motxilla i pistola, 
i en alguns casos mitjançant un canó hidropneumàtic. 
Està demostrat, però, que aquestes tècniques tradicio-
nals d’aplicació no són les més adients per aconseguir 
un recobriment òptim dels productes fitosanitaris en 
el cultiu, i poden ser origen de fonts de contaminació al 
medi. Aquest aspecte és especialment rellevant sobretot 
en zones envoltades d’àrees sensibles (zones habitades, 
d’esbarjo, cursos d’aigua, d’especial protecció de les aus, 
etc.), com és el cas del Baix Llobregat. A més, els siste-
mes manuals de motxilla i pistola són molt difícils de 
regular, i és complicat per part de l’agricultor ajustar les 
condicions de treball per assolir uns volums d’aplicació 
per hectàrea adaptats al cultiu al llarg de la temporada. 
Pel que fa al recobriment del producte, depenen en tot 
moment del moviment del braç de l’aplicador, de mane-
ra que s’acostuma a detectar zones del cultiu on s’apli-
ca una quantitat de brou molt superior al necessari i, en 
contrapartida, altres parts del cultiu amb una cobertura 
molt deficitària. 

Com a alternativa s’ha provat aplicar els tractaments 
fitosanitaris a partir de carretons de polvorització dis-
ponibles comercialment i equipats amb barres verticals 
dotades amb broquets de ventall. Així s’assoleix una qua-
litat més bona del tractament fitosanitari pel que fa al re-
cobriment del cultiu, i es minimitza el volum per hectàrea 
que s’hi ha d’aplicar (fins a un 20 %). En conseqüència, 
es minimitzen els riscos per a l’aplicador i les pèrdues 
de producte cap al medi, alhora que es manté l’eficàcia 
biològica dels tractaments. El projecte s’ha centrat en 
els tractaments per al control del míldiu i de l’alternària, 
malalties amb una gran incidència a la zona.

El projecte ha estat finançat pel Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de 
Catalunya.

Millora de l’eficiència dels tractaments 
fitosanitaris en cultius de tomaquera exterior
al Baix Llobregat

http://UMA UPC
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Un catalitzador capaç de transformar 
CO2 en etanol
El diòxid de carboni (CO2) es considera que és el gas 
d’efecte hivernacle més important, així com la causa 
principal de l’escalfament global. Per això, utilitzar-lo 
com a matèria primera C1 per sintetitzar de manera efi-
cient productes químics i industrials valuosos, com ara 
el monòxid de carboni, el metanol, l’etanol, l’àcid fòr-
mic, les urees i els policarbonats, entre altres produc-
tes químics d’alt valor, és tant un repte acadèmic com 
una demanda social.

El grup IMEM i l’empresa B Braun Surgical han desen-
volupat un catalitzador d’hidroxiapatita, que s’ha pola-
ritzat elèctricament mitjançant un procés d’estimula-
ció tèrmica, per produir de manera ecològica i selectiva 
etanol a partir de CO2 i CH4. La reacció, que produeix 
etanol com a producte principal, funciona de manera 
eficient tant a 95 °C sota l’acció de radiació UV com a 
140 °C en absència d’il·luminació. Encara que es forma 
etanol a la superfície del catalitzador, amb una selec-
tivitat superior al 90 %, a través de la reducció electro-
catalítica de CO2, l’estudi del mecanisme de reacció ha 
posat de manifest que la presència d’aigua és crucial 
per promoure la formació i l’estabilització de radicals 
reactius. D’altra banda, la plasticitat del catalitzador 
ha permès modular-ne la selectivitat, disminuint la for-
mació d’etanol en favor d’altres productes químics va-
luosos, com ara el formaldehid i l’acetona.

Com a prova de concepte, la reacció proposada s’ha 
dut a terme amb èxit usant aire contaminat del tràn-
sit per carretera. En aquest sentit, l’obtenció d’etanol 
i altres compostos químics a partir d’aire contaminat 
obre una via nova per transformar les emissions de ga-
sos d’efecte hivernacle en productes químics valuosos 
mitjançant catalitzadors simples basats en un mineral 
abundant a la Terra.

http://IMEM
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Realitat virtual i realitat augmentada: 
aplicacions en el món empresarial
/ 30 de gener de 2019

CIT UPC va participar en la jornada Realitat virtual, aug-
mentada i mixta. Conferència empresarial i demostració 
a través de ViRVIG, un centre de recerca de la UPC espe-
cialitzat en realitat virtual i realitat augmentada. L’acte 
va ser organitzat per l’Ajuntament de Molins de Rei i va 
tenir per objectiu donar a conèixer les aplicacions de la 
realitat virtual per a les empreses, així com analitzar la 
capacitat d’aquesta tecnologia per generar nous contin-
guts més immersius i crear noves oportunitats de negoci.

En la conferència La transferència al teixit productiu de 
la recerca en realitat virtual i realitat augmentada, Jordi 
Moyès, investigador de ViRVIG , va presentar les capaci-
tats tecnològiques del centre en aspectes com ara ani-
mació per computador, models deformables, animació 
d’avatars, simulació de multituds, simulació de fluids, 
modelatge geomètric o gestió i visualització de models 
complexos, entre d’altres. També es van exposar alguns 
dels projectes que s’han desenvolupat, com ara els apli-
cats a patrimoni cultural (Tarraco Virtual o la reconstruc-
ció del Cadis del segle XVI) o les col·laboracions amb em-
preses del sector de l’automoció, l’aeronàutica, l’òptica o 
la medicina.

L’acte forma part de les activitats recollides en l’acord 
marc de col·laboració signat entre la UPC i l’Ajuntament 
de Molins de Rei per promoure accions de formació, re-
cerca i transferència de tecnologia, i per posar èmfasi en 
el suport a iniciatives del municipi basades en les tecno-
logies de la Indústria 4.0.

En l’organització de l’acte van col·laborar també ACCIÓ, 
l’Ajuntament de Cervelló, l’Ajuntament de la Palma de 
Cervelló, l’Ajuntament de Vallirana, l’Ajuntament del Pa-
piol, la Cambra de Comerç de Barcelona, la Diputació de 
Barcelona, el Servei d’Ocupació de la Generalitat de Ca-
talunya, la Universitat Politècnica de Catalunya i Visyon.

http://www.cit.upc.edu/
https://www.upc.edu/ca
http://www.molinsderei.cat/
http://www.molinsderei.cat/
http://www.accio.gencat.cat/ca/inici


2019 INFORME ANUAL   63

05 / Activitats / Activitats destacades

CIT UPC participa en la jornada de cloenda 
del projecte Science2Society a Cambridge
/ 13 febrer de 2019

Al voltant de cent persones d’arreu del món es van reu-
nir a Cambridge, el Regne Unit, amb motiu de la jornada 
Future of Open Innovation Practices Day.

L’esdeveniment va ser organitzat pel projecte Science-
2Society amb l’objectiu de facilitar la interacció entre 
els stakeholders assistents i maximitzar l’impacte de la 
ciència en la societat en l’àmbit europeu.

Durant la jornada el Dr. Tim Minshall, professor d’Inno-
vació de la Universitat de Cambridge i director de l’Ins-
titute for Manufacturing (IfM); la Dra. Marta Piñeiro-
Núñez, Senior Advisor a Lilly Research Laboratories 
(LRL); el professor Neville Jackson, director d’Innovació 
i Tecnologia a RICARDO, i el Dr. Garry Pairaudeau, de la 
biofarmacèutica AstraZeneca, van presentar i van com-
partir les seves experiències en innovació oberta tant 
des de la universitat com des del sector privat.

Laszlo Bax, de Bax & Company, i Aldo Ofenheimer, d’i2m, 
dos dels socis de Science2Society, van afegir a les ex-
posicions anteriors experiències pràctiques sorgides 
del projecte. A més, van compartir les conclusions i re-
comanacions principals per millorar el procés d’apre-
nentatge continu de la innovació. En particular, es va 
assenyalar la necessitat de transformar les oficines de 
transferència de tecnologia de les universitats en agèn-
cies de creació i extracció de valor per tal d’adaptar-se 
als reptes de la indústria i la societat del futur.

La jornada va constituir l’acte de cloenda de Science-
2Society, un projecte l’objectiu del qual ha estat millorar 
l’eficiència de l’ecosistema europeu d’innovació a través 
de l’elaboració de bones pràctiques sobre la transferèn-

cia de tecnologia fent servir metodologies innovadores, 
així com difondre aquesta informació perquè els agents 
implicats optimitzin aquests processos.

Aquest esdeveniment constitueix una de les primeres 
activitats sobre les quals es construirà una comunitat 
d’innovació oberta en el marc de la Learning and Imple-
mentation Alliance (LIA), un instrument que continuarà 
treballant en el llegat de Science2Society i que perme-
trà compartir coneixement i experiència entre ciència, 
sectors privat i públic, i la societat en general.

Science2Society ha estat finançat pel programa Horit-
zó 2020 de la Comissió Europea i està format per divuit 
socis, entre els quals destaquen grans empreses com 
ara FIAT, Atos i CA Technologies (actualment Broadcom 
Company), i entitats de recerca europees de referència 
com ara KU Leuven, Karlsruhe Institute of Technology, 
Universitat d’Aalto i Fraunhofer.

http://science2society.eu/
http://science2society.eu/
http://www.fiat.es/
http://atos.net/en-us/home.html
http://www.kuleuven.be/kuleuven/
https://www.kit.edu/english/
http://www.aalto.fi/en/
http://www.fraunhofer.de/en.html
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VIII Edició del Congrés Nacional 
de Legionel·la i Qualitat Ambiental
/ 20-21 febrer de 2019

El Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari 
(CRESCA UPC) va organitzar al Museu de la Ciència i de 
la Tècnica de Catalunya, a Terrassa, el VIII Congrés Naci-
onal de Legionel·la i Qualitat Ambiental. Durant dos dies 
es van tractar temes sobre la qualitat de l’aire, les condi-
cions d’higiene i els factors de risc de la legionel·losi.

La conferència inaugural sobre la «Situació actual de la 
legionel·la» va ser a càrrec de la Dra. María Luisa Gon-
zález, de la Subdirecció General de Sanitat Ambiental 
del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. En el 
Congrés van participar els experts més rellevants en el 
camp de la legionel·la i de la qualitat ambiental tant del 
sector públic com del privat.

Amb un enfocament eminentment pràctic, en un primer 
gran bloc, es van abordar diferents aspectes sobre el 
marc regulador vigent, tant en l’àmbit espanyol com en 
l’europeu en relació amb la legionel·la. També es va fer un 
balanç de les últimes modificacions portades a terme en 
l’àmbit europeu sobre prevenció i control, i es va revisar la 
normativa sobre gestió dels laboratoris.

D’altra banda, es va abordar una anàlisi més específica de 
diferents sectors, com ara el rentat de vehicles o les ins-
tal·lacions de reg. Es van revisar, també, altres aspectes, 
com ara la presència del bacteri en torres de refrigeració 
i condensadors evaporatius a Espanya, o la utilització de 
l’ozó per higienitzar ambients interiors, entre d’altres.

El segon gran bloc del Congrés es va dedicar a la qualitat 
ambiental. S’hi van abordar aspectes normatius i d’altres 
com ara la gestió de l’aigua residual i les infeccions hos-
pitalàries relacionades amb la qualitat ambiental, i es va 
remarcar el cas concret del control de la qualitat ambien-
tal al Museu Nacional d’Art de Catalunya.

En el Congrés, que ja és un referent tant en l’àmbit català 
com en l’espanyol, van participar cent cinquanta perso-
nes, provinents de diferents llocs d’arreu d’Espanya.

https://www.cresca.upc.edu/
https://www.cresca.upc.edu/
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CIT UPC, nou soci del clúster FoodService
/ 25-28 febrer de 2019

El Centre d’Innovació i Tecnologia de la UPC ha entrat 
a formar part del Clúster Foodservice de Catalunya. 
D’aquesta manera, CIT UPC reforça la presència en clús-
ters i el posicionament com a soci tecnològic d’excel-
lència per a les empreses, en aquest cas, en el sector de 
la indústria alimentària.

CIT UPC aportarà el seu coneixement expert en aquest 
sector a l’àrea de l’alimentació, en especial, pel que fa a 
tecnologies específiques relacionades amb la fabrica-
ció d’aliments, la nutrició, la preservació, packaging, la 
logística, la distribució, la traçabilitat, l’anàlisi i el con-
trol dels aliments, i amb altres de transversals, com ara 
l’economia circular, la fotònica, la digitalització o la ga-
mificació, entre d’altres.

L’associació del Clúster Foodservice de Catalunya té 
com a objectiu principal promoure i reforçar la compe-
titivitat del segment de foodservice i d’estimular i ex-
plotar les sinergies entre els membres de la cadena de 
valor per tal d’impulsar el desenvolupament de projec-

tes transformadors, com ara projectes d’innovació, de 
formació, d’internacionalització, de desenvolupament 
de nous productes i de millora del packaging o l’elabo-
ració d’estudis, entre d’altres. Es fomenta, també, que 
el clúster esdevingui un espai de debat i reflexió entre 
empreses per conèixer els reptes estratègics i tendèn-
cies del sector i identificar objectius comuns, a través 
d’activitats de networking.

https://cit.upc.edu/ca
http://www.clusterfoodservice.org/
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Tecnologia UPC a les Jornades ON Innovem
/ 2-4 d’abril de 2019

Els dies 2, 3 i 4 d’abril es van celebrar les Jornades ON 
2019 organitzades per l’Ajuntament de Castelldefels, un 
punt de trobada per al sector empresarial de la zona del 
Llobregat per parlar sobre recerca, aprofitar les dinàmi-
ques investigadores i transferir el coneixement a l’entorn 
empresarial. El 2019 es van abordar les últimes tendèn-
cies en tres sectors clau: els drons i les seves aplicaci-
ons, el turisme i la seva gestió, i l’alimentació adequada 
als nostres dies.

La UPC va ser part del grup impulsor de l’esdeveniment, 
el qual va ajuntar tant emprenedors com públic interes-
sat en la innovació de la zona del Baix Llobregat, Barce-
lona, el Baix Penedès i el Garraf.

La tecnologia UPC va ser present en tres blocs temàtics 
diferents. En el primer, sobre «Turisme, un creixement 
col·laboratiu i sostenible», Josep Lluís Larriba, director 
del Data Management Group (DAMA UPC), grup especi-
alitzat en Big Data Analytics, va presentar les últimes 
tecnologies desenvolupades pel centre de recerca rela-
cionades amb el sector.

En la sessió dedicada a «Drons, la revolució del present», 
Manel Arrufat, del Servei de Gestió de la Innovació de la 
UPC, va parlar sobre l’ecosistema d’innovació dels drons 
de la Politècnica, i Miguel Valero, de l’Escola d’Enginyeria 
de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EE-
TAC), va fer referència a la formació i recerca en aquest 
àmbit que es fa al Parc Mediterrani de la Tecnologia. Així 
mateix, Enric Pastor, de l’Escola d’Enginyeria de Teleco-
municació i Aeroespacial de Castelldefels, va parlar so-
bre drons i tecnologia mòbil.

En el bloc «Innovation Day de l’Alimentació», Joan Ca-
sellas, de l’empresa Natural Machines, i Quim Rigola, 
investigador del Centre Tecnològic de Transferència del 
Calor (CTTC UPC), van exposar el cas de la seva col·la-
boració en l’àmbit alimentari. Per la seva banda, Raquel 
Díaz i José M. Gil, del Centre de Recerca en Economia i 
Desenvolupament Alimentari (CREDA UPC-IRTA), van 
presentar alguns dels seus projectes sobre malbarata-
ment alimentari.

La iniciativa té, entre d’altres, el Campus del Baix Llobre-
gat de la UPC i el Parc Mediterrani de la Tecnologia com a 
socis, i rep un finançament compartit de l’Ajuntament de 
Castelldefels, la Generalitat de Catalunya i el Ministeri 
de Treball i Seguretat Social.

https://www.jornadeson.com/continguts-2019
https://www.jornadeson.com/continguts-2019
https://futur.upc.edu/JosepLarribaPey
https://www.dama.upc.edu/ca
https://futur.upc.edu/JoaquimRigolaSerrano
http://www.cttc.upc.edu/
http://www.cttc.upc.edu/
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S’inaugura l’IDEAI, el Centre de Recerca  
en Ciència de Dades Intel·ligents i en 
Intel·ligència Artificial de la UPC
/ 3 d’Abril de 2019

El 3 d’abril es va inaugurar el centre específic de recer-
ca Intelligent Data Science and Artificial Intelligence 
(IDEAI), a l’Aula Màster del Campus Nord de la UPC.

Durant l’acte d’inauguració de l’IDEAI van intervenir Sis-
co Vallverdú, delegat del rector de la UPC per a Tecno-
logies en Innovació Acadèmica; Xavier Gatius, secretari 
general de Polítiques Digitals i Administració Pública de 
la Generalitat de Catalunya; Cecilio Angulo, director del 
centre IDEAI-UPC; Josep Puyol, president de l’Associa-
ció Catalana d’Intel·ligència Artificial (ACIA), i Michela 
Milano, vicepresidenta de l’associació EurAI. Així ma-
teix, hi van intervenir el rector de la UPC, Francesc Tor-
res, i el director de l’Institut d’Investigació en Intel·ligèn-
cia Artificial (IIIA-CSIC) i primer doctor en Intel·ligència 
Artificial de Catalunya, Ramon López de Mántaras. Tot 
seguit, Carme Torras, professora d’Investigació de l’Ins-
titut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI CSIC-UPC), 
va oferir una xerrada sobre «Els reptes de la robòtica 
social per a la IA».

Dirigit per l’investigador Cecilio Angulo, el centre IDEAI 
enfoca l’activitat a dissenyar i desenvolupar tècniques 
d’intel·ligència artificial i ciència de dades intel·ligents, 
així com metodologies per diagnosticar, predir, gestio-
nar, donar suport a la decisió i controlar sistemes com-
plexos. La recerca del centre es focalitza al voltant de 
tres línies estratègiques: l’educació, els sistemes am-
bientals i de sostenibilitat, i la inclusió, la salut i el ben-
estar. L’IDEAI està integrat per més de cinquanta inves-

tigadors a temps complet i cent cinquanta doctorands, 
tots de grups de recerca consolidats i amb una llarga 
trajectòria investigadora en intel·ligència artificial i 
ciència de dades, com ara els grups de recerca d’En-
ginyeria del Coneixement (GREC), d’Enginyeria del Co-
neixement i Aprenentatge Automàtic (KEMLG), de Pro-
cessament d’Imatge i Vídeo (GPI), de Processament del 
Llenguatge Natural (GPLN), de Soft Computing (SOGO) i 
de Tractament de la Parla (VEU).

https://ideai.upc.edu/en
https://ideai.upc.edu/en
https://www.iri.upc.edu/
https://www.iri.upc.edu/
https://www.fib.upc.edu/ca/recerca/grups-de-recerca/grec-grup-de-recerca-en-enginyeria-del-coneixement
https://www.fib.upc.edu/ca/recerca/grups-de-recerca/grec-grup-de-recerca-en-enginyeria-del-coneixement
https://www.fib.upc.edu/ca/recerca/grups-de-recerca/kemlg-grup-denginyeria-del-coneixement-i-aprenentatge-automatic
https://www.fib.upc.edu/ca/recerca/grups-de-recerca/kemlg-grup-denginyeria-del-coneixement-i-aprenentatge-automatic
https://imatge.upc.edu/web/
https://imatge.upc.edu/web/
https://www.fib.upc.edu/ca/recerca/grups-de-recerca/gpln-grup-de-processament-del-llenguatge-natural
https://www.fib.upc.edu/ca/recerca/grups-de-recerca/gpln-grup-de-processament-del-llenguatge-natural
https://www.fib.upc.edu/ca/recerca/grups-de-recerca/soco-soft-computing
https://futur.upc.edu/VEU
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Trobada empresarial per afrontar nous 
reptes en materials avançats
/ 5 juny de 2019

CIT UPC va organitzar la trobada empresarial Materials 
avançats i els reptes industrials del futur al Campus Diago-
nal Besòs de la UPC. A través de projectes desenvolupats 
a la Universitat, es va presentar el paper central dels ma-
terials avançats com a tecnologia facilitadora per afrontar 
els nous reptes en tres grans àrees: la salut, l’energia i el 
medi ambient, i les estructures i els components.

La sotsdirectora d’Empresa de l’Escola d’Enginyeria Bar-
celona Est (EEBE), Vega Pérez, i Antonio Alvarez, director 
de CIT UPC, van donar la benvinguda a les persones as-
sistents. Pedro Moneo, fundador i CEO d’Opinno i editor 
de la revista MIT Technology Review en castellà, va ser 
l’encarregat d’obrir la jornada amb una conferència sobre 
les deu tecnologies emergents de 2019.

En el primer bloc, dedicat a les aplicacions dels nous ma-
terials en l’àmbit de la salut, José María Manero, investi-
gador del Grup de Recerca de Biomaterials, Biomecànica i 
Enginyeria de Teixits (BBT) del Centre de Recerca en Engi-
nyeria Biomèdica (CREB UPC), va parlar sobre nous bioma-
terials amb propietats antimicrobianes i osteoinductives. 
A continuació, Sonia Lanzalaco, investigadora del Grup de 
Recerca d’Innovació en Materials i Enginyeria Molecular 
(IMEM UPC), va parlar sobre sensors de moviment per a 
malles quirúrgiques i, per tancar el bloc, Luis J. del Valle, 
del Grup de Recerca de Polímers Sintètics: Estructura i 
Propietats. Polímers Biodegradables (PSEP UPC), va abor-
dar l’aplicació de fàrmacs a través de nous biopolímers.

La segona part de la jornada va estar dedicada als ma-
terials per generar energia i reduir l’impacte ambiental. 
Jordi Llorca, director del Grup de Recerca de Nanoengi-

nyeria de Materials Aplicats a l’Energia (NEMEN UPC), 
va parlar sobre els catalitzadors per a produir hidrogen i 
eliminar contaminants. La segona intervenció va a ser a 
càrrec de Mª Lluïsa Maspoch, investigadora del Grup de 
Recerca de Plàstics i Compòsits Ecològics (e-PLASCOM 
UPC), que va parlar sobre el processament de plàstics i 
compostos ecològics. Fernando Carrillo, de l’Institut d’In-
vestigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa (IN-
TEXTER UPC), va tancar aquest segon capítol explicant 
els nous materials absorbents acústics desenvolupats a 
partir de fibres naturals.

Georgina Fabregat, investigadora de l’IMEM UPC, va obrir 
la tercera part, dedicada a l’enginyeria de materials es-
tructurals i components, amb la ponència «Control i pre-
venció de la corrosió en estructures metàl·liques». Luis 
Llanes, director del Grup de Recerca d’Integritat Estruc-
tural, Micromecànica i Fiabilitat dels Materials (CIEFMA 
UPC), va parlar sobre el disseny de materials durs per a 
eines de conformat de peces metàl·liques i, per tancar 
les exposicions, Marilda Barra, investigadora del Grup de 
Recerca de Materials de Construcció i Carreteres (MAT-
CAR UPC), va explicar alguns projectes relacionats amb 
la valorització de residus industrials com a materials de 
construcció durables i sostenibles.

https://futur.upc.edu/MariadeLaVegaPerezGracia
https://futur.upc.edu/JoseMManeroPlanella
https://futur.upc.edu/SoniaLanzalaco
https://futur.upc.edu/LuisJavierDelValleMendoza
https://futur.upc.edu/JordiLlorcaPique
https://futur.upc.edu/MariaLluisaMaspochRuldua
https://futur.upc.edu/FernandoCarrilloNavarrete
https://futur.upc.edu/GeorginaFabregatJove
https://futur.upc.edu/LuisMiguelLlanesPitarch
https://futur.upc.edu/LuisMiguelLlanesPitarch
https://futur.upc.edu/MarildaBarraBizinotto
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Innovació per a millorar la gestió
del patrimoni històric
/ 12 juny de 2019

CIT UPC i el Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) van 
organitzar la trobada sectorial Innovació i futur a l’abast 
del patrimoni històric per donar a conèixer les darreres 
tendències tecnològiques aplicades en l’àmbit arqui-
tectònic, la difusió i reconeixement del patrimoni, i les 
tecnologies avançades de digitalització. 

A través de projectes duts a terme, es va fer un recor-
regut per les tecnologies més avançades, com ara les 
tècniques d’escaneig i fotogrametria capdavanteres, 
presentades per Juan Corso, investigador del Laborato-
ri Virtual d’Innovació Modelant l’Arquitectura i la Ciutat 
(VIMAC UPC), en la ponència «Radiografías de la arqui-
tectura y el patrimonio». Per la seva banda, el Dr. Ra-
mon J. Pujades, del MUHBA, va presentar l’«Exemple de 
restitució històrica virtual del Palau Reial Major» i Belén 
Onecha, del Grup de Recerca Rehabilitació i Restauració 
Arquitectònica (REARQ UPC), va parlar sobre «Intervenir 
en edificis històrics. Simplificar la complexitat». 

Seguidament, Helena Coch, investigadora del Grup de 
Recerca Arquitectura, Energia i Medi Ambient (AiEM 
UPC), va presentar diferents projectes i tecnologies en 
relació amb els edificis, l’entorn urbà i l’energia. 

Ernest Redondo, del Grup de Recerca Arquitectura, 
Disseny: Representació i Modelatge (ADR&M UPC), es 
va centrar en l’aplicació de la realitat augmentada en 
la ponència «De la realitat al projecte, del projecte a 
l’RA». Felip Fenollosa, director de la Fundació CIM, va 
exposar exemples de l’aplicació de la impressió 3D a la 
preservació del patrimoni. Per finalitzar la primera part 
de la jornada, Trinitat Pradell, investigadora del Group 

of Characterization of Materials (GCM UPC), va exposar 
projectes en aquest cas, relacionats amb la caracterit-
zació avançada de materials antics.

Com a cloenda, una taula d’experts, moderada per Pi-
lar Garcia Almirall, va debatre sobre l’estat actual i futur 
del sector. Hi van participar, a més, Joan Roca i Albert, 
director del MUHBA; Joan Closa Pujabet, cap del Servei 
Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barce-
lona, i Antoni Vilanova, president de l’Agrupació d’Arqui-
tectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni 
Arquitectònic.

A la jornada va assistir una representació destacada del 
sector formada per gairebé cent persones procedents 
de museus, estudis d’arquitectura, enginyeries de reha-
bilitació, empreses de restauració, arqueòlegs i gestors 
de patrimoni de l’Administració pública, totes involucra-
des directament en la gestió del patrimoni històric.

https://futur.upc.edu/JuanManuelCorsoSarmiento
https://vimac.upc.edu/ca
http://www.ub.edu/gehc/es/investigadores/item/ramon-josep-pujades-i-bataller
http://www.ub.edu/gehc/es/investigadores/item/ramon-josep-pujades-i-bataller
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/ca
https://rearq.upc.edu/ca
https://futur.upc.edu/HelenaCochRoura
https://www.aie.upc.edu/
https://www.aie.upc.edu/
https://futur.upc.edu/ErnestRedondoDominguez
https://ra.upc.edu/ca/recerca/adrm
https://futur.upc.edu/FelipFenollosaArtes
https://www.fundaciocim.org/ca
https://futur.upc.edu/TrinitatPradellCara
https://gcm.upc.edu/en
https://futur.upc.edu/MariaPilarGarciaAlmirall
https://futur.upc.edu/MariaPilarGarciaAlmirall
https://www.diba.cat/es/web/directori/servei-de-patrimoni-arquitectonic-local
https://www.diba.cat/es/web/directori/servei-de-patrimoni-arquitectonic-local
http://aadipa.arquitectes.cat/
http://aadipa.arquitectes.cat/
http://aadipa.arquitectes.cat/
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CIT UPC es va incorporar com a soci a EnerTIC, la pla-
taforma d’empreses TIC per a la millora de l’eficiència 
energètica. EnerTIC desenvolupa la seva activitat amb 
la missió de contribuir al desenvolupament del potenci-
al de transformació de les tecnologies de la informació i 
comunicacions en l’àmbit de l’eficiència energètica a Es-
panya, a través del suport de les empreses associades 
i institucions públiques, i en favor d’una economia més 
competitiva i sostenible, i registra seixanta-sis entitats 
associades.

L’activitat de la plataforma se centra a promoure tas-
ques de conscienciació, promoció, difusió i col·laboració 
en l’entorn de les TIC aplicades al sector energètic. L’enti-
tat treballa en xarxa, proposa activitats diverses i genera 
oportunitats de col·laboració entre els seus socis.

La incorporació de CIT UPC a la plataforma es porta a 
terme prenent com a base les solucions tecnològiques 

que la Universitat desenvolupa en tecnologies de l’ener-
gia i el medi ambient, aportant les seves capacitats 
i solucions en àrees com ara les Smart grids, la gestió 
energètica, les energies renovables, el control de la con-
taminació acústica i ambiental, i la gestió de l’aigua, així 
com en el camp dels vehicles elèctrics i la mobilitat sos-
tenible, entre d’altres.

CIT UPC, membre de la plataforma enerTIC
/ 4 juliol de 2019

http://www.enertic.org/
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RareHacks: primera hackathon del projecte
Share4Rare
/ 6 juliol de 2019

S’ha celebrat la primera hackathon del projecte Sha-
re4Rare, RareHacks. Els participants van crear en tres 
dies una nova manera de resoldre alguns dels proble-
mes que comporten les malalties rares.

L’esdeveniment va ser organitzat per la UPC, un dels so-
cis del consorci de Share4Rare. En total, quaranta-cinc 
persones van participar en el disseny d’un innovador 
assistent de veu que pretén ajudar a resoldre l’accés li-
mitat a informació mèdica fiable que pateixen els paci-
ents i familiars que conviuen amb una malaltia rara. De 
manera específica, l’exercici es va centrar en el melano-
ma pediàtric, una afecció ultrarara amb una prevalença 
extremament baixa que difereix de manera significativa 
de la malaltia que afecta els adults.

En total, sis equips van completar el procés, que es va 
dur a terme a MOB Barcelona (Makers of Barcelona). Els 
equips van codificar l’aplicació i van mostrar les carac-
terístiques i el funcionament del seu assistent de veu a 
cinc jutges: Samir Kanaan, de la UPC; Begonya Nafria, de 
la Fundació Sant Joan de Déu; Xavier Escoté i Salvador 
Quadres, de Deister Software, i Alexandre Perera, del 
Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC).

L’equip guanyador, format per Sergi del Río, Celia Sánc-
hez, Lucía Chacón, David Pujol i Oriol Aranda, va ser 
guardonat amb mil cinc-cents euros, un premi patroci-
nat per Deister Software. Van crear un assistent de veu, 
anomenat RareBot, que proveeix informació d’acord amb 
els diferents tipus de melanoma i ajuda els usuaris amb 
detalls com ara el centre certificat (hospital) més proper 
a l’usuari segons la seva geolocalització. L’equip, a més, 
va afegir la capacitat multillenguatge a l’eina, de manera 

que l’usuari pugui interaccionar-hi en qualsevol idioma, 
encara que el sistema estigui alimentat originàriament 
amb textos en anglès. Altres característiques afegides 
són la correcció de paraules durant la interacció, la in-
clusió de diverses preguntes per a la validació del tipus 
correcte de melanoma abans de mostrar la informació 
en resposta a les seves preguntes, i la possibilitat de 
concurrència de múltiples usuaris simultàniament.

El segon premi se’l van endur Pau Cutrina, Marc Sos, Da-
vid Sanchez, Josep Cordón, Edgar Alarcón i Josep Munu-
era, que van usar una dinàmica anomenada web scraping. 
Amb aquest disseny no es necessitarà que un metge ges-
tioni la base de dades de la qual s’alimenta el bot, ja que 
es fan servir bases de dades indexades ja existents. Van 
planificar una solució escalable que s’actualitza sola i 
que seria flexible per adaptar-la a altres malalties.

Totes les idees sorgides arran d’aquesta hackathon 
s’han analitzat i s’han incorporat per millorar l’experièn-
cia de l’usuari en l’àmbit de les eines d’accés a informa-
ció acurada i validada sobre malalties rares.
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La UPC acull l’EMC Europe 2019
/ 2 setembre de 2019

La UPC va acollir l’EMC Europe 2019, el congrés més 
gran sobre compatibilitat electromagnètica (EMC) que 
se celebra a Europa i un dels tres més grans del món. El 
Grup de Compatibilitat Electromagnètica (GCEM UPC) i 
EMC Europe van organitzar l’esdeveniment en col·labo-
ració amb l’IEEE Electromagnetic Compatibility Society 
(IEEE EMCS), que es va celebrar a Barcelona entre el 2 i 
el 6 de setembre.

L’EMC Europe 2019, en què van participar els experts 
més destacats en l’àmbit internacional, va ser un fòrum 
únic per intercanviar idees, així com els resultats de les 
últimes investigacions del món acadèmic, dels labora-
toris de recerca i de la indústria de tot el món. Cal res-
saltar, també, la qualitat elevada de les contribucions 
científiques rebudes. A més de les cinc sessions paral·le-
les al llarg de tota la setmana, també es van organitzar 
sessions plenàries, tallers, tutorials, pòsters i reunions 
d’alguns projectes de recerca europeus, amb un total de 
cent vint continguts en tots els camps de l’EMC. Es van 
abordar temàtiques tan àmplies com ara les noves apli-
cacions en l’aeronàutica i l’automoció, els nous materi-
als per a l’EMC, la metrologia, els efectes de l’exposició 
a l’energia electromagnètica per a la salut, la protecció 
civil i infraestructures, o les smart cities, per citar-ne uns 
quants exemples.

L’edició de 2019 va batre el rècord d’assistents de la his-
tòria de l’EMC Europe en superar les set-centes persones, 
provinents de quaranta-quatre països d’arreu del mon.

La Technical Exhibition, organitzada els tres dies centrals 
del congrés, va congregar trenta-quatre empreses d’equi-
paments i serveis de compatibilitat electromagnètica.

https://www.upc.edu/web/gcem/
https://emceurope2019.eu/
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CIT UPC, a la 4ª Assemblea General  
de l’EIT Urban Mobility
/ 2-6 de setembre de 2019

CIT UPC va participar en la 4a Assemblea General de 
l’EIT Urban Mobility, que es va celebrar a Praga. Durant 
la sessió, a més de presentar-se les últimes actuacions 
dutes a terme en el marc del consorci, Monika Bacho-
fner, fins aleshores Interim Operating Officer, va passar 
el relleu  a Juan Carlos Espada. L’equip de gestió de la 
Knowledge Innovation Community (KIC) va agrair a Mo-
nika Bachofner la valuosa feina desenvolupada en el 
marc de la KIC Urban Mobility.

També es va celebrar una trobada del City Club, un espai 
de col·laboració per a les ciutats membres del consorci 
per compartir experiències i solucions per als nous rep-
tes en mobilitat des del punt de vista de la tecnologia 
sostenible, de comportament dels usuaris, de l’organit-
zació i de les polítiques per implementar.

El grup de treball del Factory de l’EIT Urban Mobility es 
va reunir amb l’objectiu de dotar les ciutats europees de 
solucions per als desafiaments de la mobilitat del futur. 

La primera eina del Factory és posar en marxa l’UMAS 
(Urban Mobility Auditing System), una auditoria en què 
les ciutats podran analitzar els rendiments del seu eco-
sistema de mobilitat actual, amb l’objectiu de detectar 
potencials millores.

https://eit.europa.eu/our-communities/eit-urban-mobility
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L’InLaB FIB se suma al projecte d’R+D 
d‘AdQuiver per aplicar la intel·ligència artificial 
i el ‘Big Data’ al marketing turístic
/ 17 de setembre de 2019

Francesc Torres, rector de la UPC, i Jorge Núñez, CEO 
d’AdQuiver, van signar un conveni de col·laboració entre 
l’inLab FIB i AdQuiver per a desenvolupar la versió 2.0 de 
la tecnologia MoirAI i avançar en l’aplicació de tècniques 
d’intel·ligència artificial i big data al marketing turístic.

Aquesta col·laboració s’emmarca en el projecte Las Moi-
ras d’AdQore: Plataforma Tecnològica Intel·ligent per a 
l’Optimizació de Processos Data-Driven Marketing Enfo-
cada al Sector Turístic (MoirAI), subvencionat a través del 
Programa NEOTEC del Centre per al Desenvolupament 
Tecnològic Industrial (CDTI). Els equips d’investigadors 
treballaran, així, en el desenvolupament i escalament del 
projecte MoirAI per aconseguir un sistema més flexible 
i preparat per incorporar i gestionar centenars de vari-
ables a temps real basades en les dades de comporta-
ment i context dels usuaris digitals.

La versió 1.0 del projecte MoirAI s’ha desenvolupat grà-
cies al suport del programa EATIC, una convocatòria de 
subvencions a empreses d’alta tecnologia i intensives en 
coneixement en àrees de l’estratègia d’especialització in-
tel·ligent de Canàries (RIS3), concedida per la Conselleria 
d’Economia, Indústria, Comerç i Coneixement del Govern 
de Canàries i cofinançada en un 85 % pel Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional (FEDER).

La col·laboració entre AdQuiver —empresa de desenvo-
lupament i agència de MAdTech (marketing and adverti-
sing technology), especialitzada a generar vendes direc-
tes digitals a través d’estratègies data driven marketing 
per al sector turístic— i la UPC es remunta al febrer de 
2019 i ha estat impulsada a través del Centre d’Innova-
ció i Tecnologia (CIT UPC), l’entitat encarregada de portar 
al mercat i posar a disposició de les empreses les tec-
nologies desenvolupades pels centres i grups de recerca 
de la Universitat. El responsable del projecte a la UPC és 
l’investigador Josep Casanovas, director de l’inLab FIB, 
el laboratori d’innovació i recerca de la Facultat d’Infor-
màtica de Barcelona de la UPC, mentre que l’investigador 
principal del projecte és Oscar Romero, també vinculat a 
l’inLab FIB.

http://www.adquiver.com/
https://inlab.fib.upc.edu/
https://adquiver.es/moiras-neotec/
https://adquiver.es/moiras-neotec/
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=818&MN=2
https://www.octsi.es/octsi/noticias-del-octsi/convocatoria-eatic-2019
https://cit.upc.edu/ca
https://futur.upc.edu/JoseCasanovasGarcia
https://futur.upc.edu/OscarRomeroMoral
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CARNET, a la presentació del Pla Director 
de Mobilitat 2020-2025
/ 20 de setembre de 2019

El 20 de setembre es va presentar a El Born Centre de 
Cultura i Memòria la proposta del Pla Director de Mobi-
litat 2020-2025 (pdM) de l’Autoritat del Transport Metro-
polità (ATM).

El pla neix amb l’objectiu d’aconseguir un model de mo-
bilitat més sostenible, eficient, inclusiu i equitatiu, i re-
cull la planificació de la mobilitat de persones i merca-
deries per als propers cinc anys a l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona.

Durant la jornada es van exposar els objectius, les mo-
tivacions i els diferents eixos sobre els quals s’articula 
el pdM. El primer, «Eines per a la mobilitat saludable», 
va ser presentat per Laia Pagès, Executive and Scientific 
Manager de CARNET, iniciativa coordinada per CIT UPC, i 
que va formar part de l’equip d’elaboració del pla.

Aquest primer eix desenvolupa un conjunt de mesures 
per a reduir les externalitats del transport privat, com 
ara la congestió, la contaminació de l’aire i el soroll. Les 
mesures més importants d’aquest eix són les zones de 
baixes emissions i les mesures actives de gestió d’apar-

caments, que articularan la transició cap a un model de 
mobilitat més sostenible que l’actual. En resum, aquest 
eix incideix en la necessitat d’un canvi modal en la ciuta-
dania per millorar la salut i el benestar de les persones.

https://pdmobilitat.cat/
https://pdmobilitat.cat/
https://pdmobilitat.cat/
http://www.carnetbarcelona.com/
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Maria Pau Ginebra, Eduard Alarcón, 
Marcel Guardia i Maria Teresa Martínez-Seara, 
premis ICREA Acadèmia 2018
/ Abril de 2019

Maria Pau Ginebra, Eduard Alarcón, Marcel Guardia i 
Maria Teresa Martínez-Seara formen part dels 45 pre-
miats (entre 324 sol·licituds) per la Institució Catalana 
de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) amb els guardons 
ICREA Acadèmia de l’edició 2018, dotats amb 40.000 eu-
ros anuals durant el període 2019-2023 i que tenen com 
a finalitat impulsar i premiar l’excel·lència investigadora. 

Maria Pau Ginebra, distingida en l’àmbit de ciències de 
l’enginyeria, ja havia rebut el guardó ICREA Acadèmia el 
2008 i el 2013. La doctora Ginebra centrarà la recerca a 
dissenyar biomaterials per regenerar el teixit ossi, fent 
servir estratègies biomimètiques, és a dir, inspirades en 
les característiques dels components naturals de l’os. La 
idea és dissenyar materials capaços d’interaccionar amb 
les cèl·lules de l’organisme humà per dirigir les seves 
funcions cap a processos regeneratius.

Maria Pau Ginebra és responsable del Grup de Recer-
ca de Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits 
(BBT) del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica 
(CREB UPC) i és membre, també, del Centre de Recerca 
en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona.

Eduard Alarcón també va ser distingit en l’àmbit de cièn-
cies de l’enginyeria. És responsable del Grup de Recerca 
d’Energy Processing and Integrated Circuits (EPIC) i for-
ma part del Centre de Recerca d’Electrònica de Potència 
(PERC).

En l’àmbit de les ciències experimentals i matemàtiques, 
va ser guardonada Maria Teresa Martínez-Seara, res-
ponsable del Grup de Recerca de Sistemes Dinàmics (SD) 
de la UPC. En el mateix àmbit, també va ser guardonat el 
professor Marcel Guardia Munarriz, membre del mateix 
grup de recerca. 

El Programa ICREA Acadèmia es dirigeix al personal do-
cent i investigador doctor amb vinculació permanent a 
les universitats públiques de Catalunya.
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https://www.icrea.cat/ca/icrea-academia
https://www.icrea.cat/ca/icrea-academia
https://futur.upc.edu/MariaPauGinebraMolins
https://biomaterials.upc.edu/ca
https://multiscale.upc.edu/ca/benvingut
https://multiscale.upc.edu/ca/benvingut
https://eel.upc.edu/ca/recerca/carpeta-grups/epic-energy-processing-and-integrated-circuits
https://held.perc.upc.edu/ca
https://futur.upc.edu/MariaTeresaMartinezsearaAlonso
https://dynamicalsystems.upc.edu/en
https://futur.upc.edu/MarcelGuardiaMunarriz
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Un projecte sobre control d’energia, 
seleccionat en la 2a Edició del MIT-Spain
/ 20-21 de maig de 2019

El projecte MULTI-MICROGRID (Distribució Intel·ligent i 
Control de Sistemes d’Energia per a Comunitats Aïlla-
des), en el qual participen investigadors del Grup de Re-
cerca de Sistemes Elèctrics d’Energia Renovable (SEER) 
de la UPC, ha estat un dels dotze projectes de recerca 
disruptiva seleccionats en la segona edició del progra-
ma MIT-Spain ”la Caixa” Foundation Seed Fund.

Els investigadors Pedro Rodríguez, de la Universitat 
Loyola Andalusia (ULA) i la UPC; Ignacio Pérez-Arriaga, 
del Massachusetts Institute of Technology (MIT), i Ál-
varo Luna, del Grup de Recerca de Sistemes Elèctrics 
d’Energia Renovable (SEER UPC), desenvoluparan un 
sistema, anomenat MULTI-MICROGRID, basat en l’ús 
de microxarxes per electrificar comunitats aïllades que 
no tenen accés a l’electricitat. Actualment, tres mil mi-
lions de persones viuen en situació de pobresa ener-
gètica arreu del món. D’aquestes, mil cent milions no 
tenen accés a l’electricitat. MULTI-MICROGRID proposa 
una gestió i un control intel·ligents de microxarxes, ba-
sades, per exemple, en tecnologies de captació i acu-
mulació d’energia solar, interconnectades en sistemes 
col·laboratius més robustos que es podran connectar a 
la xarxa elèctrica principal i, així, consolidar l’electrifi-
cació de l’àrea aïllada.

Dels dotze projectes seleccionats, set se centren en 
l’àmbit de la salut i cinc, en el de l’energia, i estan lide-
rats per tretze centres espanyols diferents. Cada pro-
jecte rebrà fins a un màxim de trenta mil dòlars desti-
nats a afavorir l’intercanvi entre els grups de recerca 
participants.

Aquesta convocatòria, una iniciativa de ”la Caixa” i del 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), està desti-
nada a impulsar projectes de recerca entre grups de re-
cerca espanyols i del MIT amb l’objectiu de generar co-
neixement i impulsar una recerca disruptiva i amb abast 
social. Es tracta resoldre els grans reptes del segle XXI 
en matèria de salut, energia i economia global, entesa 
aquesta última com les sinergies entre ciència, tecnolo-
gia i economia per combatre la desigualtat social.

https://www.uloyola.es/
https://www.uloyola.es/
http://seer.upc.edu/
http://seer.upc.edu/
http://www.mit.edu/
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BeHive, proposta guanyadora a l’EIT Urban 
Mobility Innovacity
/ 20-21 de maig de 2019

Professionals de sectors relacionats amb la mobilitat, 
persones emprenedores i treballadors públics van pro-
posar solucions als reptes de la mobilitat urbana, en el 
marc del challenge de l’EIT Urban Mobility, organitzat per 
la UPC i l’Ajuntament de Barcelona els dies 20 i 21 de 
maig. BeHive, un sistema subterrani per emmagatzemar 
mercaderies, imitant els ruscs de les abelles, i fomentar 
la reutilització dels embalatges, va resultar el projecte 
guanyador.

En la iniciativa van participar equips formats per profes-
sionals dels sectors implicats, persones emprenedores i 
treballadors públics, que durant els dos dies de l’esde-
veniment van treballar per prototipar solucions viables 
i presentar els resultats davant d’un panell d’experts. 

Entre les diferents propostes, la solució guanyadora va 
ser BeHive, un sistema subterrani per emmagatzemar 
mercaderies, imitant els ruscs de les abelles, i que pro-
mou la compra de productes d’embalatge reutilitzables 
mitjançant un descompte en el procés de reciclatge. La 
idea és d’Eva Español, Alejandro Cavazos i Jasmina Ca-
sals, professora del Departament d’Enginyeria Mecànica 
de la UPC.

El premi per a l’equip va ser visitar l’esdeveniment global 
EcoMotion, celebrat a Tel-Aviv entre el 10 i el 13 de juny, 
juntament amb els seleccionats en els altres dos cha-
llenges duts a terme a Tel-Aviv, el 29 i el 30 d’abril, i a Mu-
nic, el 6 i el 7 de maig.

Altres grups que van participar en el challenge van plan-
tejar solucions com ara impulsar un sistema de bateri-
es extraïbles per a bicicletes, establir un horari limitat 
de lliurament de mercaderies a la ciutat per a camions, 
crear laboratoris per impulsar la mobilitat com a servei 
o convertir en zones de vianants els carrers estrets del 
barri Gòtic de Barcelona, amb la instal·lació d’estacions 
de bicicletes en punts estratègics.

L’EIT Urban Mobility InnovaCity està impulsat per l’EIT 
Urban Mobility, la comunitat —dins de l’Institut Europeu 
d’Innovació i Tecnologia (EIT)— encarregada de desenvo-
lupar les innovacions en mobilitat urbana de la Unió Eu-
ropea i liderada per Barcelona.

https://futur.upc.edu/JasminaCasalsTerre
https://futur.upc.edu/JasminaCasalsTerre
https://em.upc.edu/ca
https://www.ecomotion.org.il/
https://eit.europa.eu/eit-community/eit-urban-mobility
https://eit.europa.eu/eit-community/eit-urban-mobility
https://eit.europa.eu/
https://eit.europa.eu/
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Premio Julio Peláez a les dones pioneres 
de les ciències per a Carme Torras
/ 4 de juny de 2019

La matemàtica i pionera de la robòtica Carme Torras va 
rebre el IV Premi Julio Peláez a les Dones Pioneres de 
la Física, la Química i les Matemàtiques, atorgat per la 
Fundació Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.

A l’acte de lliurament, presidit per Jesús María Sanz, 
president de la Reial Acadèmia de Ciències, hi van as-
sistir la secretària d’Estat d’Universitats, Recerca, 
Desenvolupament i Innovació, Ángeles Heras; el secre-
tari general de Política Científica, Rafael Rodrigo; la 
presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, i el president de 
la Fundació Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, Teodoro 
Sánchez-Àvila.

Carme Torras és llicenciada en Matemàtiques i doctora 
en Informàtica i Investigadora a l’Institut de Robòtica i 
Informàtica Industrial (IRI CSIC-UPC). La doctora Torras 
és especialista en robòtica assistencial, l’àrea de la ro-
bòtica que dissenya equips adaptats a les necessitats 
de persones amb discapacitats per ajudar-les en la 
seva vida diària com si fossin assistents personals.

La Fundació Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno conce-
deix aquest premi anual, dotat amb dotze mil euros, per 
distingir dones pioneres en la contribució destacada a 
la ciència i a la recerca en l’àmbit de la física, la química 
o les matemàtiques. El guardó va ser lliurat el dia 4 de 
juny a la Reial Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i 
Naturals de Madrid.

https://www.iri.upc.edu/staff/torras
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El projecte ERG de CITCEA, guardonat 
a la 7ª Nit de l’eficiència
/ 20 de juny de 2019

El 20 de juny el Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya 
(CEEC) va celebrar la setena edició de la Nit de l’Eficièn-
cia, un esdeveniment que s’ha convertit en un punt de 
trobada dels agents principals del sector. En l’esdeveni-
ment, el Centre d’Innovació Tecnològica en Convertidors 
Estàtics i Accionaments (CITCEA UPC) va rebre el premi 
del Clúster de l’Energia Eficient, en la categoria de Pro-
ducte, pel projecte ERG (Energy Ring Generator).

L’ERG és un dispositiu que permet, de manera escala-
ble, integrar les energies renovables i gestionar la càr-
rega i descàrrega de bateries, tant estàtiques com les 
d’un vehicle elèctric, de manera que esdevé un substi-
tut natural dels contaminants grups electrògens dièsel 
i fa ús d’energies netes. Aquest equip és escalable, amb 
capacitats de 25, 50, 75 i 100 kVA, i es presenta, també, 
com una gran solució per a autoconsum residencial i en 
comunitats amb generació elèctrica provinent de fonts 
renovables, i pot gestionar càrregues variables com, per 
exemple, les bateries dels vehicles elèctrics.

En la categoria de Llavor, el premi se’l va endur el projec-
te Energy Button de Cliensol Energy. Els premiats podran 
participar en una missió d’estudi a la Xina, en concret, a 
la zona de Hong Kong - Shenzhen.

A més, es va lliurar el Premi Comunicació, que guardona 
el professional, programa o mitjà de comunicació que ha 
apostat per l’energia eficient en el tractament de l’actua-
litat. En aquesta edició el guardó va ser per a Lorena Far-
ràs, periodista que col·labora a La Vanguardia.

D’altra banda, en el marc de l’esdeveniment, el Clúster va 
fer una donació de dos mil euros a l’Associació Catala-
na de la Síndrome de Rett, que treballa per fer visible la 
aquesta malaltia, donar suport a les famílies afectades i 
promoure accions de millora en el tractament de les per-
sones afectades.
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Women-up, Biometallum i Sensofar, 
Premis UPC de Valorització de la Recerca
/ 10 de juliol de 2019

El projecte WOMEN-UP, la patent BIOMETALLUM i l’spin-
off SENSOFAR van ser reconeguts en la darrera edició 
del Premi UPC de Valorització de la Recerca, convocat 
pel Consell Social de la UPC. Aquest premi distingeix la 
tasca dels grups de recerca de la Universitat en tres mo-
dalitats: millor projecte de transferència de tecnologia, 
millor invenció o patent per la seva aplicació al mercat, i 
millor empresa de base tecnològica o spin-off.

El jurat va atorgar el Premi al Millor Projecte de Transfe-
rència de Tecnologia a la proposta europea WOMEN-UP, 
liderada per Miguel Ángel Mañanas i Juan José Ramos, 
ambdós vinculats al Centre de Recerca en Enginyeria 
Biomèdica (CREB UPC). El projecte, que ha rebut finan-
çament del programa Horitzó 2020, ha desenvolupat 
un sistema per millorar la teràpia de rehabilitació de la 
musculatura del sòl pelvià. El resultat és un sistema que 
permet que la pacient faci el tractament des de casa, a 
través de serious games instal·lats al mòbil, i la supervi-
sió mèdica remota a través d’una plataforma web.

En aquesta modalitat també es va atorgar una men-
ció especial al projecte Data Science Techniques for 
Non-Technical Loss Detection in Energy Consumption, 
coordinat pel professor Josep Carmona, del Grup de Re-
cerca d’Algorísmia, Bioinformàtica, Complexitat i Mèto-
des Formals (ALBCOM). Desenvolupat per a l’empresa 
Naturgy, el projecte ha suposat dissenyar tècniques, 
metodologies i aplicacions per canviar la manera com 
l’empresa afronta la detecció de les pèrdues no tècni-
ques (NTL, de l’anglès non-technical losses) en el procés 
de distribució i consum d’energia (gas i electricitat).

Un mètode per a la bioextracció de metalls d’equips 
electrònics en desús es va endur el Premi a la Millor 
Patent per la seva aplicació al mercat. Amb el nom de 
BIOMETALLUM, la patent ha sorgit dels resultats ob-
tinguts pel Grup de Recerca de Tractament Biològic de 
Contaminants Gasos i Olors (BIOGAP), liderat per l’in-
vestigador Toni Dorado. El mètode es basa a dissenyar, 
construir i instal·lar plantes d’extracció de metalls valu-
osos d’equips elèctrics i electrònics en desús, així com 
també a assessorar i mantenir les instal·lacions. El pro-
jecte parteix dels principis de l’economia circular i de 
la mineria urbana per oferir una solució econòmicament 
rendible, que afavoreixi la valorització del residu.

L’spin-off SENSOFAR va ser reconeguda amb el Premi a 
la Millor Empresa de Base Tecnològica o Spin-off. Crea-
da el 2001 des del Centre de Desenvolupament de Sen-
sors, Instrumentació i Sistemes (CD6 UPC) i liderada pel 
professor Ferran Laguarta, es tracta d’una de les prime-
res spin-off sorgides a la UPC i una de les que ha tingut 
més i millor recorregut des que es va fundar.

https://www.upc.edu/consellsocial/ca/els-premis/premi-upc-de-valoritzacio-de-la-recerca
https://creb.upc.edu/ca
https://albcom.cs.upc.edu/
https://albcom.cs.upc.edu/
https://cit.upc.edu/es/destacados/proyecto_biometallum
https://futur.upc.edu/BIOGAP
https://futur.upc.edu/BIOGAP
https://www.sensofar.com/
https://www.cd6.upc.edu/index.php?nc=1&lang=cat
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Premi Klaas de Groot per a Maria Pau Ginebra
/ 9-13 de setembre de 2019

La Societat Europea de Biomaterials va guardonar la Dra. 
Maria Pau Ginebra amb el prestigiós Premi Klaas de Gro-
ot, que distingeix els científics que han desenvolupat una 
tasca excel·lent de mentoria i acompanyament per a jo-
ves investigadors.

Es reconeix, així, la dedicació i l’esforç destinats a formar 
la generació següent d’investigadors en el camp dels bi-
omaterials a Europa. El guardó es va lliurar durant l’edi-
ció del Congrés de la Societat Europea de Biomaterials 
(ESB), que va tenir lloc entre el 9 i el 13 de setembre a 
Dresden (Alemanya).

Maria Pau Ginebra és catedràtica i directora del Departa-
ment de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica 
de la UPC. Actualment, dirigeix la Divisió de Biomaterials 
del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB 
UPC), des d’on ha estat fundadora de l’spin-off Mimetis 
Biomaterials. Durant la seva carrera ha registrat deu pa-
tents i va ser finalista del Premi Europeu a la Dona Inno-
vadora 2018.

 

https://futur.upc.edu/MariaPauGinebraMolins
https://creb.upc.edu/ca
https://creb.upc.edu/ca
https://www.mimetis.com/
https://www.mimetis.com/
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PaperChain és premiat com a millor projecte 
innovador al Congrés Mundial de la Carretera
/ 6 d’octubre de 2019

Un estudi que demostra la viabilitat de transformar 
residus de la indústria paperera en primeres matèries 
secundàries va ser premiat com a millor projecte inno-
vador a la 26a edició del Congrés Mundial de la Carrete-
ra, celebrat a Abhu Dhabi. 

L’estudi recull els resultats de la recerca desenvolupada 
en el marc del projecte europeu PaperChain, en el qual 
es fan servir cendres volants procedents de la indústria 
paperera, en lloc de ciment, per millorar i estabilitzar 
les esplanades en què es recolza el ferm de la carrete-
ra, reforçant així la resistència del paviment al trànsit. 
Aquest mètode permet reduir de manera important la 
petjada de carboni a l’hora de construir carreteres, atès 
que el ciment i la calç són emissors importants de CO2. 
El treball l’ha dut a terme el Grup de Recerca de Materi-
als de Construcció i Carreteres (MATCAR), amb la col·la-
boració del Centre Tecnològic de Construcció d’ACCIO-
NA Construcció i TECNALIA.

L’Associació Mundial de la Carretera (PIARC) va entregar 
el Premi al Millor Projecte Innovador a la investigadora 
del Grup de Recerca de Materials de Construcció i Car-
reteres (MATCAR) Adriana Martínez i a Juan José Cepriá, 
d’ACCIONA.

El premi recopilava un dels casos d’estudi del projecte 
PaperChain, el quilòmetre de prova dut a terme a Villa-
mayor de Gállego (Saragossa), on es va adequar un camí 
rural amb una intensitat elevada de trànsit, millorant el 
ferm estabilitzat amb cendres volants. 

El Congrés Mundial de la Carretera, en què se citen els 
principals actors del sector de la carretera, té una pe-
riodicitat quadriennal i més de cent anys d’història. En 
aquesta edició, hi van assistir més de cinc mil delegats 
de cent vint països diferents.

 

https://pre-proceedings-abudhabi2019.piarc.org/en/index.htm
https://pre-proceedings-abudhabi2019.piarc.org/en/index.htm
https://www.paperchain.eu/
https://futur.upc.edu/MATCAR
https://futur.upc.edu/MATCAR
https://www.acciona-construccion.com/es/?language=es
https://www.acciona-construccion.com/es/?language=es
https://www.tecnalia.com/es/
https://www.piarc.org/es/
https://futur.upc.edu/MATCAR
https://futur.upc.edu/MATCAR
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Alícia Casals, Premi Nit de la Robòtica 2019
/ 24 d’octubre de 2019

La investigadora i directora de la Divisió de Robòtica del 
Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC) 
i del Grup de Recerca de Robòtica Intel·ligent i Sistemes 
(GRINS), Alícia Casals, va rebre el Premi Nit de la Robò-
tica, en la cinquena edició, en reconeixement a una tra-
jectòria professional dedicada, especialment, a l’àmbit 
de la bioenginyeria i la robòtica intel·ligent en aplicacions 
mèdiques.

Catedràtica d’universitat del Departament d’Enginyeria 
de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial de la 
UPC, Alícia Casals dirigeix el programa de robòtica de 
l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), centre de 
recerca vinculat a la UPC.

Alícia Casals és, també, presidenta de la Secció de Ci-
ència i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans. Ante-
riorment, va ser vicepresidenta de la IEEE Robotics and 
Automation Society i presidenta del Technical Comiteee 
on Biorobotics de la mateixa organització. L’any 2014, va 
ser inclosa a la llista 25 Women In Robotics You Need To 
Know About de la plataforma Robohub. 

Entre altres guardons, ha rebut la Medalla Narcís Montu-
riol al mèrit científic i tecnològic de la Generalitat de Cata-
lunya, l’any 1998, el Premi Ciutat de Barcelona, el 1996, i el 
Premi Internacional de Tecnologia Barcelona 92.

La Nit de la Robòtica és la trobada de referència d’un sec-
tor estratègic per a la indústria catalana amb quasi un 
centenar d’empreses que es dediquen a aquesta activi-
tat. Està organitzada per la Comissió d’Indústria 4.0, la 
qual està formada per membres del Col·legi d’Enginyers 
Industrials de Catalunya, el Col·legi d’Enginyers Agrò-
noms de Catalunya, el Col·legi d’Enginyers de Camins, 
Canals i Ports de Catalunya, el Col·legi d’Enginyeria en 
Informàtica de Catalunya i l’Associació Catalana d’Engi-
nyers de Telecomunicació.

A l’acte hi va assistir la consellera d’Empresa i Coneixe-
ment, Àngels Chacón, que va destacar la fortalesa del 
sector de la robòtica a Catalunya.

https://esaii.upc.edu/ca
https://esaii.upc.edu/ca
http://www.ibecbarcelona.eu/ca/
https://www.iec.cat/institucio/entrada.asp?c_epigraf_num=50023
https://www.ieee-ras.org/
https://www.ieee-ras.org/
https://robohub.org/
https://www.eic.cat/
https://www.eic.cat/
https://www.agronoms.cat/
https://www.agronoms.cat/
https://www.camins.cat/
https://www.camins.cat/
https://enginyeriainformatica.cat/
https://enginyeriainformatica.cat/
https://www.telecos.cat/Inicio.aspx
https://www.telecos.cat/Inicio.aspx
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El projecte Piceo, segon lloc als Premis 
a la Innovació 2019 d’EARTO 
/ 8 octubre de 2019

El projecte PICEO, desenvolupat pel Centre de Desenvo-
lupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6 
UPC), ha aconseguit el segon lloc, en la categoria Im-
pact Expected, dels Premis d’Innovació 2019 que atorga 
anualment EARTO a Brussel·les. La candidatura va ser 
presentada per CIT UPC a través de la Federació Espa-
nyola de Centres Tecnològics (Fedit), de la qual és soci 
col·laborador.

El projecte guardonat consisteix en el desenvolupament 
d’una nova tecnologia per fabricar circuits integrats fo-
tònics per a un ampli ventall d’aplicacions (LED, sen-
sors…), capaç de reduir el cost i el consum d’energia fins 
a un 50 %.

Durant la gala de lliurament de premis, celebrada al Mu-
seus Reials de Belles Arts de Bèlgica, tant els finalistes 
com els guanyadors van tenir l’oportunitat de presentar 
els projectes als assistents. 

Creats el 2009, els Premis a la Innovació d’EARTO des-
taquen les diverses àrees de les activitats dels centres 
tecnològics i il·lustren les contribucions concretes a la 
innovació amb un impacte social elevat a través de dues 
categories, Impact Delivered i Impact Expected, en fun-
ció de la proximitat al mercat que tingui la tecnologia. Un 
jurat independent lliura les millors innovacions de l’any.

El mateix dia de la gala, EARTO va fer pública l’edició 
2019 del catàleg Premis a la Innovació, una col·lecció de 
vint-i-cinc innovacions dels membres d’EARTO que de-
mostren la capacitat dels centres tecnològics per donar 
suport a la innovació a Europa, així com es plantegen 
resoldre els desafiaments actuals i l’impacte que gene-
ren. El catàleg inclou articles sobre els centres que van 
participar en la competició de 2019.

https://fedit.com/
https://fedit.com/
https://www.earto.eu/
https://www.earto.eu/wp-content/uploads/Innovation-Awards-2019-Brochure.pdf
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El projecte Autonomous Delivery Device 
(ADD), premiat als enerTIC Awards 2019
/ 12 desembre de 2019

La plataforma enerTIC va lliurar el 12 de desembre de 
2019 el premi al millor projecte, en la categoria Smart 
Vehicle, a l’Autonomous Delivery Device (ADD), desenvo-
lupat en el marc de la iniciativa CARNET en col·labora-
ció amb SEAT. El guardó va ser recollit per Andreu Solà 
Gomfaus, User Experience & New Mobility de l’empresa 
automobilística.

L’Autonomous Delivery Device és un vehicle autònom de 
petites dimensions (1,2 metres cúbics), pensat per repar-
tir mercaderies d’última milla. L’ADD genera models virtu-
als de l’entorn gràcies a una càmera Lidar 3D i tecnologia 
làser, per tal d’evitar els possibles obstacles, optimitzar 
la ruta i minimitzar els temps de desplaçament. A més, 
es tracta d’un vehicle modular i escalable, la qual cosa 
permet crear flotes flexibles i facilita que s’adapti a les 
necessitats dels diferents operadors. S’estima que l’apa-
rició dels ADD permetria reduir fins a un 70 % el nombre 
de furgonetes que circulen a les ciutats repartint merca-
deries, la qual cosa comportaria un descens d’un 30 % de 
les emissions de CO2 als nuclis urbans.

Així mateix, el projecte INVADE va quedar finalista en la 
categoria Horitzó Europa. INVADE optimitza l’energia dis-
ponible a través d’una plataforma integrada que gestiona 
la flexibilitat donant suport a la xarxa de distribució i el 
mercat elèctric, i tenint en compte les limitacions de la 
xarxa i la penetració elevada de l’energia renovable, així 
com bateries i vehicles elèctrics.

Els enerTIC Awards tenen com a missió premiar els pro-
jectes tecnològics més innovadors, duts a terme per em-
preses i organitzacions compromeses amb l’eficiència 
energètica i la sostenibilitat.

L’esdeveniment va tenir lloc a la Sala d’Actes de la Secre-
taria d’Estat per a l’Avenç Digital del Ministeri d’Economia 
i Empresa, i va ser presidit pel director general de Teleco-
municacions i Tecnologies de la Informació del Ministeri 
d’Economia i Empresa. A la cerimònia de lliurament de la 
setena edició dels premis van assistir més de dos-cents 
directius del sector i alts càrrecs de l’Administració.
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CIT UPC, al Fòrum Transfiere 2019
/ 12 desembre de 2019

CIT UPC va participar en el Fòrum Transfiere 2019, el 
gran fòrum professional i multisectorial per a la trans-
ferència de coneixement i tecnologia que se celebra 
a Espanya amb l’objectiu d’impulsar la innovació em-
presarial.

Durant les activitats de networking, CIT UPC va pre-
sentar les capacitats tecnològiques de la UPC i projec-
tes desenvolupats en empreses i entitats de diferents 
sectors, en àmbits com ara la indústria 4.0, l’energia i 
el medi ambient, la salut, els materials avançats o la 
Internet de les Coses, entre d’altres.

El Fòrum Transfiere reuneix grups de recerca i empreses 
amb l’objectiu d’impulsar la innovació i millorar la com-
petitivitat del sector empresarial a través de la generació 
de contactes d’interès i sinergies, i de l’intercanvi de co-
neixements en el camp de la innovació, la investigació i 
la transferència de coneixement en els diferents sectors 
estratègics de l’economia. L’esdeveniment va tenir lloc a 
Màlaga.

http://www.cit.upc.edu/
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La UPC, al Mobile World Congress 2019
/ 25-28 febrer de 2019

Diversos projectes en els quals ha participat la UPC en 
l’àmbit de la biotecnologia (com ara l’exoesquelet ABLE) i 
la tecnologia 5G, així com diferents spin-off’ sorgides de 
la Universitat, van assistir a la 14a edició del Mobile Wor-
ld Congress i a l’esdeveniment vinculat 4YFN, que va tenir 
lloc un any més a Barcelona.

L’exoesquelet ABLE (de l’anglès assistive biorobotic low-
cost exoskeleton), ideat pel Laboratori d’Enginyeria Bio-
mecànica (BIOMEC) —el qual forma part del Centre de 
Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC)— i que de-
senvolupa l’spin-off ABLE Human Motion, es va  presen-
tar a l’esdeveniment 4YFN. ABLE és el primer exosquelet 
lleuger, fàcil d’utilitzar i econòmic per a persones amb 
lesió medul·lar que restaura la capacitat de caminar de 
forma natural i intuïtiva.

Així mateix, al Mobile World Congress es van presentar 
dos projectes relacionats amb l’ús de la tecnologia 5G 
de la mà del consorci 5G Barcelona, una iniciativa im-
pulsada per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de 
Barcelona, Mobile World Capital Barcelona, la Fundació 
i2CAT, la UPC, el Centre Tecnològic de Telecomunicacions 
de Catalunya (CTTC) i Atos, amb l’objectiu de convertir la 
ciutat de Barcelona en un hub digital de referència euro-
pea en aquesta tecnologia.

El primer projecte tractava d’un cotxe connectat i amb 
conducció assistida via 5G desenvolupat per SEAT, Te-
lefónica, Ficosa, ETRA, Qualcomm i 5G Barcelona, capaç 
de detectar un vianant en un pas de zebra, un ciclista en 
girar a la dreta o un cotxe aturat a la carretera amb baixa 
visibilitat, tres casos d’ús assajats en una prova pilot pels 
carrers de L’Hospitalet de Llobregat .

El segon projecte, anomenat Telestration (creat per AIS 
CHannel), per a realitzar  intervencións quirúrgicques  en 
streaming  permet connectar en remot un equip de cirur-
gians ubicats en dos localitzacions diferents. L’objectiu 
d’aquesta iniciativa és acabar connectant cirurgians de 
tot el món que, sense estar presents físicament al quirò-
fan, puguin guiar la intervenció.

Les spin-offs de la UPC CiGO, Herta i Sense4Care van as-
sistir al MWC. Per la seva banda, Abitari, e-HEALTH Tec-
hnical Solutions, HumaITCare, ICARIA Medical, MeetOp-
tics, Sensorial Processing Technology BCN i Unblur van 
anar a 4YFN

http://biomec.upc.edu/
https://www.ablehumanmotion.com/es/
https://www.4yfn.com/
https://www.mwcbarcelona.com/
https://5gbarcelona.org/ca/
http://www.smart-cigo.com/smart-cigo/
http://www.hertasecurity.com/
https://www.sense4care.com/es/
https://abitari.com/
http://humanitcare.com/
https://www.icariamed.com/
https://www.sptbcn.com/
https://unblur.co/
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La UPC presenta innovacions i capacitats 
tecnològiques a l’IOT Solutions 
World Congress
/ 29-31 d’octubre de 2019

La UPC, a través de CIT UPC, va assistir un any més a l’IOT 
Solutions World Congress (IOTSWC) 2019. Els projectes 
i les capacitats tecnològiques presentades es van vin-
cular als eixos temàtics de l’IOTSWC 2019: el transport 
connectat, la manufactura, la salut, l’energia, la cons-
trucció i les infraestructures i la logística, entre altres 
sectors industrials.

Si bé l’expertesa de la UPC inclou solucions d’aplicació 
transversal en tots aquests sectors, en l’àmbit específic 
de la IOT (sigles en anglès d’Internet de les coses), les 
capacitats tecnològiques de la Internet de les Coses es 
concentren en l’àmbit de la connectivitat i de les cièn-
cies de dades, i, especialment, en els camps de la in-
tel·ligència artificial, els vehicles autònoms, els robots 
col·laboratius, els aparells mèdics, els biosensors, el 
blockchain i les criptomonedes, la ciberseguretat, l’ana-
lítica de ‘big data’ i les xarxes de sensors sense fil.

Pel que fa als projectes, la UPC en va presentar dos 
en l’àmbit de la salut, en els quals treballa el Grup de 
Recerca Innovation in Materials and Molecular En-
gineering - Biomaterials for Regenerative Therapies 
(IMEM-BRT). El primer  és un dispositiu capaç detectar 
el nivell de dopamina que hi ha al cervell humà i alhora 
alliberar-ne la dosi necessària de manera progressiva, 
segons els requeriments del pacient. Aquest dispositiu 
ajudarà a controlar els nivells de dopamina en el trac-
tament de malalties de caràcter neurològic, com ara el 
Parkinson o l’Alzheimer. Mitjançant una app, i amb con-
nexió Wi-Fi, és possible fer-ne el seguiment mitjançant 
un telèfon mòbil.

El segon projecte en l’àmbit de la salut és un sensor no 
invasiu per detectar glucosa a la sang a partir de les con-
dicions de pH i temperatura de la suor del cos humà.

Aquesta nova tecnologia no invasiva està basada en 
l’aplicació del plasma de descàrrega de corona per fabri-
car sensors electroquímics utilitzant plàstics de produc-
tes bàsics, que són aïllants i inerts electroquímics, com, 
per exemple, el polietilè de baixa densitat (LDPE) o fins i 
tot plàstic que prové de plàstics reciclats. A més, el sen-
sor és capaç de detectar simultàniament altres anàlits 
com, per exemple, el lactat i la dopamina. Aquesta mul-
tifuncionalitat permet que també sigui un instrument no 
invasiu per prevenir malalties cardíaques en col·lectius 
determinats (com, per exemple, els corredors). La tecno-
logia està patentada i a punt per comercialitzar-se.

Així mateix, en l’àmbit industrial, es va exposar un siste-
ma de monitoratge intel·ligent de plantes de generació 
de fred industrial, que maximitza l’eficiència i minimitza 
el cost de funcionament de la planta, desenvolupat pel 
centre Motion Control and Industrial Applications Rese-
arch Group (MCIA UPC) en col·laboració amb la Corpora-
ció Alimentària Guissona. 

https://cit.upc.edu/ca/destacats/iot
https://cit.upc.edu/ca/destacats/iot
https://cit.upc.edu/ca/destacats/iot
https://cit.upc.edu/ca/destacats/iot
https://futur.upc.edu/IMEM-BRT
https://futur.upc.edu/IMEM-BRT
https://futur.upc.edu/IMEM-BRT
https://cit.upc.edu/ca/nou_dispositiu_detecta_i_allibera_dopamina
https://cit.upc.edu/ca/nou_dispositiu_detecta_i_allibera_dopamina
https://cit.upc.edu/ca/nou_dispositiu_detecta_i_allibera_dopamina
https://cit.upc.edu/ca/nou_dispositiu_detecta_i_allibera_dopamina
https://cit.upc.edu/ca/nou_sensor_deteccio_glucosa
https://cit.upc.edu/ca/nou_sensor_deteccio_glucosa
https://cit.upc.edu/ca/nou_sensor_deteccio_glucosa
https://cit.upc.edu/ca/mofricon
https://cit.upc.edu/ca/mofricon
https://cit.upc.edu/ca/mofricon
https://cit.upc.edu/ca/mofricon
https://mcia.upc.edu/ca
https://mcia.upc.edu/ca
https://www.bonarea-agrupa.com/ca/
https://www.bonarea-agrupa.com/ca/


05 / Activitats / Participació en fires

90   CIT UPC | www.cit.upc.edu

La UPC, a l’Smart City Expo World 
Congress 2019
/ 19-21 de novembre

CIT UPC va presentar els nous projectes desenvolupats 
pels diferents grups i centres de recerca de la UPC, així 
com les capacitats tecnològiques i solucions en transfor-
mació digital, entorn urbà, mobilitat, governança i finan-
ces, i ciutats inclusives a l’Smart City Expo World Con-
gress (SCEWC) 2019. 

L’IVO és un robot de l’Institut de Robòtica i Informàti-
ca Industrial (IRI) adaptat per respondre als reptes de 
la robòtica col·laborativa. L’IVO forma part del projecte 
Human Centered Robotics i s’ha dissenyat per resoldre 
situacions com ara l’acompanyament urbà de persones, 
la planificació, navegació i execució de rutes, l’exploració 
i el reconeixement d’espais, o la manipulació d’elements, 
entre d’altres. 

D’altra banda, es va presentar la càmera L3CAM, que in-
corpora micromiralls per fer escombratges (components 
habituals en projectors de vídeo). És una càmera que in-
corpora tecnologia LIDAR, la qual permet determinar la 
distància que hi ha a un objecte o una superfície utilitzant 
un feix làser polsat, i obté imatges amb molta resolució. 

La tecnologia de la nova càmera, protegida amb més de 
deu patents, l’han desenvolupat el Centre de Desenvolu-
pament de Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6) i la 
spin-off Beamagine, sorgida del mateix centre de recerca.

També es van presentar els resultats d’altres projectes 
de recerca relacionats amb diferents aspectes de les ciu-
tats intel·ligents, com ara un estudi i detecció d’àmbits 
de vulnerabilitat residencial a la ciutat de Barcelona i un 
model arquitectònic en 3D de la façana del Naixement 
de la Sagrada Família, a càrrec del Laboratori Virtual 
d’Innovació Modelant l’Arquitectura i la Ciutat (VIMAC), i 
noves tecnologies per a edificis més eficients i respectu-
osos envers el medi ambient, desenvolupades pel Centre 
Sistemes Elèctrics d’Energia Renovable (SEER). 

Així mateix, es van mostrar exemples de tecnologia in-
novadora per a la producció d’hidrogen amb llum solar, 
desenvolupada pel Grup de Nanoenginyeria de Materials 
Aplicats a l’Energia (NEMEN), i un sistema per recuperar 
metalls valuosos a partir de residus electrònics com ara 
telèfons mòbils, dissenyat pel Grup de Recerca Smart 
Sustainable Resources (SSR).

Altres projectes que es van exposar són un nou genera-
dor solar basat en el sistema de concentració FRESNEL, 
desenvolupat pel Centre Tecnològic de Transferència de 
Calor (CTTC); una plataforma social col·lectiva de sensi-
bilització per a malalties rares pediàtriques (Share4Rare), 
desenvolupada pel Laboratori de Bioinformàtica i Senyals 
Biomèdiques del Centre de Recerca en Enginyeria Biomè-
dica (CREB), i una aplicació per mesurar les radiacions io-
nitzants, del mateix centre.

http://www.smartcityexpo.com/en/home
http://www.smartcityexpo.com/en/home
https://www.iri.upc.edu/
https://www.iri.upc.edu/
https://www.cd6.upc.edu/index.php?nc=1&lang=cat
https://www.cd6.upc.edu/index.php?nc=1&lang=cat
http://beamagine.com/
https://cit.upc.edu/ca/destacats/ambits_vulnerabilitat_residecial_barcelona
https://cit.upc.edu/ca/destacats/ambits_vulnerabilitat_residecial_barcelona
https://cit.upc.edu/ca/destacats/sagrada_familia_3d
https://cit.upc.edu/ca/destacats/sagrada_familia_3d
https://vimac.upc.edu/ca
https://vimac.upc.edu/ca
http://seer.upc.edu/
http://seer.upc.edu/
https://cit.upc.edu/ca/produccio_hidrogen
https://cit.upc.edu/ca/produccio_hidrogen
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Steering Machines: mobilitat i versatilitat 360º

El Centre de Disseny d’Equips Industrials (CDEI UPC) ha 
creat l’spin-off Steering Machines, dedicada a comer-
cialitzar una plataforma omnidireccional que facilita la 
mobilitat d’un producte en qualsevol terreny amb qual-
sevol càrrega. La tecnologia ha estat desenvolupada per 
CDEI i està patentada. 

El producte de Steering Machines, MOBY, consisteix en 
una plataforma robòtica, o base mòbil, capaç de mou-
re’s en totes direccions i orientacions, sense necessi-
tat de maniobrar. Un dels avantatges principals és que 
disminueix l’espai necessari per realitzar trajectòries, 
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 major capacitat de càrrega i simplicitat mecànica, 
i, consegüentment, amb una necessitat menor de man-
teniment. També, gràcies a les rodes convencionals, es 
pot adaptar per circular per qualsevol superfície.

La plataforma de Steering Machines pot ser utilitzada 
per enginyeries d’automatització, línies automatitzades 
en fàbriques o magatzems, com a component que faci-
liti el transport de productes d’un punt a un altre de la 
instal·lació. MOBY també serveix a les empreses de ro-
bòtica, com a base sobre la qual muntar els seus robots, 
dotant-los d’una màxima maniobrabilitat i robustesa, i 
amb la capacitat de circular per l’exterior.

La plataforma està dissenyada per adaptar-se fàcilment 
a les necessitats de cada client. Té, per tant, aplicacions 
per a un ampli ventall de sectors, com ara el transport 
per logística interna, el transport de càrregues especials 
de gran volum en aeronàutica, automoció, maquinària 
agrícola o vehicles d’assistència, els petits transports 
per a oficines, hospitals, magatzems o espais públics, 
el transport d’últim a milla, la robòtica i les aplicacions 
més específiques, com ara cadires de rodes, joguines, 
vehicles d’oci o 4 × 4, entre d’altres.

El primer prototip es va presentar a la Fira Smart City 
Expo World Congress 2018.

https://www.cdei.upc.edu/
http://www.steeringmachines.com/
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Steering Machines, millor start-up del 
programa d’acceleració de Barcelona Activa

Steering Machines va culminar amb èxit el seu pas pel 
programa d’acompanyament de projectes emprenedors 
d’alt impacte tecnològic del programa d’acceleració de 
Barcelona Activa guanyant el premi a la millor start-up. 

Durant l’esdeveniment, en què van participar deu em-
preses, els candidats van presentar els seus treballs da-
vant un tribunal format per experts del sector acadèmic 
universitari, la innovació i entitats financeres. Steering 
Machines i la seva plataforma mòbil MOBY van resultar 
el millor projecte de l’edició, després d’analitzar-ne as-
pectes com ara el model de negoci, la qualitat tecnològi-
ca, la viabilitat i l’impacte social.
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L’spin-off de CREB UPC Health xCode 
guanya el primer Premi Creatic 2019 
La spin-off del Centre de Recerca en Enginyeria Biomè-
dica (CREB UPC) Health xCode va rebre el Premi Creatic 
2019 a la millor iniciativa empresarial en l’àmbit de la 
tecnologia i la innovació en el marc de la Nit de l’Empre-
nedoria. Health xCode ha desenvolupat una solució per 
optimitzar al màxim el rendiment per millorar la salut de 
les persones mitjançant l’anàlisi de l’ARN combinat amb 
intel·ligència artificial. Aquesta iniciativa va ser premi-
ada amb dotze mil euros i una bonificació del 50 % el 
primer any en l’allotjament a la incubadora d’empreses 
del TecnoCampus Mataró.

L’equip de Health xCode està liderat per Àlex Perera (di-
rector de CREB UPC) i també en formen part el director 
de Genètica i Malalties Complexes de l’Hospital Santa 
Creu i Sant Pau, el doctor José Manuel Soria, i la bioquí-
mica i esportista d’elit Emma Roca. El premi el va reco-
llir Pol Cervera, director d’Operacions de l’empresa.

La cerimònia de lliurament de premis va tenir lloc al Tec-
noCampus Mataró.
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MiWendo Solutions: una nova spin-off 
per millorar la detecció precoç del càncer 
colorectal
S’ha posat en marxa l’spin-off MiWEndo Solutions, que 
té com a objectiu fer més ràpida i eficient la detecció 
precoç del càncer colorectal. L’empresa ha estat impul-
sada per la UPC i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), en 
col·laboració amb l’Hospital Clínic i la Institució Catala-
na de Recerca i Estudis Avançats (ICREA).

Per tal de detectar el càncer colorectal en etapes prime-
renques, quan resulta més fàcil de tractar i es pot curar, 
es fan servir programes de cribratge. Aquest finalitza 
amb una colonoscòpia, durant la qual els metges com-
proven amb una càmera si hi ha pòlips al còlon del pa-
cient i, en cas de trobar-n’hi, els extreuen per evitar-ne 
una potencial progressió a càncer. Aquestes lesions no 
sempre són senzilles de trobar, ja que la visibilitat en les 
colonoscòpies és limitada.

MiWEndo Solutions està desenvolupant un dispositiu 
mèdic de baix cost per facilitar, durant les colonoscòpi-
es, la identificació dels pòlips malignes, precursors del 
càncer, mitjançant tecnologia de microones.

Es tracta d’un petit accessori que disposarà d’un seguit 
de sensors que permetran escanejar l’intestí gros. Si hi 
troba pòlips, enviarà un avís als metges perquè els pu-
guin localitzar visualment, tal com es fa en les colonos-
còpies convencionals.

El dispositiu serà compatible amb els mètodes que 
s’apliquen actualment a les colonoscòpies i, a més, els 
aportarà diversos avantatges. D’una banda, detectarà 

els pòlips de manera automàtica i, per tant, la seva capa-
citat no dependrà de la visibilitat durant la intervenció ni 
de l’experiència dels metges. D’altra banda, el diagnòstic 
immediat sobre l’estat dels pòlips permetrà determinar 
més ràpidament amb quina urgència cal tractar cada 
pacient per prioritzar els més greus. A llarg termini, això 
podria alleugerir la càrrega de feina dels departaments 
de patologia dels hospitals, que actualment han d’ana-
litzar una gran quantitat de mostres.

Els impulsors del projecte ja han produït un prototip 
funcional. A partir d’ara, l’empresa desenvoluparà el pro-
ducte i farà els assajos clínics necessaris, així com l’ade-
quació als requeriments per comercialitzar-lo a partir de 
mitjans de 2023 a Europa, als Estats Units i al Japó.

http://www.miwendo.com/
https://www.upf.edu/
https://www.clinicbarcelona.org/
https://www.icrea.cat/ca
https://www.icrea.cat/ca
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Datision, solucions amb intel·ligència artificial 
per a la indústria
L’Institut de Robòtica i Informàtica industrial (IRI CSIC-
UPC) ha posat en marxa l’spin-off Datision, amb l’ob-
jectiu d’oferir solucions per a la indústria 4.0 a través 
de la implementació d’algoritmes d’intel·ligència arti-
ficial (IA). Aquestes tecnologies milloren els processos 
productius i augmenten la rendibilitat a les empreses, 
donen suport a la presa de decisions, aconsegueixen 
diferenciació a través de la innovació i utilitzen la mo-
netització de les dades a través de l’anàlisi de dades 
avançades.

Datision va ser creada el 2018 i llançada el 2019 per Gui-
llem Alenyà i Sergi Foix, investigadors d’IRI CSIC-UPC, a 
més de l’empresa GDE R+D+I i diferents emprenedors 
privats amb molta experiència en aquest àmbit.
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06 / Xarxes

Participació en xarxes

Organitzacions

Clústers



2019 INFORME ANUAL   99

06 / Xarxes

Coordinació tècnica de Formem part de

Som partner dels següents esdeveniments
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07 / Comunicació

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

Publicacions

Newsletter
Editem un butlletí de notícies mensual en 3 idiomes.

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

Presència en les xarxes socials
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07 / Comunicació

Presència en els mitjans de comunicació
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07 / Comunicació

Enfocament tecnològic transversal
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