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SPARSITY, LA PIME AMB MÉS CAPACITAT D’INNOVACIÓ D'EUROPA EN
 L’ÀMBIT TIC

Sparsity, spin-off del centre Data Management Group (DAMA UPC), és la pime amb
 més capacitat d’innovació de l’àmbit TIC a Europa, segons el primer informe
 Innovation Radar Report, publicat pel Joint Research Centre de la Comissió Europea.
 En l’informe s’han analitzat un total de 279 projectes TIC realitzats entre maig de
 2014 i gener de 2015 que han donat com a resultat 517 innovacions procedents de
 544 organitzacions europees. Sparsity ha aconseguit també la tercera posició en el
 rànquing general d’innovació liderat per la Universitat de Cambridge seguida per
 l’institut alemany Fraunhofer.
  
Sparsity (en anglès, dispersió) va néixer el 2010 i es dedica a l’exploració de grans
 volums de dades per donar resposta en un temps raonable a una pregunta concreta
 a partir d’un sistema relacional.

 

 

GAMES4HEART: SERIOUS GAMES PER A L’ENTRENAMENT DE CIRURGIA
 CARDIACA

S'ha finalitzat "Games4Heart: Serious Games per a l’entrenament de cirurgia
 cardiaca”, un projecte liderat per la Dra. Dani Tost, directora de la Divisió
 d'Informàtica Gràfica del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC), i
 que té com a objectiu la investigació de la tecnologia de jocs per a entrenament
 quirúrgic basats en imatges anatòmiques reals. Els principals resultats del projecte
 són la proposta de tècniques de modelització geomètrica i anàlisi estructural dels
 models anatòmics,  el disseny de tècniques d'extracció d'esquelet, l'anàlisi de
 tècniques d'interacció en entorns gràfics 3D i el desenvolupament d'un motor de
 jocs de simulació. El projecte ha estat finançat pel Plan Nacional de I+D+i del
 Ministeri d’Economía y Competitivitat.
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NOVA PLANTA FOTOVOLTAICA EXPERIMENTAL

El Centre Sistemes Elèctrics d'Energia Renovable (SEER UPC), en col·laboració amb el
 Servei de Manteniment del Campus de la UPC de Terrassa, ha posat en marxa una
 planta fotovoltaica experimental a l'Edifici GAIA amb la qual es realitzaran estudis
 experimentals de connexió / desconnexió a xarxa, control de convertidors i anàlisi
 d'impacte de plantes fotovoltaiques, tant en xarxes de distribució com en sistemes
 d'autoconsum.
  
Aquesta planta experimental de 25kW s'opera, es monitoritza i es controla des dels
 laboratoris de SEER UPC i, a més d'utilitzar-se en treballs d'investigació i projectes de
 transferència de tecnologia, aporta el 12% de l'energia que consumeix l'edifici,
 contribuint, per tant, a assolir els objectius de reducció d'emissions i d'eficiència
 energètica que persegueix la UPC. Una aplicació recull l'històric de generació
 d'energia i permet fer seguiment en temps real.

 

 

CONFERÈNCIA SOBRE “LASER ADDITIVE MANUFACTURE”

El Centre d'Integritat Estructural i Fiabilitat dels Materials (CIEFMA UPC) juntament
 amb l’Escola Tècnica Superior d’Ingenieria Industrial de Barcelona (ETSEIB) van
 organitzar el 7 de juliol la conferència “Laser Additive Manufacture” sobre els reptes
 i oportunitats als quals s'enfronta la fabricació additiva o impressió 3D, impartida pel
 Professor Milan Brandt, de la RMIT University (Austràlia). Així mateix es va abordar
 l’estat de la investigació en aquest àmbit i el desafiament que suposa atendre la
 demanda creixent .

 

 

 

COL·LABORACIÓ DE LA UPC AMB EURECAT

Estem treballant per concretar les línies de treball a curt i mig termini amb la
 Fundació Eurecat, constituïda recentment com a resultat de la integració de 5
 centres tecnològics catalans. El patronat d’Eurecat entén com estratègica la
 col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya mitjançant el seu centre
 tecnològic, per tal de complementar la seva oferta tecnològica cap a les empreses,
 gràcies al coneixement i al ventall de competències diferencials de CIT UPC i els
 centres de la UPC que el conformen. Amb aquesta col·laboració, CIT UPC i Eurecat
 esperen incrementar els serveis en tecnologies punteres a la indústria catalana amb
 l’impuls d’ACCIÓ i de la Generalitat de Catalunya.

 

 

CIT UPC A LA COMISSIÓ DE TECNOLOGIA I RECERCA DE LA CCF

Des de fa un any, CIT UPC presideix la Comissió de Fundacions de Tecnologia i
 Recerca de la Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF) creada per agrupar i
 implicar a les fundacions amb activitat en aquest àmbit.  La Comissió pretén donar
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 més visibilitat a la tasca que fan aquest tipus de fundacions, desconegudes en molts
 casos, ser lloc de trobada per compartir experiències i contribuir al
 desenvolupament professional. Actualment formen part d'aquesta comissió de
 treball 8 fundacions catalanes: l'ICFO, la Fund. Internacional Josep Carreras, la
 Fundació Parc Taulí, la Fund. EADA, la Fund. Daniel Bravo, la Fund. EDUCABOT i la F.
 Institut Borja de Bioètica.

 

 

 

PROPERS CURSOS AMB MATRÍCULA OBERTA DE FORMACIÓ
 CONTINUADA

Durabilidad en la distribución de los alimentos (20 de novembre)             
                        

 

 
 

 

UNA APP QUE  POSA EN CONTACTE ELS GERIÀTRICS AMB
 ELS FAMILIARS RESIDENTS

El contacte diari entre els geriàtrics i els familiars dels residents és una
 delicada relació que, sobretot en les primeres setmanes, suposa un
 gran esforç per ambdues parts per comprovar que l’adaptació és
 satisfactòria i que reben les atencions i cures necessàries. [...] + Llegir
 més.
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CONVOCATÒRIA D’AJUTS D’ACCIÓ 2015

ACCIÓ ha obert la convocatòria 2015 dels ajuts destinats a incentivar
 els plans d’actuacions en transferècnia de tecnologia dels
 desenvolupadors de tecnologia catalans. Es presenten en dues
 modalitats. La primera es destina als centres TECNIO, i financien
 activitats per definir un pla de treball anual, així com activitats
 conjuntes de dinamització de les universitats. El termini de presentació
 de sol·licituds finalitza el 30 de setembre. La segona modalitat es
 dirigeix a finançar els plans d’actuació dels desenvolupadors d’energia
 canadidats a ser centres acreditats de TECNIO. El termini de
 presentación de sol·licituds finalitza el 30 d’octubre.
  

 

 

PRESENTACIÓ INFORME CYD 2014

El 6 de juliol es va presentar l’Informe CYD 2014 sobre la contribució de
 les universitats espanyoles al desenvolupament, en el qual es posa de
 nou de manifest la importancia d’aquestes en els dos principals reptes
 de l’economia espanyola com són l’augment de la competitivitat i
 reduir la taxa d’atur. Pel que fa a la inserció laboral dels titulats, la taxa
 d’atur es va reduir en gairebé un 1.5%, i la tatxa d’ocupació va pujar en
 més d’un punt. Es destaca també la necessitat d’augmentar la
 internacionalització dels estudiants i avançar en els marcs de
 l’organització, el govern i el finançament de les universitats.
 

 

INNOVADOR ENTORN WEB
 PER A LA FURA DELS BAUS

inLab FIB UPC va dissenyar,
 desenvolupar i implantar  un
 sistema informàtic per a la creació
 d'un entorn web, que permetia la
 col·laboració dels internautes en
 l'espectacle "Al-mariyat Bayyana" 
 de la Fura dels Baus, mitjançant
 espais de participació i col·laboració
 del públic, correu electrònic o
 mòbil. Aquest sistema va permetre
 ajudar a dissenyar i crear la
 cerimònia d’inauguració dels XV
 Jocs del Mediterrani que es van
 celebrar a Almeria el 2005.
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SHE FIGURES 2015

La Comissió Europea ha publicat “She figures 2015: Gender in Research
 and Innovation”, un estudi sobre l’estat de la igualtat de gènere en
 l’àmbit de la recerca i la innovació. Les dades indiquen que la proporció
 de dones en les posicions capdavanteres continua essent molt baixa,
 amb indicadors molt variables segons els països: entre el 45% i l’11%.
 Mentre que a Suècia, Luxemburg i Països Baixos la dona representa
 prop del 50% de membres de juntes científiques i administratives, en
 22 països de l’UE, la dona representa menys del 40%.
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