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NOU OBSERVATORI DIGITAL

Investigadors del Centre de Tecnologies i Aplicacions del Llenguatge i de la Parla (TALP
 UPC) ha participat en un projecte pilot amb el Centro Nacional de Referencia de
 Aplicación de las Tecnologías de Información y la Comunicación (CENATIC) i la
 Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per la Societat de la Informació (SETSI) del
 Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, dins del marc del projecte "Innovation Support
 Platform" que aquests organismes estan desenvolupant. L'objectiu de la plataforma és
 permetre a aquestes institucions captar el pols de diferents sectors industrials, centrant-se
 en el sector TIC en el present projecte pilot. Per fer-ho, es monitoritzen de forma
 automàtica milers de documents relacionats amb el sector (patents, concursos,
 convocatòries, contractes...), creant un observatori digital de l'activitat de les empreses,
 que permeti detectar nous productes i iniciatives innovadores. TALP UPC ha adaptat les
 seves eines d'anàlisi textual per estructurar la informació dels textos a analitzar,
 possibilitant així el seu procés mitjançant motors de classificació de documents o de data
 mining.

 
 

SOFTWARE PER A L’ARQUITECTURA SOSTENIBLE

Investigadors d’InLAb FIB UPC i de SummLab UPC han desenvolupat un nou software
 d'optimització anomenat NECADA. Basat en una infraestructura cloud, el software pretén
 ser una eina indispensable per al disseny i construcció d’edificis tenint en compte els
 requisits d’una arquitectura sostenible, ja què indica els valors òptims per a la construcció
 d’un immoble o àrea residencial segons els diferents paràmetres i impactes associats. El
 software és capaç, per exemple, d’optimitzar la demanda d'energia dels edificis a través
 de l’avaluació dels materials, dels sistemes de construcció utilitzats i dels sistemes actius.
 
 Amb la utilització de motors de càlcul com ara Energyplus o Trnsys, NECADA permet
 trobar l’alternativa òptima atenent la normativa de la sostenibilitat en la construcció
 desenvolupada pel Comitè tècnic CEN TC 350, relativa a l’optimització de impacte
 ambiental, econòmic i social. La finalitat és obtenir una definició inequívoca completa del
 sistema, assegurant que la implementació final utilitzarà les millors eines per simular
 qualsevol component del model. El sistema ja ha començat a emprar-se a nivell industrial.

 
 

DETECCIÓ ESCALABLE DE COMUNITATS EN EL NÚVOL
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Data Management (DAMA UPC) en col·laboració amb Sparsity Technologies ha
 aconseguit finançament de l’Open Call Technology Transfer in Computing Systems
 (TETRACOM), dedicat a potenciar la transferència de tecnologia de la universitat a
 l’empresa. El projecte, Scalable Community Detection on the Cloud (SCDC) està dirigit a
 comercialitzar el nou algorisme escalable de detecció de comunitats socials que millora
 l’anterior, no només pel què fa a la qualitat, sinó en les funcionalitats crítiques necessàries
 per la Social Network Analytics. El treball inclou la implementació de l'algorisme al núvol i
 la inclusió d’aquest en el motor de gestió de grafs d'alt rendiment, Sparksee. El projecte
 finalitzarà el setembre de 2015.
  

 
 

 
LA UPC A L’SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS 2014

La UPC va participar a través del seu Centre Tecnològic, CIT UPC, en l’edició d’enguany
 de la Smart City Expo World Congress 2014 celebrada a Barcelona. Dels més de 120
 projectes en marxa actualment a la UPC, es van presentar algunes de les tecnologies més
 properes a mercat com un vehicle urbà híbrid de tres rodes, una tecnologia de xarxes
 sense fil per difondre missatges d'emergència i informar de l’estat del trànsit, i un sistema
 de robòtica aèria per a l’assemblatge i construcció d’estructures. Així mateix, s’ha
 presentat una tecnologia smart per facilitar la mobilitat de les persones, un mètode per
 eliminar compostos corrosius del biogàs en depuradores i abocadors, i un visor cartogràfic
 de dades sobre l’eficiència territorial. A l'estand es va mostrar una demo interactiva sobre
 eficiència energètica en el disseny d'habitatges, i es va projectar una reproducció en 3D
 navegable del pòrtic de Sta. Maria de Ripoll.

 El dia 18 per la tarda es va celebrar el UPC Smart technologies Workshop en el mateix
 recinte firal en el que els investigadors van presentar algunes d’aquestes tecnologies a les
 empreses del sector de manera més detallada.

 
 

JORNADA TECNOLÒGICA ESPANYA-PERÚ

El 2 de desembre es va celebrar a Lima la Jornada Tecnològica Espanya-Perú
 "Cooperació per a la Innovació en energia, sostenibilitat, i recuperació i comercialització
 de residus industrials", en la qual CIT UPC va presentar les seves capacitats
 tecnològiques a les empreses peruanes relacionades amb l'energia, sostenibilitat, i
 recuperació i comercialització de residus industrials. En particular, es van presentar
 solucions per a la gestió i utilització de l'aigua (utilització de bioreactors de membrana,
 processos de decoloració electroquímica, recuperació de colorants i determinació de
 contaminants en l'aigua) d'interès per a empreses dels sectors tèxtil, farmacèutic, químic i
 pesquer. Així mateix es van presentar sistemes per a la reducció del cost energètic dels
 processos industrials i la millora de l'eficiència, dirigit a les empreses orientades a la
 producció o les de generació de béns d'equip. A la jornada van assistir més de 35
 empreses i va ser organitzada per l'ICEX juntament amb FEDIT, de qui CIT UPC forma
 part.

 
 

CIT UPC A LES CONCLUSIONS DE LA CONFERÈNCIA SMART
 SPECIALIZATION STRATEGIES

S'ha publicat l'informe que recull les conclusions de la conferència "Smart Specialisation
 Strategies: Implementing European Partnerships" celebrada a Brussel·les el passat mes
 de juny i organitzada pel Comitè de les Regions juntament amb la Plataforma S3, i les
 regions d'Hèlsinki-Uusimaa, Utrecht i València. L'objectiu de la conferència era analitzar
 les estratègies que s'han d'impulsar des de les regions europees i que s'han de seguir per
 potenciar la col·laboració entre agents europeus claus en el procés d'innovació. CIT UPC
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 es va implicar de manera activa en el workshop sobre e-health, col·laborant en l'elaboració
 de les conclusions recollides en l'informe final.

 
 

ESMORZAR TECNOLÒGIC AMB ADEG

El passat 21 de novembre va tenir lloc el 7è Dinar de Treball sobre ''Innovació i
 transferència tecnològica'' organitzada per l'Associació d'Empresaris de l'Alt Penedès, el
 Baix Penedès i el Garraf (ADEG) i en la qual va participar CIT UPC. Al llarg de la ponència
 es van presentar algunes de les capacitats tecnològiques del Centre Tecnològic de la
 Politècnica i la seva vocació de col·laboració amb les pimes.

 
 

 
RECONEIXEMENT AL DR. ORIOL GOMIS BELLMUNT

El 18 de novembre, la Real Academia de Ingeniería va atorgar el premi "Juan López de
 Peñalver" al Dr. Oriol Gomis Bellmunt, investigador de CITCEA UPC, per les seves
 aportacions al desenvolupament elèctric de parcs eòlics marins i sistemes de transmissió
 a les costa, amb especial èmfasi en el desenvolupament de la tecnologia HVDC en
 sistemes multiterminal. El premi es concedeix a aquells investigadors o equips de treball
 menors de 40 anys i que hagin desenvolupat a Espanya part significativa de les seves
 aportacions.

 
 

 
INTERNACIONALITZAR LA INNOVACIÓ

La internacionalització i la innovació formen un binomi sobre el qual
 s’assenta el creixement de la majoria d’empreses d’èxit. La globalització
 econòmica està empenyent a tots els actors del sistema productiu a
 estendre la seva activitat en nous àmbits, creant aliances transnacionals i
 oferint possibilitats per explotar els seus avantatges competitius en nous
 mercats.[...] + Llegir més.

  

 
CONVOCATÒRIA
 TECNOBONS 2014

La convocatòria 2014 del
 Programa de bons tecnològics
 d'ACCIÓ està oberta fins al
 31/12/2014.

 
 

CONVOCATÒRIA PTA 2014

Ajusts per a la contractació
 laboral de Personal Tècnic de
 Suport en organismes
 d'investigació. Més informació.

 
 

VI CONGRÉS NACIONAL DE
 LEGIONEL·LA I QUALITAT
 AMBIENTAL

Organitzat per CRESCA UPC.
 S’aborda la legislació actual, els
 diferents mètodes de detecció
 existents, i els tractaments a
 realitzar, posant un èmfasis
 especial en la prevenció, la
 formació i la protecció.

 

http://cor.europa.eu/en/events/Documents/2249_Prog_Smart%20strategies_6.pdf
http://cor.europa.eu/en/events/Documents/2249_Prog_Smart%20strategies_6.pdf
http://adeg.cat/cat/confirmar_assistencia.php?id=3342
http://adeg.cat/cat/confirmar_assistencia.php?id=3342
http://www.adeg.cat/cat/index.php
http://www.raing.es/es
http://www.raing.es/es
http://www.raing.es/es
http://www.raing.es/es
http://www.raing.es/es
http://cit.upc.edu/ca/centres_upc/centres/38/citcea_upc
http://cit.upc.edu/ca/centres_upc/centres/38/citcea_upc
http://cit.upc.edu/ca/centres_upc/centres/38/citcea_upc
http://blog.cit.upc.edu/?lang=ca
http://accio.gencat.cat/cat/innovacio-tecnologica/innovacio-empresarial/tecnobons/index.jsp0630programatecnobons.jsp
http://accio.gencat.cat/cat/
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=acf77fc6ee0f9410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=67a04939e6b42410VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://legionella2015.upc.edu/
http://cit.upc.edu/ca/centres_upc/centres/48/cresca_upc


http://us4.campaign-archive2.com/?u=a778dbf6933776d4836550405&id=6f2c26a663&e=[UNIQID][22/12/2014 10:26:00]

 
 

 
INFORME OCDE "SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY
 OUTLOOK" 2014

L’OCDE ha publicat el Science, Technology and Industry Outloook 2014, un
 informe bianual de les tendències globals en ciència, tecnologia i
 innovació en més de 45 països. L’informe constata l’impacte considerable
 en la despesa en R+D causat per la recessió econòmica i el ritme moderat
 de recuperació. Des de l’any 2011, la despesa en R+D de les empreses ha
 recuperat la taxa anual d’un 3 % de creixement prèvia a la crisi, però a
 partir d’una base menor derivada de les retallades del període 2009-2010.
 Per la seva banda, el suport públic a l’R+D empresarial continua en nivells
 significativament més elevats que fa una dècada. Malgrat això, l’augment
 del deute públic ha provocat que molts governs hagin reduït o racionalitzat
 les despeses en innovació. En termes globals, la despesa en R+D per part
 d’universitats i institucions públiques d’investigació s’ha mantingut durant la
 crisi (centrada en projectes competitius donar suport a la recerca
 d’excel·lència i orientada a reptes).
  
Els Estats Units d’Amèrica, la Unió Europea (amb un comportament
 desigual entre països) i el Japó, han perdut terreny respecte a les
 principals economies emergents, encapçalades per Xina.
  

 
 

EN MARXA L'ESTRATÈGIA RIS3CAT

La Research and Innovation Smart Specialisation Strategy (RIS3) que
 recull el pla estratègic d’investigació i innovació nacional i regional per
 l’especialització intel·ligent i s’estructura en grans agendes de
 transformació económica territorial  integrades, per fer de la UE una
 economía intel·ligent, sostenible i integradora. L’objectiu és assolir millors
 nivells d’ocupació, productivitat i cohesió social, per tal de convertir la
 innovació basada en el coneixement en una prioritat per a totes les
 regions. Aquesta iniciativa s’ha desplegat a nivell regional a tots els Estats
 Membres.

 Des del Govern de la Generalitat de Catalunya ha definit l’Estratègia per a
 l’especialització intel·ligent a Catalunya (RIS3CAT) per al període 2014-
2020. En aquest marc s'ha obert la primera convocatòria Ajuts per a la

 

            
 
 

 
MULTIMÈDIA PERSONATGES EN
 JOC
  

La Divisió d'Informàtica Gràfica del Centre
 de Recerca en Enginyeria Biomèdica
 (CREB UPC) ha desenvolupat la sèrie
 “Personatges en Joc”, un multimèdia a
 través del qual es dóna a conèixer l’obra,
 la vida, i el context històric de
 personatges rellevants del món de la
 ciència, la tècnica i la història de
 Catalunya per a alumnes de 5è i 6è de
 primària. Els protagonistes de la sèrie des
 de 2009, han estat Narcís Monturiol i el
 seu submarí, Joan de Peratallada i la
 ciència a l'edat Mitjana, Miquel Crusafont
 i la paleontologia, Ferran Alsina i la
 Revolució Industrial, i Francesc de
 Castellví explica el setge de Barcelona de
 1714. La Secretaria d'Universitats i
 Recerca de la Generalitat de Catalunya
 ha estat coordinadora del projecte.
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 coordinació i lideratge d’actuacions destinades a la dinamització i
 estructuració de potencials comunitats RIS3CAT, per desenvolupar les
 Comunitats RIS3CAT que impulsin plans de transformació econòmica
 emmarcades en els àmbits sectorials líders prèviament definits.
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