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UN DISPOSITIU PER REHABILITAR EL SÒL PELVIÀ S’ASSAJA A HOSPITALS
 EUROPEUS

El 5 i 6 de febrer ha tingut lloc la primera reunió del  projecte europeu WomenUP, que
 coordinen els Dr. Miquel Ángel Mañanas i el Dr. Joan Ramos, investigadors del Centre de
 Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC). Es tracta del primer projecte europeu que
 es desenvolupa en el camp de la incontinència urinària, malaltia que afecta a 56 milions
 d’europeus segons la OMS, la majoria dones. Una tecnologia patentada per la UPC i
 l’Hospital Clínic que permet realitzar la rehabilitació del sòl pelvià a domicili amb un alt
 nivell de prestacions, es millorarà i desenvoluparà a partir d’aquest any i s’assajarà en tres
 hospitals europeus amb la col·laboració dels millors especialistes en incontinència urinària
 d’Europa, i amb el suport de l’Associació Europea d’Uroginecologia. La proposta
 presentada va obtenir la millor valoració en la convocatòria de Salut del H2020 2014 per
 part de la Comissió Europea, compta amb un pressupost de 3,5 milions d’euros i té una
 durada de 3 anys i mig.

 
 

LLUMS PLANES DE PLASMA MÉS EFICIENTS PER EL TRACTAMENT
 D'AIGÜES

El Centre Motion Control and Industrial Applications (MCIA UPC) ha desenvolupat, en
 col·laboració amb Fraunhofer i en el marc d'un projecte europeu, el disseny i
 implementació d'un sistema electrònic de potència per alimentar llums planes de plasma,
 les quals s'utilitzen per a aplicacions industrials en equips de tractaments d'aigües.
 Aquestes làmpades generen grans quantitats de llum ultraviolada, permetent l'eliminació
 de components orgànics en aigües contaminades. El sistema està basat en una font de
 potència CA/CC controlada en mode corrent i en inversors monofàsics en pont complet de
 dos nivells que ataquen transformadors d'alta tensió. El sistema de control basat en un
 DSP permet multiplexar l'encesa de les llums amb diferents patrons de polsos, dotant a
 les llums d'una elevada eficiència i maximitzant alhora l'àrea d'emissió de raigs ultraviolats
 en relació a les existents en el mercat.

 Fruit d'aquest projecte, s'ha registrat una patent a Alemanya per protegir l'estructura i els
 mètodes de control del sistema desenvolupat. Actualment s'estan duent a terme els
 assaigs experimentals que permetin la seva pròxima comercialització a escala industrial.

 
 

INTEGRAGAME: JOC SERIÓS PER A L'ENTRENAMENT LABORAL DE
 PERSONES AMB DISCAPACITAT PSÍQUICA
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https://twitter.com/CIT_UPC
http://www.linkedin.com/groups/CIT-UPC-4232562
http://feeds.feedburner.com/citupc
https://www.youtube.com/user/CITUPC
https://www.facebook.com/cit.upc
http://cit.upc.edu/ca/centres_upc/centres/46/creb_upc
http://cit.upc.edu/ca/centres_upc/centres/46/creb_upc
http://www.upc.edu/?set_language=es
http://www.hospitalclinic.org/
http://cit.upc.edu/ca/centres_upc/centres/54/mcia_upc
http://www.igb.fraunhofer.de/en.html


La Divisió d'Informàtica Gràfica del Centre d'Investigació en Enginyeria Biomèdica (CREB
 UPC), ha desenvolupat un Serious Game per a l'entrenament de persones amb dèficit
 intel·lectual (DI) que facilita la seva integració en un entorn laboral real. A través d'un
 entrenament virtual en un entorn 3D realista,  l'usuari adquireix un aprenentatge
 personalitzat i segur en tasques de neteja en hosteleria a través de la memorització de
 protocols o de l'entrenament per a la resolució de situacions imprevistes, reforçant les
 seves habilitats socials sense barreres tecnològiques. El joc contribueix també a
 sensibilitzar els empresaris per a la contractació de persones amb DI. El projecte,
 denominat Integragame, es va iniciar el gener de 2014 i ha estat financiat per Indra i la
 Fundación Adecco.

 
 

 
PRESENTEM PROJECTES I TECNOLOGIES AMB FOMENT DEL TREBALL

El dia 2 de febrer es va celebrar a la seu de Foment del Treball la jornada "Tecnologies per
 optimitzar la producció industrial. Explorant idees per crear valor”. A la sessió es van
 presentar algunes de les tecnologies que desenvolupen els Centres UPC membres de CIT
 en l'àrea de tecnologies de producció avançada, especialment les dirigides la millora de la
 competitivitat industrial des de la redefinició de processos per aconseguir estalvis
 energètics i nous sistemes de detecció de fallides en cadenes industrials. A l’acte hi van
 participar 40 enginyers i professionals d’empreses catalanes.

 
 

SESSIÓ DE TREBALL AMB EMPRESES I EL BARCELONA CLÚSTER NÀUTIC

La Facultat de Nàutica de Barcelona va acollir el passat dia 13 de febrer una sessió de
 treball sobre tecnologies en l’àmbit marítim, nàutic i portuari, organitzada pel Barcelona
 Clúster Nàutic i la UPC a través del seu Centre Tecnològic CIT UPC. A la jornada hi van
 assistir 20 empreses del sector i es van presentar alguns dels projectes tecnològics
 desenvolupats amb companyies en el camp de la òptica i fotònica, de la mecatrònica i
 enertrònica, de les tecnologies pesqueres i instrumentació oceanogràfica, així com les
 tecnologies de l'Aula CIMNE de la Facultat de Nàutica.

 
 

 
CURSOS MARÇ 2015

VIJEO CITECT: Sistemas de supervisión y control de procesos automatizados (4
 de març).                       
Diseño IN BLUE de máquinas: Más allá del Ecodiseño (9 de març).
Introducción a la cyberseguridad (nivel avanzado) (16 de març).
Diseño de máquinas para fabricación y ensamblaje (27 de març).

 
 

 
RELLEU EN LA DIRECCIÓ DE CREB UPC

Des del dia 1 de febrer de 2015 la Dra. Daniela Tost, responsable de la divisió
 d’Informàtica Gràfica i Serious Games del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica
 (CREB UPC) assumeix la direcció del centre, donant relleu al Dr. Pere Caminal Magrans

http://youtu.be/IA9a6vwsMLY
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/46/creb_upc
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/46/creb_upc
http://www.indracompany.com/
http://www.fundacionadecco.es/Home/Home.aspx
http://www.foment.com/cat/default.aspx
http://www.fnb.upc.edu/
http://www.barcelonaclusternautic.cat/ca/home
http://www.barcelonaclusternautic.cat/ca/home
http://www.upc.edu/?set_language=ca
http://www.fnb.upc.edu/
http://cit.upc.edu/common/cursos/15.pdf
http://cit.upc.edu/common/cursos/6.pdf
http://cit.upc.edu/common/cursos/8.pdf
http://cit.upc.edu/common/cursos/4.pdf
http://cit.upc.edu/ca/centres_upc/centres/46/creb_upc


 qui ha estat director del centre durant els darrers vuit anys, contribuint amb el seu
 lideratge a posicionar el centre com a referent en l’enginyeria biomèdica. El Dr. Caminal
 seguirà com a responsable de la divisió de Senyals i Sistemes Biomèdics. Daniela Tost és
 Doctora en Enginyera Industrial, i està especialitzada en l’aplicació de gràfics per
 ordinador així com el desenvolupament de serious games. Aprofitem per agrair al Dr.
 Caminal tots aquests anys de dedicació en aquesta tasca i per desitjar el millor a la Dra.
 Tost en aquesta nova responsabilitat.

 
 

 
CIT UPC, CONSOLIDACIÓ I PROGRÉS

L’any 2014 ha estat un any de consolidació del projecte que el 2010 va
 emprendre la Universitat Politècnica de Catalunya, l’objectiu va ser, i
 continua sent, posar al servei de la innovació en les empreses el
 coneixement científic i tecnològic que genera la UPC. [...] + Llegir més.
  

 

 

 
RECERCA I INNOVACIÓ RESPONSABLES

La Comissió Europea ha establert l'àmbit d’actuació de la Recerca i
 Innovació Responsable (Responsible Research and Innovation -RRI-), en
 el marc del Programa Horitzó 2020. La iniciativa pretén fomentar la recerca
 i la innovació sostenible i inclusiva on tots els actors treballin de manera
 conjunta, perquè els resultats de la recerca i la innovació estiguin alineats
 amb les expectatives i confiança de la societat per la ciencia. El marc
 d'actuació es fonamenta en 6 dimensions: ètica, gènere, educació
 científica, participació ciutadana, accés obert i governança.
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CeBIT 2015

Fira referent mundial en el sector
 TIC.

  
 
 

PREMI UPC DE
 VALORITZACIÓ DE LA
 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.  

 
 

http://blog.cit.upc.edu/?lang=ca
http://bookshop.europa.eu/en/responsible-research-and-innovation-pbKI0214595/downloads/KI-02-14-595-EN-C/KI0214595ENC_002.pdf?FileName=KI0214595ENC_002.pdf&SKU=KI0214595ENC_PDF&CatalogueNumber=KI-02-14-595-EN-C
http://www.4yfn.com/
http://www.cebit.de/home
https://www.upc.edu/consellsocial/premis-del-consell-social/premi-upc-de-valoritzacio-de-la-recerca
https://www.upc.edu/consellsocial/premis-del-consell-social/premi-upc-de-valoritzacio-de-la-recerca


 
 

INFORME CYD: LES UNIVERSITATS ESPANYOLES, UNA
 PERSPECTIVA AUTONÒMICA

La Fundación Conocimiento y Desarrollo (Fundación CYD), ha publicat
 l’informe “Les universitats Espanyoles, una perspectiva autonòmica”, on
 s’ofereix una detallada visió del sistema universitari espanyol per
 comunitats autònomes a partir de dades a cinc nivells: informació sobre
 l’oferta i la demanda universitària, indicadors sobre ingressos i despeses
 de les universitats públiques presencials; dades sobre la relació dels
 universitaris i el mercat de treball, indicadors sobre recerca universitària,
 resultats i relació amb les empreses, i en últim lloc incorporant la situació
 de diferents universitats en els diferents rànkings bibliomètrics.
 

 
 

THE GLOBAL INNOVATION INDEX 2015

L’empresa de comunicació Bloomberg ha publicat el Global Innovation
 Index 2015, un rànking de països innovadors liderat per Corea del Sud,
 Japó, Alemanya, Finlàndia, Israel, EEUU, Suècia, Singapur, França i
 Regne Unit. La medició es fa a través de 5 indicadors que mesuren la
 potència del seu ecosistema innovador: inversió en R+D, existència de
 producció avançada d’alt valor afegit, noves empreses d’alta tecnologia,
 qualitat de l’educació, personal dedicat a l’R+D i generació de patents.
  

            
 
 

            
 

 

 
PRIMER TRADUCTOR DE PLORS
 DE NADONS
  

El Dr. Pere Monagas, investigador del
 Centre de Recerca i Seguretat en Control
 Alimentari (CRESCA UPC) va
 desenvolupar el primer traductor de plors
 del món, i el qual va donar lloc a una
 patent en 1998. Amb una confiança del
 98% en la interpretació de la causa dels
 plors del nadó, i testat en l’Hospital
 General de Catalunya i en el Catholic
 Medical Center a Corea, el prototip va ser
 seleccionat com a Millor Idea Producte de
 2002 pel New York Times, i va merèixer
 el reconeixement del Dr. Monagas com a
 Home del mes (febrer de 2004) per part
 del prestigiós diari japonès Asahi,
 esdevenint el tercer estranger en rebre
 aquesta distinció després de Michael
 Jordan i Bill Gates. Des de 2002 la
 comercialització del producte, Why-cry,
 està en mans d’una empresa coreana.

http://www.fundacioncyd.org/
http://www.fundacioncyd.org/images/otrasPublicaciones/Perspectiva_autonomica_2014.pdf
http://www.bloomberg.com/
http://www.bloomberg.com/graphics/2015-innovative-countries/
http://www.bloomberg.com/graphics/2015-innovative-countries/
https://apwg.org/apwg-events/ecrime2015/
http://www.multibody2015.org/frontal/default.asp
http://cit.upc.edu/ca/centres_upc/centres/48/cresca_upc
http://www.why-cry.com/
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