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XARXES ELÈCTRIQUES INTEL·LIGENTS PER A ENTORNS RURALS

Els dies 4 i 5 de febrer CITCEA UPC va participar en la reunió de kick-off del projecte
Smart Rural Grid finançat per la UE (FP7). L’objectiu del projecte consisteix en validar
noves tecnologies i dispositius per a una gestió activa i intel·ligent de la xarxa elèctrica
en entorns rurals. S’implicarà de manera directa als propis consumidors per a la gestió
de la demanda elèctrica i es treballarà en el desenvolupament d’un sistema de
previsions i de gestió dels desequilibris i de la congestió de la xarxa, per tal de
simplificar i facilitar la integració de fonts d’energia renovables. S’espera poder donar
resposta a serveis crítics per als usuaris en milisegons.

El projecte, que té una durada de tres anys, està coordinat per l’empresa Estabanell i
Pahisa Energia, i compta amb un pressupost de 3,2 milions d’euros.

 

 
TECNOLOGIA PER A LA TRADUCCIÓ DE PATENTS

El Centre de Tecnologies i Aplicacions del Llenguatge i de la Parla (TALP UPC) ha
col·laborat en el desenvolupament d'un conjunt d’eines per a la traducció de textos
entre diversos idiomes, en temps real i d'alta qualitat. A partir de la hibridació entre
gramàtiques sintàctic-semàntiques i traductors estadístics, TALP UPC ha creat una
eina que permet la traducció automàtica de patents en tres idiomes (anglès, francès i
alemany). Aquesta tecnologia s’ha desenvolupat en el marc del projecte Europeu
MOLTO.

 

 
ESFULLADORA D'ESPIGUES DE BLAT DE MORO

El Centre de Disseny d'Equips Industrials (CDEI UPC) ha dissenyat una màquina
esfulladora d'espigues de blat de moro per facilitar la recol·lecció d'aquests productes
a l'Equador i millorar la rendibilitat de les explotacions. El projecte comptava amb
requeriments com el baix cost, fàcil manipulació per usuaris amb baixa qualificació, i la
possibilitat de fabricació i manteniment en el propi país, amb mínims consums
d'energia i impacte ambiental. El prototip està llest per a la seva comercialització i s'ha
desenvolupat amb el finançament de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional
per al Desenvolupament (AECID) i la col·laboració de la Universidad de las Fuerzas

Armadas (ESPE) d'Equador.
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II WORKSHOP  GRAPH-TA

Per segon any consecutiu el Centre Data Management (DAMA UPC) ha organitzat el
passat 20 de febrer el workshop Graph-TA (Graph Technology and Applications). L’acte
ha comptat amb la presència de reconeguts experts internacionals en grafs i s’han
abordat els nous reptes tecnològics en Graph-TA (tecnologies, teoria de grafs,
reconeixement de patrons, modelat de xarxes, benchmarking de sistemes gestors per
a grafs...). Entre d’altres experts en el sector van participar Hassan Chafi, Senior
Research Manager del Oracle Labs, Dr. Fernando Orejas, membre de ALBCOM
Research Group del  Departament de Software  i vicerector de Política de recerca de la
UPC, i Peter Boncz, professor de CWI, expert en benchmarking per a gestors de grafs i
director científic del projecte LDBC.

 
 

 
LA UPC PRESENTA NOUS DESENVOLUPAMENTS I TECNOLOGIES MÒBILS
AL MWC2014

La tecnologia de la UPC ha estat present, un any més, al Mobile World Congress a
l’estand de CIT UPC. Entre d’altres novetats s’han presentat tres noves aplicacions:
 
Sparksee 5, un software d’exploració (Graph Database) d’alt rendiment de grans
volums d’informació i que permet analitzar les xarxes socials desenvolupat per DAMA
UPC.
SportAlert, una app dissenyada per monitoritzar el moviment d’esportistes mitjançant
la geolocalització del mòbil, desenvolupada per InLAb FIB UPC.
UTalk, una eina multiplataforma de missatgeria corporativa amb fil social per a
empreses amb garantia de privacitat, desenvolupada per InLAb FIB UPC.
 
A l’univers de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, els centres membres
de CIT UPC treballen en solucions 4G, sistemes operatius, NFC, Wifi, cloud computing,
big data i tecnologies i aplicacions del llenguatge i de la parla (TALP UPC) entre
d’altres, amb aplicacions diverses en el camp de l’e-commerce, smart cities, e-health o
els relacionats amb sistemes de geolocalització. Al Congrés s’han establert
nombrosos contactes i reunions de treball amb més de 50 empreses i institucions
amb les quals es treballa per tractar d'arribar a acords de col·laboració.

 

 
TERCER ANIVERSARI DE CIT UPC AL BLOC D’INNAC

Amb motiu del tercer aniversari de CIT UPC, el bloc d'“INNAC, una actitud innovadora”
de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia -FECYT- ha dedicat una
entrada al Centre d’Innovació i Tecnologia de la UPC. El bloc d’INNAC va néixer al 2012
i és un important lloc de trobada pels professionals i públic interessats per la
innovació.

 

 
REUNIONS ANUALS AMB ACCIÓ

Durant el mes de febrer hem celebrat les reunions anuals de treball entre els Centres
membres de CIT UPC i ACCIÓ, com a membres de la xarxa TECNIO de la Generalitat

de Catalunya. Els Centres UPC membres de CIT i de TECNIO són centres punters en
investigació industrial i en transferència de tecnologia en diferents àmbits. Aquestes
reunions tenen com a objectiu presentar les activitats desenvolupades al 2013, així
com coordinar les estratègies d'actuació per l'any actual.
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MOVILIDAD PARA LA INNOVACIÓN

De la importancia de la movilidad dan cuenta las cifras de uso que se
registran en nuestro entorno: del tráfico web mundial, un 17’4% se lleva a
cabo vía móvil, y el crecimiento es exponencial. [...]  (+Llegir més)

 

 

 
APROVACIÓ DE LA RIS3CAT

El Govern de la Generalitat ha aprovat la RIS3CAT, l’estratègia de recerca
i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya, la qual defineix
el marc a partir del qual es desenvolupen les actuacions i els programes
d'R+D+I per al període 2014-2020 cofinançats per la UE (1.980 milions
d’euros del fons europeu FEDER) i dóna suport a la generació i el
desenvolupament de projectes innovadors per obtenir creixement
econòmic i creació d’ocupació.

 

 

      

 

           

 

 

            

 

 

            

 

 

            

 

 

 
ESTUDI DEL PROCÉS
D’EVACUACIÓ DE LA SALA
GRAN DEL TEATRE NACIONAL
DE CATALUNYA (TNC)

l’InLAb FIB UPC va fer l’estudi del
procés d’evacuació de la Sala Gran
del teatre Nacional de Catalunya
(TNC) mitjançant un model de fluxos
suposant diferents escenaris i
contemplant la topologia de la sala.
L’estudi va servir donar garanties
sobre la capacitat d’evacuació de la
Sala.
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