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ESTALVI D'ENTRE UN 70 I UN 100% D'AIGUA EN LES TINTURES TÈXTILS

El passat 16 de gener es va celebrar la primera reunió del projecte europeu ECUVal, el
 qual té per objectiu el desenvolupament d’un sistema que permetrà solucionar els
 problemes causats pels efluents amb molta coloració i elevada concentració de sals,
 sense utilitzar reactius químics. Es farà a través d'un sistema electroquímic combinat amb
 irradiació ultraviolada pel tractament i reutilització d’aigües residuals de tintures i rentats
 tèxtils que permetrà l'estalvi d'entre el 70 i el 100% d'aigua en les tintures tèxtils. Innotex
 Center/Intexter és el coordinador del projecte, i hi col·laboren tres socis
 més: Fitex, Icomatex SA i Grau SA. El pressupost total és de 1,4 milions d’euros i el
 projecte té una durada de 30 mesos. Més informació.

 
 

LLUITA CONTRA INCENDIS MITJANÇANT L'OPTIMITZACIÓ DE LA
 LOGÍSTICA TERRESTRE

InLab FIB UPC ha desenvolupat una eina que ajuda a la presa de decisions en l'extinció
 de focs forestals. A través de la implementació d'una plataforma GIS que proporciona
 informació en temps real dels recursos implicats (bombers, recursos aeris i terrestres) i
 d'un algoritme d'optimització multicriteri, s'aconsegueix l'optimització dels recursos
 d'extinció disponibles. El projecte integra informació geoespacial: xarxes de carreteres,
 camins i un model 3D del terreny. A més, reuneix informació procedent de diverses fonts
 per alimentar el simulador i l'optimitzador amb les dades que es necessiten. El projecte,
 anomenat FireFIGHT, ha estat finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat.

 
 

MINERIA DE DADES I INTEL·LIGÈNCIA EMPRESARIAL A LA XARXA

El Centre de Tecnologies i Aplicacions del Llenguatge i de la Parla (TALP UPC) ha
 finalitzat la seva participació en el projecte europeu X-Like, en el qual s’ha desenvolupat
 una nova tecnologia per monitoritzar i agregar el coneixement dispers pels mitjans de
 comunicació i les xarxes socials, així com habilitar serveis inter-lingüistics per a editors de
 continguts, monitoritzar els mitjans, o extreure informació rellevant amb finalitats
 financeres o comercials. La tecnologia es basa en l’anàlisi de textos per crear una
 representació semàntica independent de l'idioma original, sobre la qual es poden aplicar
 tècniques de mineria de dades que faci la informació accessible a editors, a l’aplicació de
 business intelligence i a la monitorització de mitjans. S’ha treballat amb l’anglès,
 l’alemany, l’espanyol i el xinès, i com a llengües majoritàries, i el català, l’eslovè i el
 croata com a a minoritàries.
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 S’han desenvolupat prototips per a Bloomsberg i per a l’Slovenian Press Agency amb
 èxit.  El projecte ha comptat amb un pressupost de de 4,57 milions d’euros i hi han
 participat 7 socis més de diferents països.

 
 

 
PARTICIPACIÓ EN RIS3CAT

La UPC i CIT UPC estan treballant activament per afavorir i potenciar la
 participació en les diferents propostes de Comunitats impulsades per la
 Generalitat de Catalunya i ACCIÓ s’estan impulsant dins del que la Comissió
 Europea va anomenar com a Research & Innovation Strategies for Smart
 Specialisation. El treball es desenvolupa des de diferents entitats i en àmbits molt
 diversos: des de la mobilitat sostenible, les ciutats intel·ligents o la salut, a las
 factories del futur, amb l’objectiu de generar idees i desenvolupar projectes
 col·laboratius empresa-universitat, en cadascun dels àmbits en els quals
 comptem amb capacitats tecnològiques i investigadors experts. Treballem
 proactivament per a participar en aquesta nova estratègia de desenvolupament
 regional europea.

 
 

LA FORMACIÓ TECNICA ESPECIALIZADA, NOVA ACTIVITAT DE CIT
 UPC

Amb l’objectiu de donar una millor resposta a les necessitats empresarials i els
 seus professionals, CIT UPC i els Centres membres obren una nova línia
 d’activitat: programes de formació contínua tecnològica, especialitzada, basats en
 el coneixement de la UPC i en la seva experiència en el desenvolupament de
 projectes industrials. La programació és oberta al llarg de tot l’any i oferim també
 programes a mida per empreses interessades. Comencem amb 15 programes en
 4 de les àrees tecnològiques: producció, energia i medi ambient, materials i
 tecnologies de la alimentació. Et convidem a conèixer millor les possibilitats. Més
 informació.

 
 

 
Dr. MEDINA, CHAIRMAN DEL eCrime 2015 MOBILE SECURITY SYMPOSIUM

El Dr. Manel Medina, fundador d'esCert (equip de Seguretat per a la Coordinació
 d'Emergències en xarxes telemàtiques), membre d'InLab FIB UPC, membre del Consell
 Assessor ISMS -Fórum Sapin, anterior sots-director del departament tècnic de l'Agència
 de Seguretat Informàtica i en la Xarxa de la Unió Europea (ENISA), i president del Comitè
 Científic de l'APWG.EU, és el President del Comitè Organitzador del X Symposium on
 Electronic Crime Research (eCrime 2015), que se celebra del 26 al 29 de maig a
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 Barcelona.

 El simposi revisarà els últims avenços per combatre els ciberdelictes a partir de sessions
 tècniques teòriques i pràctiques, dels professionals de la seguretat i de les modificacions
 legals necessàries per combatre aquests problemes de manera satisfactòria. El tema
 principal que es tractarà és la seguretat en els dispositius mòbils. Es poden presentar
 papers fins el 30 de gener.

 
 

 

 
CONVOCATÒRIA RETOS-COLABORACIÓN 2015

El dia 22 de gener s'ha obert la convocatòria per a 2015 del programa
 Retos-Colaboración en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i
 Tècnica i d'Innovació 2013-2016. L'objectiu és donar suport a
 projectes de cooperació entre empreses i organismes de recerca per tal de
 promoure la incorporació de nous productes i serveis al mercat. La dotació
 pressupostària total de 83,9 M € en subvenció (un 39% més gran que la de
 2013) i 490 M € en bestretes reemborsables i préstecs .

 El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 24 de febrer de 2015
 a les 15 h.
  

 
 

BAIXA LA DESPESA EN R+D A NIVELLS DE 2007

Segons dades definitives del Institut Nacional d'Estadística (INE), la
 despesa interna en R+D a Espanya a 2013 va ser de 13.012 milions
 d'euros, suposant una baixada d'un 2,8% respecte a 2012, xifres similars a
 les 2012. La despesa va suposar un 1,24% del PIB (1,27 al 2012). La
 baixada va ser més acusada en l'administració pública (4,7%), seguida per
 l'ensenyament superior (1,8%), i menor en el sector empresarial (2,6%).

 El número total de persones que es dedicaven a activitat d'R+D al 2013 va
 ser de 203.302, de les quals el 40,,2% eren dones.
  

 
CONVOCATÒRIA
 INDÚSTRIA DEL
 CONEIXEMENT-
PRODUCTE 2015

Ajuts destinats al
 finançament per a l'obtenció
 de prototipus i la valorització
 i transferència dels resultats
 d'investigació generada per
 equips de recerca de
 Catalunya. 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.

 
 

CeBIT 2015

Fira referent mundial en el
 sector TIC.

     
 
 

PREMI UPC DE
 VALORITZACIÓ DE LA
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APP FUNDS FOR SCIENCE

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) ha
 desenvolupat el sistema de cerca Funds for Science, que facilita l’accés a
 informació sobre fonts de finançament per a projectes de recerca i
 empreses de base científica, i s'adreça sobretot a investigadors i
 empreses. Disposa d’un cercador web de convocatòries que inclou 600
 recursos, de convocatòries de finançament privat i públic, possibilitant les
 cerques  per tipus de convocatòria, i per àrees de coneixement, així com
 per origen. 

S'ha desenvolupat també l’app gratuïta Funds for Science per a dispositius
 mòbils, que permet a l’usuari rebre alertes personalitzades. Més
 informació.

  

 
 

INFORME SOBRE EL PROGRÉS DE LA UNIÓ PER A LA
 INNOVACIÓ A ESPANYA

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha
 publicat el Resum de l’Informe sobre el Progrés de la Unió a Espanya
 2014. Com a reptes de futur s’assenyalen: continuar invertint en
 coneixement, l’aplicació de la llei de ciència i tecnologia, la creació d’una
 agència estatal de recerca i la millora dels estímuls per augmentar la
 mobilitat entre els sectors públic i privat.
  

 RECERCA

El Premi UPC de Valorització
 de la Recerca, que convoca
 el Consell Social de la
 UPC té com a finalitat
 reconèixer la tasca dels
 grups de recerca de la UPC
 en la valorització de 3
 diferents modalitats de
 recerca: millor projecte de
 transferència de
 tecnologia dels grups de
 recerca de la UPC,
 millor patent per la seva
 aplicació al mercat i
 millor empresa de base
 tecnològica.  

 
 

              
 
 

               
 

 

 
ESTUDI DE LES VIBRACIONS AL
 NOU TRAM DE LA L1 DE
 BARCELONA

El Laboratori de Mecànica Acústica i
 Mecànica (LEAM UPC) va fer l’estudi
 de l’impacte de les vibracions de
 l’ampliació del nou tram la Línia 1 de
 metro, fins a l’estació de Feixa llarga,
 l’any 2004. El projecte va ser realitzat
 pels Transports Metropolitans de
 Barcelona (TMB).
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