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LA UPC MOSTRA ALGUNES DE LES SEVES TECNOLOGIES AL GSMA
MOBILE WORLD CONGRESS
L’spin oﬀ del grup Data Management (DAMA-UPC), Sparsity Technologies, ha
presentat la plataforma CIGO! en el seu estand al Mobile World Congress 2017,
celebrat a Barcelona entre el 27 febrer i el 2 març. Es tracta d’una plataforma de
mobilitat intel·ligent, basada en tecnologia graf, que inclou una WebApp i una
aplicació mòbil. La WebApp transforma decisions en matèria de mobilitat en accions
que rep l’aplicació mòbil i permeten a l’usuari ﬁnal executar aquestes decisions
sense necessitar cap altre disposi u (per exemple, GPS). Aquesta tecnologia permet
desplegar polí ques de mobilitat en temps real que ajudin a millorar l’eﬁciència
operacional a les empreses i les ciutats, així com la qualitat de vida dels ciutadans.
Per la seva banda, l’inLab FIB UPC ha exposat la seva expertesa en ciberseguretat i
ha presentat el projecte BIG IoT sobre internet de les coses, a empreses interessades
en par cipar-hi. A més, CIT UPC ha mostrat les seves capacitats tecnològiques en els
àmbits dels con nguts mul mèdia, apps, intel·ligència ar ﬁcial i games, smart ci es
i realitat augmentada, així com de la mobilitat i l’eHealth.
En l’àmbit les patents s’ha presentat CardioSense, un electrocardiògraf capaç de
proporcionar un prediagnòs c cardiovascular en menys d’un minut; un sistema de
biolixiviació per reu litzar la ferralla dels telèfons mòbils i altres residus electrònics; i
un disposi u per modular la fase d’un senyal òp c basat en grafè.
Més informació.

LIVE-FOR: CONTRA EL CIBERCRIM i CIBERTERRORISME
TRANSFRONTERER
l’inLab FIB UPC ha iniciat un projecte que té com a objec u facilitar a les autoritats
judicials europees l'obtenció d'evidències relacionades amb casos de ciberseguretat
i ciberterrorisme comesos a diferents estats membres. Aquesta inicia va,
anomenada LIVE-FOR, millorarà les competències de les autoritats judicials en l’ús
de les Ordres Europees d’Inves gació (contemplades a la direc va europea
2014/41/EU), i en les noves tecnologies per a la recol·lecció d'evidències digitals
transfrontereres, establint guies de bones pràc ques i programes de capacitació en
l'àrea del forense digital.
En el projecte hi par cipen universitats i ins tuts de Bèlgica, Espanya, Alemanya,
República Txeca i Eslovènia. LIVE-FOR ha estat ﬁnançat pel Programa de Jus cia de la
Unió Europea (2014-2020).

VII CONGRÉS SOBRE LEGIONELLA
El 15 i 16 de febrer es va celebrar el VII Congrés sobre Legionella, congrés de
referència a Espanya, organitzat pel Centre de Recerca en Seguretat Alimentària
(CRESCA UPC). El Congrés va ser inaugurat pel Sr. Marc Armengol, Tinent d’Alcalde
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa; el Sr. Josep García
Raurich, director de CRESCA UPC, i el Sr. Joan Guix, Secretari del Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya. La Sra. Micaela García Tejedor, Subdirectora
General de Sanitat Ambiental i Salud Laboral del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials
i Igualtat va pronunciar la conferència inaugural. Al congrés hi van par cipar més de
200 persones.
Enguany s’han abordat aspectes com la legislació actual, la ges ó de l’administració,
i els diferents mètodes de detecció existents i els tractaments a realitzar, amb èmfasi
especial en la prevenció, la formació i la protecció d’aquesta malal a. Així mateix
s’han analitzat les inicia ves i estratègies que han de permetre garan r la seva
idoneïtat d'una manera sostenible, centrades en altres variables com ara la qualitat
de l'aire, les condicions d'higiene i els factors de risc de la legionel·losi.

RECONEIXEMENT I INSPECCIÓ D’INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES
AMB TECNOLOGIES LIDAR
El Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6 UPC)
treballa en el desenvolupament d'un nou sistema per al reconeixement i inspecció
d'infraestructures ferroviàries elèctriques basat en tecnologia LIDAR (Laser Imaging
Detec on and Ranging). Aquest nou sistema contribuirà a garan r la qualitat, la
con nuïtat i la seguretat del servei, especialment en serveis d'alta velocitat, ja que
aquests presenten elevats requeriments en el grau d'adequació de la xarxa elèctrica.
El projecte serà desenvolupat per un consorci liderat per l'empresa TELICE, CD6 UPC
i el Grupo de Robó ca de la Universidad de León, i s’emmarca en el Repte R4
(Transport sostenible, intel·ligent i integrat) del Pla Estatal d'Inves gació Cien ﬁca i
Tècnica i d'Innovació 2013-2016. Ha rebut ﬁnançament del Ministeri d'Economia i
Compe vitat a través del programa RETOS Colaboración.

ENGINYERIA I CREATIVITAT EN BIOTECNOLOGIA
El Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC), Makers of Barcelona
(MoB) i FabCafè van organitzar el 15 de febrer el primer acte del que serà la futura
comunitat BioTech de Barcelona. Aquest grup reuneix enginyers, professionals i
crea us de diverses disciplines que promouen el desenvolupament de projectes que
ofereixin solucions innovadores en medicina des de l’àmbit de la biotecnologia.
En la trobada es van presentar cinc dels projectes més disrup us de CREB UPC: un
giny per mesurar la composició corporal, una impressora 3D per reproduir teixits
orgànics, com fer servir un servidor web per a executar algoritmes innovadors, un
exoesquelet robò c que ajuda a persones amb lesió medul·lar i un disposi u per
afavorir la neurorehabilitació.

SEGONA REUNIÓ DEL PROJECTE SCIENCE 2 SOCIETY
Del 27 de febrer a l’1 de març s’ha celebrat a Madrid, organitzada per Atos, la
segona reunió de treball de Science 2 Society (S2S), en el qual CIT UPC hi par cipa.
S2S és un projecte europeu que té per objec u estudiar les bones pràc ques sobre
transferència de tecnologia entre la universitat, les empreses i la societat. A través
de 7 casos pràc cs, es combinen experiències reals dels professionals de la ciència i
de la indústria amb marcs teòrics, els quals s’analitzaran posteriorment per
iden ﬁcar possibles millores.
Amb mo u de la trobada es va presentar el vídeo explica u del projecte. Entre
d’altres ac vitats, es va celebrar un workshop sobre com dissenyar l’estratègia
d’explotació dels resultats del projecte.
A la reunió hi van assis r els 18 socis del projecte entre els quals destaquen FIAT,
Atos o CA Technologies i en tats de recerca punteres a Europa com a KU Leuven
(coordinadora del projecte), Karlsruhe Ins tute of Technology, Aalto University o
Fraunhofer.

CIT UPC PARTICIPA A 'GENERA' I 'CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN'
2017
CIT UPC ha par cipat a les ﬁres de Madrid Genera y Clima zación y Refrigeración
2017, que s’han celebrat a Madrid entre el 28 de febrer i el 3 de març. CIT UPC ha
presentat les seves capacitats tecnològiques en aquests àmbits amb èmfasi especial
en smart grids, micro-xarxes, ges ó de l’energia i de la transferència de calor i massa
per tot pus d’aplicacions industrials (com ara compressors, bescanviadors de
calor...) i HVAC (arquitectura bioclimà ca i ven lació, entre d'altres).

"Llum, més llum"
Les úl mes paraules que suposadament va pronunciar un dels pares
del roman cisme, l'alemany Goethe, em permeten introduir un dels
treballs en què he par cipat com a inves gadora del Centre de Recerca
en Enginyeria Biomèdica de la Universitat Politècnica de Catalunya
(CREB UPC)... Llegir més

MICROCÀMERA D’INFRAROIG
PER A LA MONITORITZACIÓ DE
RATPENATS
PUBLICACIÓ DE L'INFORME 'CIENTÍFICAS EN CIFRAS'
La Unidad de Mujeres y Ciencia (UMYC) del Ministerio de Economía y
Compe vidad (MINECO) ha publicat l’informe «Cien ﬁcas en cifras 2015:
Estadís cas e indicadores de la (des)igualdad de género en la formación y
profesión inves gadora», principal document estadís c que recull des de
2007 la presència rela va de dones en diferents nivells i àmbits de la ciència
a Espanya.

El Centre de Desenvolupament
Tecnològic de Sistemes d’Adquisició
Remota i Tractament de la
Informació (SARTI UPC), amb el
Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya (CTFC) han dissenyat, en
el marc del projecte Endesabats, una
microcàmera d’infraroig de baix
consum
per
monitoritzar
el
comportament dels ratpenats a dins
dels seus nius. Degut a l'increment
de l'ac vitat humana en els boscos,
els ratpenats s'han vist desplaçats
dels seus nius naturals. Per estudiar
aquest fenomen, s’han creat nius
ar ﬁcials on s’ha instal·lat una
microcàmera que realitza fotograﬁes
de l’interior per monitoritzar els
comportament
dels
ratpenats,
extraient-ne
patrons
de
comportament al llarg del temps.
Degut a que són animals nocturns i
busquen llocs foscos, la càmera
u litza llum infraroja, que no és
visible pels ratpenats. El baix
consum del disposi u permet que
pugui romandre desplegat al bosc
durant
períodes
de
temps
prolongats. De les 31 espècies
diferents que s'hi troben, 19 estan
amenaçades, mo u pel qual és
important conèixer els seus hàbits
per tal de preservar-ne la població.

