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NOVA CÀMERA LÀSER EN 3D

El Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6 UPC) ha
 desenvolupat una càmera de reconstrucció làser en 3D que millora les prestacions de les
 actuals en termes de resolució espacial, distància de mesura i resistència a condicions
 ambientals com la pluja o la neu. La càmera compta amb un nou sistema d’escaneig de
 les imatges, patentat per l’equip investigador a Europa, Estats Units, Israel, Japó i a la
 Xina. El nou dispositiu té aplicació en sectors com l’audiovisual, el ferroviari, la robòtica o
 l’aeronàutica.

 
 

MEDICAL DEVICES: DE L'R+D AL MERCAT

El 9 de juliol es va celebrar a la UPC la Jornada “Medical Devices: de l’R+D al mercat”,
 organitzada conjuntament pel Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC) i
 Telstar, i que va comptar com a ponent amb Almudena Moreno, Scientific Affairs Manager
 de la divisió de Consultoria de l’empresa. A la conferència, a la que van assistir més de 50
 participants, es van revisar els conceptes reguladors i de qualitat que una empresa de
 Medical Devices ha de tenir en compte a l’hora de llançar un producte al mercat: des de la
 definició mateixa de Medical Devices, a la legislació aplicable, el procediment per fer la
 correcta classificació del dispositiu i les qüestions de qualitat (ISO 13485) i reguladores
 (Technical File). Així mateix, es va tractar el cas específic dels productes frontera.

 
 

RENOVACIÓ CÀTEDRA D'EMPRESA ENDESA RED A LA UPC

La Càtedra Endesa Red d’Innovació Energètica, creada per la UPC i Endesa Red l’any
 2005, es va renovar el 10 de juliol per tres anys més. Dirigida per Antoni Sudrià, Director
 de CITCEA UPC, i amb seu a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de
 Barcelona (ETSEIB), la Càtedra està enfocada a la realització d’activitats de recerca en
 l’àmbit de la innovació energètica en el sector elèctric, així com a la formació tant
 d’estudiants de la UPC com de personal d’Endesa, amb l’objectiu d’afavorir l’intercanvi de
 coneixements i de portar a terme projectes conjunts.

 
 

 
CIT UPC A L'ACTE "LA CATALUNYA INDUSTRIAL, UN OBJECTIU
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 COMPARTIT"
  

El passat 4 de juliol CIT UPC va assistir a la presentació per part del President de la
 Generalitat, el Molt Hble. Sr. Artur Mas, de “La Catalunya Industrial: un objectiu compartit".
 El programa, emmarcat en l’estratègia Europa 2020 de la UE, està basat en 7 àmbits
 prioritaris sectorials i recull les aportacions del teixit industrial i empresarial català, amb
 l’objectiu de situar el sector industrial català com a eix vertebrador del futur econòmic de
 Catalunya.

 
 

COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE L'EMPRESA FAMILIAR

L'Associació Catalana de l’Empresa Familiar (ASCEF) va convidar a CIT UPC a participar a
 la Jornada de treball sobre la continuïtat de l'Empresa Familiar celebrada el 10 de juliol a
 Barcelona. Durant la sessió, CIT UPC va poder presentar el coneixement, les tecnologies i
 els resultats de la recerca del Centre Tecnològic de la UPC i els Centres Membres als més
 de 70 representants d'empreses catalanes de diferents sectors, interessats en la
 innovació, per afavorir la col·laboració Empresa-Universitat.

 
 

 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA RECONEIX L'EXCEL·LÈNCIA
 INVESTIGADORA DE LA DRA. GINEBRA

La doctora Maria Pau Ginebra,  Catedràtica de Ciència dels Materials i Directora de la
 Divisió de Biomaterials del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC), ha
 estat reconeguda  amb la distinció ICREA Acadèmia, de la Generalitat de Catalunya, en
 l'àrea de tecnologia i enginyeria. El guardó, que distingeix la tasca de recerca en una
 universitat pública catalana, va ser lliurat el passat 2 de setembre en un acte presidit pel
 Conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, acompanyat del Secretari
 d'Universitats i Recerca, Antoni Castellà, i del Director de la Institució Catalana de Recerca
 i Estudis Avançats (ICREA), Jaume Bertranpetit.

 
 

 

CLÚSTERS: COL·LABORAR PER COMPETIR

Es va presentar a Barcelona el Clúster de Tecnologies de la Salut, que
 agrupa 17 organitzacions amb un volum de facturació de 650 milions
 d’euros i en les quals treballen 6.500 professionals. Entre elles, hi ha
 hospitals, empreses i proveïdors de tecnologia i de coneixement. CIT UPC
 forma part del clúster, juntament amb el Centre de Recerca en
 Enginyeria Biomèdica (CREB UPC). [...] + Llegir més.

  

 

 

XXX CONGRÉS ANUAL
 SEPLN

XXX edició del Congreso
 Anual de la Sociedad
 Española para el
 Procesamiento del Lenguaje
 Natural (SEPLN),
 coorganitzat per TALP UPC.
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PUBLICACIÓ DE L'INFORME GLOBAL INNOVATION INDEX 2014

Al mes de juliol s’ha publicat la setena edició del Global Innovation Index
 corresponent a 2014 en col·laboració entre l’OMPI, la Universitat Cornell i
 l’INSEAD. L’Index constitueix una classificació acurada de les capacitats i
 resultats en l’àmbit de la Innovació pel què fa a les economies de tot el
 món. L’informe destaca el lideratge de Suïssa, Regne Unit i Suècia,
 encapçalant la classificació de l’Índex i les millores significatives que s’han
 produït a l’Àfrica Subsahariana. També es fa especial èmfasi en la
 incidència del factor humà (en aspectes com l’educació, la disponibilitat i la
 mobilitat de talent) en la Innovació dels països.
  

 
 

INFORME COTEC 2014: TECNOLOGIA I INNOVACIÓ A ESPANYA

S’ha fet públic l’informe COTEC 2014: Tecnologia i Innovació a Espanya,
 on es recull l’evolució dels principals indicadors d’R+D a nivell espanyol,
 autonòmic i la comparativa a nivell internacional. Enguany es recull un
 capítol especial dedicat a les tecnologies facilitadores essencials,
 tecnologies transversals que impulsen la innovació. L’informe assenyala
 que si bé la capacitat d’R+D del país es continua deteriorant, els experts
 són menys pessimistes que anys anteriors. La despesa executada en 2012
 equival a 1,30% del PIB, 0,06 punts inferior al de 2011, malgrat la
 contracció del PIB espanyol. Les úniques comunitats que milloren el seu
 comportament respecte a l’any anterior són País Basc i Castella i Lleó.
  

 

 

       

PROGRAMA DOCTORAT
 INDUSTRIAL
 GENERALITAT DE
 CATALUNYA

Programa d’ajuts a empreses
 i universitats per al
 desenvolupament d'un
 projecte de doctorat
 industrial en el marc d'una
 empresa i en un grup de
 recerca d'una universitat,
 donant lloc a una tesi
 doctoral. Fins al 14
 d’octubre s’han de registrar
 les peticions al web del
 programa.

 
 

 
 

 

             
 
 

NOVA CONVOCATÒRIA
 TECNOBONS 2014

ACCIÓ ha posat en marxa el
 programa TECNOBONS
 2014 pel finançament de
 serveis tecnològics. 

 

 

 
SIMULACIÓ DE LA NOVA
 TERMINAL DE L'AEROPORT DE
 BARCELONA

InLab FIB UPC va realitzar, en
 col·laboració amb Indra, l’estudi de les
 capacitats i fluxos de passatgers del
 nou terminal de l’Aeroport de Barcelona
 a partir del disseny inicial previst per
 l’arquitecte Bofill. Els resultats es van
 incorporar a la nova construcció
 aportant millores en funció de la
 demanda futura a dos nivells: en
 relació als grans aspectes del trànsit
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 (passatgers, vehicles, vols de sortida i
 entrada, connexions Hub…) i a un
 segon nivell lligat a àrees més
 específiques (mostradors de facturació,
 recollida d'equipatges, controls de
 seguretat, ascensors…) i a processos
 (handling, arribades intermodals...).
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