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UNITATS DE CURES INTENSIVES NEONATALS MÉS SILENCIOSES

El Centre de Tecnologies del Llenguatge i de la Parla (TALP UPC), en col·laboració amb
 l’Hospital Sant Joan de Déu (HSJD), ha participat en l’estudi dels sons o sorolls que es
 produeixen a les Unitats de Cures Intensives Neonatals (UCIN). Aquests sons poden
 afectar el desenvolupament neuronal dels nadons prematurs, depenent de la seva
 intensitat i probablement també del tipus de so. A les UCIN es detecten tres
 varietats principals de sons: la veu o altres vocalitzacions (plors, rialles, tos...); les
 alarmes acústiques dels equips de monitorització, i en tercer lloc altres sons com
 l'oxigenació, la ventilació o el telèfon. Alguns d'aquests sons/sorolls poden
 augmentar l'estrès del nadó i afectar negativament el seu descans, mentre que
 d'altres, com la veu dels pares, poden tenir l'efecte invers.

 En aquesta col·laboració s'han recollit senyals d'àudio dins la UCIN de l'HSJD, que
 s'han etiquetat i posteriorment processat amb tècniques d'aprenentatge automàtic,
 per tal de desenvolupar sistemes de detecció per a determinats sons, principalment
 alarmes i vocalitzacions. Els resultats es correlaran amb les variables fisiològiques per
 tal d'observar l'efecte dels sons sobre els nadons enregistrats, la qual cosa ha de
 permetre el disseny d’espais, equipaments i protocols que redueixin
 significativament l'exposició dels nadons als sons perjudicials.
  

 

 

COL·LABORACIÓ AMB SEAT EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'APP
 PARKFINDER

inLab FIB UPC ha col·laborat amb SEAT en el desenvolupament del prototip
 Parkfinder, una aplicació mòbil que s’integra amb el sistema d’Infotainment dels
 vehicles SEAT que disposin del sistema mirrorLink i que permet localitzar
 aparcaments fent servir informació facilitada per la plataforma del projecte europeu
 iCity emmarcat en les smart cities.
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 A través d’una API estàndard per a vàries ciutats es pot consultar en temps real,
 entre d’altres dades, la disponibilitat de places d’aparcament (àrea verda, àrea
 blava...). Un cop l’usuari selecciona el destí, el prototip es comunica amb el sistema
 de navegació del cotxe per tal d’informar-li en temps real de l’hora estimada i
 distància aproximada fins a la zona seleccionada. Per poder certificar la seguretat del
 seu ús en conducció s’ha desenvolupat una interfície d’usuari que compleix amb les
 exigents “Drive Distraction Rules”.

 El prototip ha estat provat amb èxit en el barri de les Corts de Barcelona i ha estat
 presentat com a exemple del Projecte iCity al passat Smart City Expo World Congress
 2015.

PRESENTACIÓ DELS PRIMERS RESULTATS DEL PROJECTE FLEXICAST

S’han presentat a Vic (Barcelona) els primers resultats de Flexicast, un projecte
 europeu del 7 Programa Marc, liderat pel Laboratori de Sistemes Oleohidràulics i
 Pneumàtics (LABSON UPC) amb l’objectiu de desenvolupar innovació tecnològica en
 els processos de fosa a partir d’una nova metodologia que integri les diferents fases
 de que consten els processos de fosa de ferro colat. Com a primers resultats de
 l’activitat DEMO, la qual representa el 50% del total del pressupost, destaquen el
 disseny, construcció i posada a punt d’una cèl·lula de fusió i colat flexible, i
 l’automatització robotitzada de diferents fases de producció. 

 La presentació es va celebrar a Roda de Ter, a la seu del Grup Roquet, responsable
 de validar a nivell industrial totes les metodologies i prototips que es desenvolupin, i
 hi van assistir els 14 participants del projecte.

SYMPOSIUM “CHALLENGES IN URBAN MOBILITY”

El 16 de novembre es va celebrar el simposi “CHALLENGES IN URBAN MOBILITY”
 organitzat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Technische  
Universität de Braunschweig, un esdeveniment esponsoritzat per CARNET i la NFF 
al  que hi van assistir més de 100 persones. CARNET és un projecte estratègic 
impulsat  per la UPC, Volkswagen Research i SEAT, que té per objectiu desenvolupar 
projectes  col·laboratius de futur en el marc de la mobilitat urbana. Són socis 
industrials del  projecte Altran, Applus Idiada, Ficosa, RACC i Rücker Lypsa.
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 A més d’experts de la UPC i de TU Braunschweig, en el simposi hi van participar
 experts internacionals de KTH Stockholm, Aalborg University, TU Clausthal Technical
 University Prag, TU Crete, així com d’empreses com Volkswagen Group,  Airbus,
 Scania, Royal Automobile Club Catalonia (RACC) i institucions com Fraunhofer IESE, i
 la German Aerospace Centre DLR. Es van exposar noves propostes en temes de
 connectivitat, conceptes i serveis de mobilitat, i planificació urbana relacionades
 amb el repte mundial de millorar la mobilitat a les nostres ciutats.

LA UPC A LA SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS 2015

La UPC, a través del seu centre tecnològic CIT UPC, ha participat en l’edició
 d’enguany de la Smart City Expo World Congress on s’han presentat les tecnologies
 que ha desenvolupat la UPC en l’àmbit de les ciutats intel·ligents. A l’estand s’han
 presentat també els avenços en solucions robòtiques que s’han assolit en el projecte
 Echord++ per a les Smart Cities i l’oferta en formació que ofereix la UPC School en
 aquest àmbit. El Dr. Jaume Barceló (d’inLab FIB UPC)  i el Dr. Roberto Villafàfila
 (CITCEA UPC) van participar en sengles intervencions en l'Speaker’s Corner sobre
 Mobilitat urbana i Solucions per a espai públic i infraestructures, respectivament.

 Per la seva banda, el Dr. Pau Fonseca d’inLab FIB UPC va participar com a ponent al
 Congrés parlant sobre ciutats sostenibles i planificació urbana innovadora. Rosa
 Maria Martín i el Dr. Manel Medina, ambdós també d’inLab FIB UPC, van moderar
 col·loquis sobre noves tecnologies dirigides al benestar social i la creació de ciutats
 tecnològicament segures, respectivament.

CIT UPC AL SCIENCE | BUSINESS ANNUAL SUMMIT

CIT UPC va estar present en la Science|Business Annual Summit 2015 celebrada a
 Barcelona el 20 de novembre. A la jornada hi van participar representants significats
 del món acadèmic, de la indústria i de la política amb l’objectiu de debatre com
 estimular i potenciar la innovació tecnològica a Europa. A la cimera es va donar a
 conèixer una declaració destacant la importància de la recerca per afrontar el canvi
 climàtic i aconseguir un creixement sostenible.

 El Dr. Josep Lluís Larriba, director de DAMA UPC, va participar amb la ponència "The
 future of urban mobility" en el marc de la presentació de noves idees per assolir el
 creixement sostenible.
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RECONEIXEMENT “EMPRENEDOR DE L’ANY” PER A DAMA UPC

El grup de recerca Data Management (DAMA UPC) va rebre el reconeixement
 emprenedor de l'any 2015 en el marc de l'Acte Acadèmic de la Facultat
 d’Informàtica de Barcelona (FIB) celebrat el passat 26 de novembre.  Durant
 l’esdeveniment, al qual hi van assistir més de 400 persones, es van lliurar les
 acreditacions als graduats el curs 2014-2015, així com els reconeixements al
 personal de més de 25 anys de dedicació, al millor expedient acadèmic i al millor
 Treball Final de Grau.

 

 

 

ENS QUEDAREM ENRERE?

Dels tres pilars de l’activitat universitària -docència, recerca i
 transferència de la tecnologia-, la tercera és, probablement, la més
 desconeguda per la societat i, en general, la menys valorada i
 incentivada per part dels estaments públics i la mateixa estructura
 universitària. [...] + Leer más.
  

 

 

 

LA UPC, ENTRE LES 30 MILLORS UNIVERSITATS DEL MÓN DE
 MENYS DE 50 ANYS

El 24 de novembre es va publicar el ranking QS Top 50 under 50, que
 situa la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) entre les 100 millors
 universitats del món amb menys de 50 anys. L’actual posició de la
 Universitat en el lloc 28 suposa una millora de 15 posicions respecte a

 

            
 

 

            
 

 

            
 

 

 

IMPACTE DE SOROLL I VIBRACIONS
 AL TRAMBAIX

El Laboratori d'Enginyeria Acústica i
 Mecànica (LEAM UPC) va fer l’estudi de
 l’impacte de soroll i vibracions del
 Trambaix a l’estació Pont d’Esplugues,
 d’Esplugues de Llobregat (Barcelona), per
 a l’Ajuntament d’aquesta localitat el
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 l’edició anterior. La UPC es manté, a més, com la primera universitat
 politècnica estatal al rànquing. La millora de posicions en el Top 50
 under 50 correspon, per tant, a la millora que va presentar la UPC en la
 darrera edició del rànquing general, on va passar del lloc 337 al 299.
  

 

 

BEQUES MOBILITAT: CONVOCATÒRIA 2015-16

La Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País i la Fundació
 Barcelonesa d’Amics del País, en col·laboració amb Don Javier Godó,
 Conde de Godó, i la Fundació La Caixa, concedeixen beques adreçades
 al personal docent i investigador de Catalunya i als estudiants de
 doctorat vinculats a universitats i centres de recerca, CREA de
 Catalunya, per fer una estada mínima de tres mesos en centres de
 recerca i universitats estrangeres, amb l’objectiu de promoure el
 desenvolupament de la investigació i la docència de la universitat
 catalana. La convocatòria romandrà oberta fins el 18 de desembre.

  

 

 

       

 2004, any en què va ser inaugurat.
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