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01/ Carta del president

El 2021 ha estat un any de recuperació en què hem 
tornat de manera gradual a l’activitat presencial. Tot i 
que les condicions en el marc de la salut han millorat, 
en el camp de l’economia el camí de tornada a la si-
tuació prepandèmica ha estat més difícil. 

Malgrat totes les incerteses del 2021, la Universitat 
Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech ha continuat 
treballant per posar tot el seu coneixement al servei 
del sector productiu i de la societat en general. I això ho 
continuem fent a través del Centre d’Innovació i Tecno-
logia (CIT UPC), que facilita aquesta transferència de 
coneixement del sistema públic de recerca cap al teixit 
productiu per generar impacte econòmic i social. 

Ens apropem a les empreses i a les entitats, i hi teixim 
lligams que proporcionen una col·laboració llarga i 
enriquidora de benefici mutu. 

En una societat cada vegada més condicionada pels 
reptes tecnològics, necessitem solucions que només 
poden venir d’una recerca altament competitiva, que 
prové del coneixement expert i solvent dels investiga-
dors i investigadores de la UPC. 

De manera clara, apostem per la innovació com a mo-
tor de canvi i de progrés i, de nou, reclamem el paper 
central de la nostra universitat per aconseguir-ho. 

Prof. Daniel Crespo
RECTOR DE LA UPC 

I PRESIDENT DE CIT UPC

https://cit.upc.edu/es/rector-daniel-crespo/
https://cit.upc.edu/es/rector-daniel-crespo/
https://cit.upc.edu/es/rector-daniel-crespo/
https://cit.upc.edu/es/rector-daniel-crespo/


La Fundació CIT UPC

02/
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02/ La Fundació CIT UPC

La UPC i la  
transferència de  
tecnologia
La Universitat Politècnica de Catalunya · Barcelo-
naTech (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 politècniques líders d’Europa. 

Des que es va crear, la UPC ha estat compromesa 
institucionalment amb la transferència tecnològica 
i amb el suport a la creació d’empreses i patents. 
CIT UPC és una aposta estratègica de la Universitat, 
en línia amb les grans universitats tecnològiques 
del món. El model de recerca de la UPC consisteix 
a crear tecnologia a partir de la ciència i a oferir so-
lucions tecnològiques al sistema productiu a partir 
del coneixement.

Aquest compromís al llarg del temps explica per 
què la UPC és la universitat líder a Espanya quant 
a transferència del coneixement segons el Ranking 
CYD 2022, i es col·loca entre les 100 millors univer-
sitats del món i la 1a d’Espanya i d’Iberomèrica en 
Enginyeria, i és la 15a del món, la 4a europea i la 1a 
d’Espanya i d’Iberoamèrica en Arquitectura, segons 
el Scimago Institutions Rankings (SIR 2022). 

Objectius de CIT UPC
CIT UPC és una fundació que actua sobre els cen-
tres de recerca i transferència de tecnologia de 
la UPC. A partir d’una recerca de qualitat, aquests 
centres tenen una activitat rellevant en l’àmbit de 
la transferència de tecnologia amb les empreses, 
oferint-los solucions tecnològiques i innovadores 
basades en la producció científica i en la recerca de 
frontera. 

A partir d’aquesta realitat, l’objectiu de la Fun-
dació CIT UPC és contribuir al desenvolupament 
econòmic i social de Catalunya a través de la 
transferència de coneixement, com a pont entre 
la ciència global i les necessitats tecnològiques 
de les empreses. Ateses la massa crítica disponi-
ble i la capacitat i la varietat de coneixement dife-
rencial dels centres de recerca de la UPC, oferim 
solucions a problemes tècnics complexos que re-
quereixen coneixements transversals. 

Treballem per ser un agent imprescindible i referent  
del sud d’Europa pel que fa a recerca, a tecnologia i 
la transferència basada en el coneixement, és a dir, 
quant a innovació. Volem aportar valor afegit i aju-
dar a millorar la competitivitat de les empreses que 
hi confien. Ens comprometem amb l’objectiu de fer 
arribar més i millor tecnologia al mercat, per trans-
formar el coneixement en tecnologies comercialit-
zables generadores d’impacte.
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02/ La Fundació CIT UPC

Les actuacions de CIT UPC es basen en l’eficiència i en la sos-
tenibilitat, per tal de generar credibilitat i confiança, i satisfer 
les necessitats i expectatives dels seus diferents grups d’in-
terès, respectant la legislació vigent i en especial la relacio-
nada 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. 

Esdevenir un referent internacional d’excel·lència en recer-
ca, transferència de tecnologia i innovació, en àrees tecno-
lògiques amb impacte per a les empreses i per al creixement 
econòmic. 

Missió

Visió

Valors

Promoure la millora de la competitivitat empresarial per mitjà 
de la generació, el desenvolupament i l’aplicació en empreses 
de coneixement tecnològic diferencial, generat als centres de 
recerca i transferència de tecnologia de la UPC. 
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Organització

Patronat

PATRONS

Dr. Climent Molins Borrell
Vicerector de transferència, 
innovació i emprenedoria  
de la UPC

Dr. Jordi Llorca Piqué
Vicerector de recerca de la UPC

Dr. Miquel Soriano Ibáñez
Vicerector de política de PDI 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 Casanovas
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 Tech Barcelona 

PRESIDENT 
Dr. Daniel Crespo Artiaga
Rector de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) 

VICEPRESIDENTA 
Sra. Montserrat Guàrdia Güell
Presidenta 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)
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Dades 2021 

sobre transferència de 
tecnologia CIT UPC

Origen tecnològic dels 

projectes promocionats 

per CIT UPC
Xifres del 2021 

sobre transferència de 

tecnologia de la UPC
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03/ Xifres principals

Dades 2021 sobre transferència 
de tecnologia CIT UPC

La Fundació CIT UPC contribueix al benefici gene-
ral de la societat i especialment a la millora de la 
competitivitat del sector productiu. En 2021 hem 
contactat a més de 450 empreses i entitats per 
donar a conèixer les tecnologies que es desenvo-
lupen a la UPC.

La Fundació CIT UPC ha realitzat més de 250 re-
unions executives per atendre les necessitats 
tecnològiques de les empreses i entitats que així 
ho han requerit per a facilitar un servei tecnològic 
integral, de caràcter multidisciplinari, donant així, 
suport a la innovació empresarial.

La Fundació CIT UPC ha contribuït a augmentar el 
reconeixement social de la funció de transferència 
de tecnologia i de valorització dels centres i de la 
UPC a partir de la promoció de projectes d’excel·lèn-
cia tecnològica.

La Fundació CIT UPC fomenta la recerca aplicada, 
així com la cooperació i la coordinació interna entre 
grups i centres de recerca UPC. El 2021 hem treba-
llat amb més de 70 empreses en la realització d’ac-
cions de recerca i transferència de resultats d’R+D.
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03/ Xifres principals

Origen tecnològic dels projectes 
promocionats per CIT UPC

9%
Energia  
i medi ambient

8%
Salut

15%
Producció 
avançada

12%
Materials

11%
TIC2%

Urbanisme 
i sostenibilitat

3%
Infraestructures

7%
Química  

i Alimentació

33%
Logística  

i mobilitat
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03/ Xifres principals

Xifres del 2021 sobre transferència 
de tecnologia de la UPC

72,73 M€
Ingressos de la Universitat  
Politècnica de Catalunya  
per projectes

859 
Nous convenis i 
projectes competitius

209 
Grups de recerca

68% 
Competitu

31% 
No competitiu

19 
Patents 
registrades

13 
Empreses de base  
tecnològica creades 

60% 
PDI són doctors 

2.998
Empreses i entitats amb 
conveni de col·laboració

€
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04/ Activitats de promoció Tecnològica CIT UPC

G
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1

15/01/2021
ALTRES ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA 
TECNOLÒGICA DE LA UPC

L’Institut de Recerca Sant Joan 
de Déu, en què participa el CREB 
de la UPC, reconegut com a 
centre CERCA

27/01/2021
JORNADES TECNOLÒGIQUES

Webinar sobre la qualitat de  
l’aire interior (IAQ) en edificis

22/01/2021
ACTIVITATS DE PROMOCIÓ I DE DIFUSIÓ

Acord de col·laboració entre CIT UPC
 i Seastainable Ventures

JORNADES TECNOLÒGIQUES

ACTIVITATS DE PROMOCIÓ I DIFUSIÓ

ALTRES ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA 
TECNOLÒGICA DE LA UPC

CLÚSTERS I ASSOCIACIONS

PROJECTES ESPECÍFICS

FIRES I CONGRESSOS

https://cit.upc.edu/ca/webinar-iaq/
https://cit.upc.edu/ca/seastainable-ventures/ 
https://cit.upc.edu/ca/irsjd-creb-centre-cerca/ 
https://cit.upc.edu/ca/irsjd-creb-centre-cerca/ 
https://cit.upc.edu/ca/irsjd-creb-centre-cerca/ 
https://cit.upc.edu/ca/irsjd-creb-centre-cerca/ 
https://cit.upc.edu/ca/webinar-iaq/
https://cit.upc.edu/ca/seastainable-ventures/ 
https://cit.upc.edu/ca/seastainable-ventures/ 
https://cit.upc.edu/ca/irsjd-creb-centre-cerca/ 
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24/02/2021
CLÚSTERS I ASSOCIACIONS

CIT UPC, nou membre del Clúster 
Audiovisual

21/04/2021
JORNADES TECNOLÒGIQUES

Tecnologia UPC al Webinar  sobre 
“Tecnologies per millorar  la qualitat 
de l’aire interior.  La salut i el benestar 
de les  persones”
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02
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20
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M
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21

https://cit.upc.edu/ca/webinar-iaq-upc-abril/
https://cit.upc.edu/ca/cluster-audiovisual/
https://cit.upc.edu/ca/cluster-audiovisual/
https://cit.upc.edu/ca/webinar-iaq-upc-abril/
https://cit.upc.edu/ca/webinar-iaq-upc-abril/
https://cit.upc.edu/ca/webinar-iaq-upc-abril/
https://cit.upc.edu/ca/webinar-iaq-upc-abril/
https://cit.upc.edu/ca/cluster-audiovisual/
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Ju
ny

 2
02

1

27/O5/2021
JORNADES TECNOLÒGIQUES

Visita virtual a les universitats 
i als centres de recerca  i 
coneixement.

15/06/2021
JORNADES TECNOLÒGIQUES

CIT UPC va participar en  l’edició del 
Cafè de la Recerca sobre xarxes 
d’R+D+i

8-10/06/2021
FIRES I CONGRESSOS

La UPC a l’Advanced  Factories 2021

https://cit.upc.edu/ca/cluster-foodservice-visita-virtual/
https://cit.upc.edu/ca/cafe-de-la-recerca/
https://cit.upc.edu/ca/advanced-factories-2021-2/
https://cit.upc.edu/ca/cluster-foodservice-visita-virtual/
https://cit.upc.edu/ca/cluster-foodservice-visita-virtual/
https://cit.upc.edu/ca/cluster-foodservice-visita-virtual/
https://cit.upc.edu/ca/cafe-de-la-recerca/
https://cit.upc.edu/ca/cafe-de-la-recerca/
https://cit.upc.edu/ca/cafe-de-la-recerca/
https://cit.upc.edu/ca/advanced-factories-2021-2/
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28/06/2021 - 01/07/2021
FIRES I CONGRESSOS

La UPC present al MWC 
Barcelona 2021

14/07/2021
FIRES I CONGRESSOS

Open Innovation Forum 2021:  
on els reptes d’innovació  
empresarials troben solució

Ju
lio

l 2
02

1

Ag
os

t 2
02

1

https://cit.upc.edu/ca/mwc-2021-2/
https://cit.upc.edu/ca/mwc-2021-2/
https://cit.upc.edu/ca/oif-4-2021/
https://cit.upc.edu/ca/oif-4-2021/
https://cit.upc.edu/ca/oif-4-2021/
https://cit.upc.edu/ca/mwc-2021-2/
https://cit.upc.edu/ca/oif-4-2021/
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Se
te

m
br

e 
20

21

14-17/09/2021
FIRES I CONGRESSOS

CIT UPC, Institutional Partner  
d’EXPOQUIMIA 2021

22/09/2021
PROJECTES ESPECÍFICS

ARIADNA a l’International  Mobility 
Congress 2021

22/09/2021
PROJECTES ESPECÍFICS

El futur de l’alimentació sostenible,  
a debat en una jornada organitzada  
per la UPC i l’AMB, el 22 de setembre

O
ct

ub
re

 2
02

1

https://cit.upc.edu/ca/expoquimia-2021/
https://cit.upc.edu/ca/expoquimia-2021/
https://cit.upc.edu/ca/imc21/
https://cit.upc.edu/ca/imc21/
https://cit.upc.edu/ca/dialegs-alimentaris/
https://cit.upc.edu/ca/dialegs-alimentaris/
https://cit.upc.edu/ca/dialegs-alimentaris/
https://cit.upc.edu/ca/expoquimia-2021/
https://cit.upc.edu/ca/dialegs-alimentaris/
https://cit.upc.edu/ca/imc21/
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13-16/11/2021
PROJECTES ESPECÍFICS

CIT UPC, partner de la 6a EuropeaN 
Blockchain Convention 2021

N
ov

em
br

e 
20

21

08/11/2021
ALTRES ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA  
TECNOLÒGICA DE LA UPC
La UPC, a l’Associació TECNIO per 
impulsar la transferència tecnològica 
a Catalunya

16-18/11/2021
FIRES I CONGRESSOS

La UPC, a l’Smart City Expo World 
Congress 2021

https://cit.upc.edu/ca/ebc-2021/
https://cit.upc.edu/ca/ebc-2021/
https://cit.upc.edu/ca/associacio-tecnio/
https://cit.upc.edu/ca/scewc-2021-2/
https://cit.upc.edu/ca/ebc-2021/
https://cit.upc.edu/ca/associacio-tecnio/
https://cit.upc.edu/ca/associacio-tecnio/
https://cit.upc.edu/ca/scewc-2021-2/
https://cit.upc.edu/ca/scewc-2021-2/


2021 INFORME ANUAL  21

04/ Activitats de promoció tecnològica

De
se
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br

e 
20

21

25/11/2021
CLÚSTERS I ASSOCIACIONS

CIT UPC participa en el Dia del MAV

23/11/2021
CLÚSTERS I ASSOCIACIONS

CIT UPC a la trobada CEQUIP  
del CIM UPC

https://cit.upc.edu/ca/jornada-dia-del-mav/
https://cit.upc.edu/ca/cit-upc-a-la-trobada-cequip/
https://cit.upc.edu/ca/cit-upc-a-la-trobada-cequip/
https://cit.upc.edu/ca/jornada-dia-del-mav/
https://cit.upc.edu/ca/cit-upc-a-la-trobada-cequip/


22   CIT UPC | www.cit.upc.edu

05/ Projectes destacats

05/

Projectes destacats

Salut
P. 24

Logística  
i m

obilita
t P. 28

TIC
P. 24Energia i 

m
edi am

bientP. 25

Producció avançada
P. 25

Química i  

alimentació
P. 26

Mater
ials

P. 
26

 In
fra

es
tru

ct
ur

es
P.

 2
7

Ur
ba

ni
sm

e  

i s
os

te
ni

bi
lit

at P. 
27



2021 INFORME ANUAL  23

05/ Projectes destacats

Projectes destacats

SALUT

Serious games per a millorar  
l’entrenament dels perfusionistes 

en intervencions de  
cirurgia cardíaca

TIC

WINTER: Gestió de la interferència 
en comunicacions i processament 

de la informació en xarxes 5G

SALUT

NICVA: Un dispositiu no invasiu 
per valorar ràpidament  
l’estat cardiovascular

TIC

VIDA: ventilació intel·ligent per 
detectar el nivell d’higienització  

de l’aire interior

SALUT

Un nou sistema de purgació 
d’equips de seroteràpia que evita 

la inframedicació intravenosa

TIC

Una innovadora plataforma  
de dades oberta per a la ciutat  

de Barcelona

https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/winter/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/vida/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/plataforma-innovadora-de-dades-oberta-bcn/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/sistema-purgacio-equips-seroterapia/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/nicva/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/serious_game_perfusionista/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/serious_game_perfusionista/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/winter/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/nicva/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/vida/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/sistema-purgacio-equips-seroterapia/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/sistema-purgacio-equips-seroterapia/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/plataforma-innovadora-de-dades-oberta-bcn/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/plataforma-innovadora-de-dades-oberta-bcn/
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ENERGIA I MEDI AMBIENT

Una tecnologia innovadora  per 
aprofitar l’excés d’energia 

generat per les plaques solars

PRODUCCIÓ AVANÇADA

CaRo: Capacitats intrínseques  
per a Robots co-treballadors

ENERGIA I MEDI AMBIENT

COREWIND: Millorar el rendiment 
de la tecnologia eòlica flotant  

en alta mar

PRODUCCIÓ AVANÇADA

AVINT: Estratègies de mecanitzat  
i predicció de la rugositat per a 

una integritat superficial òptima

ENERGIA I MEDI AMBIENT

Una nova generació de bateries 
per anar cap a una mobilitat  

més verda

PRODUCCIÓ AVANÇADA

SECUTIL: Solucions de seguretat  
i ciberseguretat per a la protecció 

d’infraestructures crítiques

https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/corewind/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/helios/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/projecte-caro-capacitats-intrinseques-per-a-robots-co-workers/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/avint-estrategies-de-mecanitzat-i-prediccio-de-la-rugositat-per-a-una-integritat-superficial-optima/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/secutil/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/resolvd/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/resolvd/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/projecte-caro-capacitats-intrinseques-per-a-robots-co-workers/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/corewind/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/avint-estrategies-de-mecanitzat-i-prediccio-de-la-rugositat-per-a-una-integritat-superficial-optima/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/helios/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/secutil/
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QUÍMICA I ALIMENTACIÓ

Millora de l’eficiència del  
control de plagues a través de la 

tecnologia fotònica

MATERIALS

Finalitza PaperChain: 
Un model d’economia circular per  
transformar residus de paper en 
matèries primeres secundàries

QUÍMICA I ALIMENTACIÓ

Desenvolupen robots cooperatius 
per recol·lectar raïm de taula

MATERIALS

Noves proves i metodologies  
de simulació per a la reducció  
de pes del xassís de vehicles 

elèctrics

QUÍMICA I ALIMENTACIÓ

Coppereplace: reduir l’aplicació 
de coure en vinyes i el seu impacte 

mediambiental

MATERIALS 

Nous materials cimenticis  
neuromòrfics per a aplicacions  

en enginyeria civil

https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/paperchain/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/noves-proves-i-metodologies-de-simulacio-per-a-la-reduccio-de-pes-del-xasss-de-vehicles-electrics/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/coppereplace/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/canopies/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/automatic-hyperspectral-pest-counter/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/automatic-hyperspectral-pest-counter/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/paperchain/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/canopies/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/noves-proves-i-metodologies-de-simulacio-per-a-la-reduccio-de-pes-del-xasss-de-vehicles-electrics/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/noves-proves-i-metodologies-de-simulacio-per-a-la-reduccio-de-pes-del-xasss-de-vehicles-electrics/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/coppereplace/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/nous-materials-cimenticis-neuromorfics-per-a-aplicacions-en-enginyeria-civil/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/nous-materials-cimenticis-neuromorfics-per-a-aplicacions-en-enginyeria-civil/
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INFRAESTRUCTURES

La UPC treballa amb Bessos  
digitals per fer una indústria de  

la construcció més eficient,  
fiable i segura

URBANISME I SOSTENIBILITAT

Cinc casos d’estudi a Ciutat Vella 
per a la reutilització urbana i el 
foment de models productius 

innovadors

INFRAESTRUCTURES

Un nou sistema de generació 
d’energia elèctrica mitjançant 

elements piezoelèctrics  
integrats en carreteres

URBANISME I SOSTENIBILITAT

Cartografia de Barcelona durant 
el període del primer estat  
d’alarma per la pandèmia

INFRAESTRUCTURES 

Un nou model de gestió integrada 
dels recursos hídrics del Besòs

URBANISME I SOSTENIBILITAT

Modelització de la mobilitat  
a la regió metropolitana de  

Barcelona per avaluar el PDU

https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/co-habitem-barcelona/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/barcelona-ciutat-fragil/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/inlab-fib-pdu/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/gir-besos/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/un-nou-sistema-de-generacio-denergia-electrica-mitjancant-elements-piezoelectrics-integrats-en-carreteres/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/ashvin/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/ashvin/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/ashvin/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/co-habitem-barcelona/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/un-nou-sistema-de-generacio-denergia-electrica-mitjancant-elements-piezoelectrics-integrats-en-carreteres/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/un-nou-sistema-de-generacio-denergia-electrica-mitjancant-elements-piezoelectrics-integrats-en-carreteres/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/barcelona-ciutat-fragil/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/gir-besos/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/inlab-fib-pdu/
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LOGÍSTICA I MOBILITAT

SYN-AIR: Datasharing en serveis  
multimodals D2D (door to door) 

per a proveïdors de serveis  
de transport

LOGÍSTICA I MOBILITAT

Mobidata: Un nou paradigma per 
conèixer els patrons de mobilitat a 

la ciutat de Barcelona

LOGÍSTICA I MOBILITAT

Un equip de la Càtedra SEAT-UPC 
dissenya estacions de recàrrega 
elèctrica per a la micromobilitat 

urbana

https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/catedra-seat-upc-dissenya-estacions-recarrega-electrica/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/mobidata/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/synair/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/synair/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/mobidata/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/catedra-seat-upc-dissenya-estacions-recarrega-electrica/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/catedra-seat-upc-dissenya-estacions-recarrega-electrica/
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Per a aconseguir resultats dels nostres actius científics i tecnològics, és fonamental que la societat els conegui i és 
essencial establir una bona comunicació amb les empreses, entitats i organitzacions empresarials.  Amb aquest 
objectiu utilitzem diferents canals per a difondre els projectes desenvolupats com a exemples de col·laboració 
empresa-universitat i els resultats i els desenvolupaments aconseguits, disponibles per a realitzar l’aplicació.

Newsletter
Editem un butlletí de notícies 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.

Publicacions

https://cit.upc.edu/ca/newsletter/
https://blog.cit.upc.edu/?lang=ca
https://blog.cit.upc.edu/?lang=ca
https://cit.upc.edu/ca/newsletter/


30   CIT UPC | www.cit.upc.edu

06/ Comunicació

Presència en les xarxes socials

https://www.facebook.com/cit.upc
https://twitter.com/CIT_UPC
https://www.linkedin.com/company/cit-upc/
https://www.flickr.com/photos/181927091@N08
https://www.youtube.com/user/CITUPC
https://www.instagram.com/cit_upc/
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Enfocament tecnològic transversal

Edicions de l’any 2021

Altres edicions

https://cit.upc.edu/documentos/catalogos/MovilidadyLogistica.pdf
https://cit.upc.edu/documentos/catalogos/BlueEco2021.pdf
https://cit.upc.edu/documentos/catalogos/SmartCity2021.pdf
https://cit.upc.edu/documentos/catalogos/Materiales_es.pdf
https://cit.upc.edu/documentos/catalogos/Cibersecurity_cat.pdf
https://cit.upc.edu/documentos/catalogos/produccion.pdf
https://cit.upc.edu/documentos/catalogos/Vr_cat.pdf
https://cit.upc.edu/documentos/catalogos/Salut_cat.pdf
https://cit.upc.edu/documentos/catalogos/Catalogoiqa_es.pdf
https://cit.upc.edu/documentos/catalogos/industry_cat.pdf
https://cit.upc.edu/documentos/catalogos/tic.pdf
https://cit.upc.edu/documentos/catalogos/Ia.pdf
https://cit.upc.edu/documentos/catalogos/Energia_es.pdf
https://cit.upc.edu/documentos/catalogos/Iot.pdf
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Organitzacions

Clústers

Coordinació tècnica de Formem part de

Som partner dels següents esdeveniments

https://cit.upc.edu/ca/ebc-2021/
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Generem 

coneixement

per a impulsar 
els grans canvis

i abordar 

els grans reptes

qu
e t
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im

  

co
m a 

so
cie

tat
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Technology made real



Technology made real
www.cit.upc.edu

http://www.cit.upc.edu

