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BEAMAGINE: NOVA SPIN-OFF DE CD6 UPC

El Centre de Desenvolupament de Sensors i Sistemes (CD6 UPC) ha creat la spin-off 
Beamagine S.L. amb l’objectiu de comercialitzar la tecnologia d’imatge LIDAR
desenvolupada pel centre.  Aquesta tecnologia permet l’obtenció d’imatges 3D en
temps real mitjançant càmeres compactes, basades en un pols làser del que es
detecta el temps en anar i tornar de l’objecte. Aquesta mesura puntual es converteix
en imatge mitjançant un sistema d’escanejat o amb matrius de detectors. La
tecnologia, que s’ha desenvolupat i patentat a CD6 UPC a partir de les línies de
treball del centre en metrologia, té avantatges de cost i de prestacions respecte dels
sistemes comercials actuals que li permetran afrontar les oportunitats de mercat
detectades, per exemple, en robòtica i en seguretat.

Beamagine ha estat fundada pel Dr. Santiago Royo i Jordi Riu, ambdós investigadors
de CD6 UPC. Així mateix, la recerca prèvia, de la qual sorgeix la nova empresa, ha
estat finançada amb recursos propis del grup, del Ministerio de Economía y
Competitividad i de la Generalitat de Catalunya.

 

 

INNOTEX  CENTER  ASSESSORA  AL  TÈXTIL  PERUÀ

Innotex Center/CTF ha portat a terme un conjunt d´assessories a les més importants
filatures peruanes per a desenvolupar nous productes amb més valor afegit,
treballant amb cotons Pima i Tanguis, de fibra extra llarga i patrimoni de Perú,
considerats com els millors del món per les seves excel·lents prestacions tècniques.
Els treballs han estat patrocinats per la multinacional americana Cotton USA,
comercialitzadora de tot el cotó americà d’alta qualitat, i la patronal peruana,
la Sociedad Nacional de Industrias.

Innotex Center col·labora actualment amb l´empresa Inca Tops d´Arequipa, empresa
vertical amb més de 1.000 treballadors, especialitzada en la fabricació d´articles d
´alpaca i d´altres pèls de camèlids dels Andes, també patrimoni de Perú, amb
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l’objectiu d’ampliar la seva gama de fabricats, i cercar noves aplicacions tècniques d
´aquests pèls ja que en l’actualitat només es fan servir en articles de moda.

 

 

CREB UPC PARTICIPA A LA BIO INTERNATIONAL CONVENTION 2016

El Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC) ha participat a la Bio
International Convention 2016, la principal fira internacional del sector biotecnològic,
celebrada a San Francisco (California, EEUU) del 6 al 9 de juny. El centre ha presentat
les seves capacitats tecnològiques, així com les patents que comercialitza en
l’actualitat, com ara algunes de les registrades enguany: "Method for conditioning
stem cells", "Portable device and method for measuring electromyographic signals of
a user" o "Systems and methods to asses infracted myocardial tissue by mearuring
electrical impedance during the cardiac cycle".

A la Bio Convention San Francisco 2016 han participat 42 empreses i entitats
catalanes i 28 empreses de la resta d’Espanya, coordinades per Biocat. CREB UPC ha
participat en múltiples reunions amb empreses, fundacions i centres hospitalaris per
buscar noves aliances que permetin desenvolupar nova tecnologia que tingui un
impacte real en el mercat i en la societat.

 

 

 

CARNET: EL PRIMER GRAN ‘HUB’ DE MOBILITAT URBANA A BARCELONA

El dia 1 de juny es va presentar CARNET  -Cooperative Automotive Research
Network-, el primer gran 'hub' en recerca i innovació centrat en l’àmbit de
l’automoció i la mobilitat urbana del futur a Barcelona, impulsat per La Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC), SEAT i Volkswagen Group Research.
 
La presentació de CARNET es va emmarcar en la jornada Creating the Urban Mobility
of the Future, presentada el rector de la UPC, del Dr. Enric Fossas; el vicepresident
d’R+D de SEAT, Dr. Matthias Rabe, i el director executiu de Volkswagen Group
Research, el Prof. Dr. Jürgen Leohold. També va comptar amb la participació de la
regidora de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, Mercedes Vidal, així com del Dr.
Christoph Wäller, director industrial de CARNET i Manager of Innovation and
Alternative Mobility de SEAT, i del Dr. Jaume Barceló, director acadèmic de CARNET i
professor emèrit de la UPC. En paral·lel es va organitzar un showroom amb alguns
dels projectes que s’estan desenvolupant així com una sessió de conferències al
voltant de la mobilitat urbana.
 
CARNET, que neix com una iniciativa de la Càtedra SEAT de la UPC i està coordinat pel
Centre d’Innovació i Tecnologia de la Universitat (CIT UPC), compta amb el suport
d’altres socis empresarials, com ara Altran, Applus+ Idiada, Ficosa, el RACC i Rucker
Lypsa. 
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PROPERS CURSOS AMB MATRÍCULA OBERTA DE FORMACIÓ
CONTINUADA               

Introducción al desarrollo de aplicaciones móviles para Android (Juny)
Creación de aplicaciones web con AngularJS (Juliol)
Cálculo de componentes mecánicos mediante elementos finitos (Octubre)
Curso Profesional de Protecciones en Media Tensión (Per determinar)
Curso Profesional de Introducción a la Norma IEC 61850 (Per determinar)
Curso Profesional de Aplicación de los DSP al Control de Motores (Per
determinar)

 

 
 

 

SI HI HA MAROR... GUANY D'ELÈCTRIQUES

Encara que els vents de canvi indicaven que el
següent govern la derogaria, i que per tant no
arribaria a aplicar-se, finalment va arribar el 8
d’abril, la data per al final de la moratòria de
sis mesos que estableix el reial decret
900/2015 pel qual es regulen les condicions
administratives, tècniques i econòmiques de
les modalitats de subministrament d’energia
elèctrica i de producció en la modalitat

d’autoconsum. [...] + Llegir mes.

 

 

 

LA UPC, PRIMERA INSTITUCIÓ CATALANA EN PROJECTES
EUROPEUS DE L’HORITZÓ 2020 EN 2014-15

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) se situa com a líder a
Catalunya en número de projectes finançats a través del programa
Horizon 2020 en el període 2014-2015; participa en 41 dels gairebé 200
projectes de les universitats catalanes i en lidera 13. Així es reflecteix en
un informe del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
Fins al moment, la UPC té atorgats 61 projectes en aquest programa, la
majoria dels quals es desenvolupen en l'àmbit de la ciència excel·lent.

Pel que fa a retorn de la inversió, la UPC destaca com la primera
universitat catalana i se situa en sisè lloc en l’àmbit estatal.

 

            
 

 

            
 

 

 

TELEFÈRIC A NEPAL

El Centre de Disseny d’Equips Industrials
(CDEI UPC) va realitzar el disseny d’un
telefèric que funciona sense energia al
districte de Kalicot, a la zona de Karnali,
al nord-oest del Nepal. Degut a la manca
de recursos de la zona, CDEI UPC va idear
un sistema per millorar la fiabilitat dels
telefèrics dissenyats per Practical Action
quan necessiten torres intermèdies (gran
distància entre l’estació superior i
inferior). El telefèric s’utilitza per facilitar
als habitants de les zones altes la venda
dels seus productes. Amb el telefèric és
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PUBLICACIÓ DE L'INFORME COTEC 2016

El 13 de maig es va presentar l’Informe COTEC 2016, en un acte presidit
per SM el  Rei Felip VI, un informe que reflecteix cada any, des de 1996,
la situació de l’R+D+i a Espanya. Enguany, i amb un format renovat, a
més dels principals indicadors sobre la matèria, incorpora nous capítols
dedicats a l’educació, la innovació social i el finançament de la
innovació, així com opinions dels principals experts en aquest àmbit i la
seva previsible evolució futura.
 
Destaca l’informe que la inversió en R+D en relació al PIB d’Espanya es
va situar en 2014 a 12.821.000 d’euros, fet que suposa un descens del
1,5% respecte a 2013, i que representa un 1,23% del PIB, marcant
un diferencial amb la resta d’Europa (UE28) de 0,72 punts, el més alt
des de 2002.
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