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TECNOLOGIES DE LA SALUT: UN DISPOSITIU PERMET REHABILITAR EL
SÒL PELVIÀ DES DE CASA, AMB JOCS PER A MÒBIL I CONTROL MÈDIC
REMOT

El Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC) assajarà el proper mes de
setembre un sistema dissenyat per millorar la teràpia de rehabilitació de la
musculatura del sol pelvià, un tractament recomanat per evitar o tractar la
incon�nència urinària. L’assaig es farà en el marc del projecte europeu WOMEN-UP
(liderat per CREB UPC), i també hi par�ciparan l’Academic Medical Center
d’Amsterdam i el Kuopio University Hospital de Finlàndia. La tecnologia, que ja ha
estat provada en 21 dones (11 a la Unitat de Sòl Pelvià de l’Hospital Clínic de
Barcelona i 10 del Kuopio University Hospital de Finlàndia), incorpora serious games
per a disposi�us mòbils que es guien mitjançant els moviments musculars, i permet
la supervisió mèdica remota a través d’una plataforma web.

  
La crida per captar voluntàries que vulguin par�cipar ja ha començat a través de la
pàgina web stopui.com. En concret, es busquen 110 voluntàries a Barcelona, 110 a
Amsterdam i 80 a Finlàndia.

  
Més informació

INDÚSTRIA 4.0: NOVA PLATAFORMA DE MONITORITZACIÓ INTEL·LIGENT
AMB CAPACITAT D’APRENENTAGE CONTINUAT

El centre Mo�on Control and Industrial Applica�ons (MCIA UPC) col·labora amb
l’empresa MAPRO en el desenvolupament d’una plataforma de monitorització
intel·ligent de maquinària industrial amb capacitat d’aprenentatge con�nuat. S’està
desenvolupant una innovadora metodologia d’anàlisi combinat basat en un model
local específic per a cada màquina a monitoritzar i un model genèric ubicat en el
sistema global de ges�ó d’informació, amb l’objec�u d’acumular a la plataforma el
coneixement generat per a cadascuna de les màquines. En el projecte s’apliquen
tecnologies d’anàlisi mul�variant basades en intel·ligència ar�ficial que permetran
detectar i iden�ficar tant les anomalies caracteritzades com les encara no
caracteritzades (novetats), per tal de poder actualitzar i acumular el coneixement
generat durant la vida ú�l de les màquines.

  
El projecte finalitzarà en 2018 i ha estat cofinançat pel Ministeri d’Economia,
Indústria i Compe��vitat i la Unió Europea, dintre del Programa Estatal d’R+D+i
orientat als Retos de la Sociedad.

  
MAPRO centra la seva ac�vitat en el disseny i fabricació d’equipaments de test i de
línies de muntatge per als principals fabricants de components d’automoció i altres
sectors industrials.

TECNOLOGIES DE LA SALUT: CARACTERITZACIÓ DE PATOLOGIES
CARDÍAQUES DE LA MALALTIA HUTCHINSON-GILFORD

Inves�gadors del Centre de recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC) han
estudiat les anomalies en el cor de pacients afectats amb la malal�a Hutchinson-
Gilford, també anomenada progèria o síndrome de l’envelliment prematur. A par�r
de l’anàlisi d’imatges de microscòpia de fluorescència s’ha estudiat el comportament
de l’ió de calci, responsable de l’acoblament electromecànic a través d’un
mecanisme conegut d’excitació-contracció, clau en la detecció d’anomalies en
malal�es cardíaques. L’anàlisi de les imatges ha pogut detectar patrons de
comportament anòmals a par�r de diferents indicadors com ara la morfologia del
senyal electrocardiogràfic, la presència més gran de fenòmens d’arítmia ventricular,
les alteracions en la connec�vitat del teixit cardíac o la dinàmica del calci
intracel·lular. Aquestes anomalies demostren per primera vegada la presència
d’alteracions cardíaques similars en 15 pacients de progèria. Aquest estudi evidencia
un desenvolupament progressiu d’anomalies en el senyal de l’electrocardiograma
que estan relacionades amb disfuncions cardiovasculars associades a processos
d’envelliment.

  
En aquest projecte, coordinat per Centro Nacional de Inves�gaciones
Cardiovasculares Carlos III (CNIC), ha col·laborat també l’Ins�tut de Ciències
Cardiovasculars de Catalunya (ICCC).

  
Més informació

CIT UPC S’ADHEREIX AL CLÚSTER RAILGRUP

CIT UPC ha formalitzat la seva adhesió al Clúster Railgrup, una inicia�va sorgida en
2002 i impulsada per la Generalitat de Catalunya, que té com a objec�u reforçar la
compe��vitat de la indústria i el sector ferroviari a tots nivells a Espanya. El Clúster
està integrat per unes 100 empreses, incloent operadores, fabricants OEM i pimes, i
representen un volum de facturació global de 17.000 milions d’euros.

CIT UPC PARTICIPA AL '6º CONGRESO ESPAÑOL DE MANTENIMIENTO'

CIT UPC, de la mà de MCIA UPC, ha par�cipat al '6º Congreso Español de
Mantenimiento', un espai de debat per compar�r idees i experiències en el sector
del manteniment organitzat per l’Asociación Española de Mantenimiento (AEM). En
l’espai d’exhibició del Congrés s’han presentat les tecnologies i projectes
desenvolupats per MCIA UPC en el camp del manteniment industrial predic�u en el
qual és expert.

  
L’esdeveniment ha �ngut lloc al Palau Firal i de Congressos de Tarragona entre el 28 i
el 30 de març i ha reunit a més de 600 persones de 270 empreses del sector.

PROPERS CURSOS AMB MATRÍCULA OBERTA DE FORMACIÓ
CONTINUADA

Curs profesional de funcionament del mercat elèctric espanyol
Curs profesional de introducció a la norma IEC 61850
Curs profesional d'energia per a xarxes elèctriques: una introducció a la
tecnologia i les aplicacions.
Curs profesional de proteccions en media tensió.
Curs profesional d'aplicació dels DSP al control de motors.
Curs profesional de energia eòlica
Curs profesional de desenvolupament d'aplicacions Android amb App
Inventor

NÚRIA SALÁN, DISTINGIDA AMB EL PREMI 'MUJER Y TECNOLOGÍA' DE LA
FUNDACIÓ ORANGE

La Fundació Orange ha guardonat a Núria Salán, inves�gadora del Centre d’Integritat
i Fiabilitat dels Materials (CIEFMA UPC), amb el Premio Mujer y Tecnologia-
Fundación Orange, en la seva segona edició. Aquest reconeixement dis�ngeix
anualment a dones que destaquen per la seva tasca en els àmbits de la tecnologia i
la innovació social, amb resultats que hagin incidit de manera rellevant en el
desenvolupament i la transformació de la societat, millorant la qualitat de vida de
les persones.
 
Núria Salán és llicenciada en Ciències Químiques (Metal·lúrgia) per la Universitat de
Barcelona (UB), Doctora en Ciència de Materials i Enginyeria Metal·lúrgica per la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). És també professora i sotsdirectora de
l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacials i Audiovisual de Terrassa
(ESEIAAT) de la UPC. Des de gener de 2016 és presidenta de la Societat Catalana de
Tecnologia (filial de l'Ins�tut d'Estudis Catalans).
 
Més informació

 

S’ha d’innovar en innovació?

Barcelona està entre les deu capitals europees considerades “hubs”
(centres neuràlgics) tecnològics . A més, ha estat nomenada Capital
Europea de la Tecnologia el 2014 i ciutat més intel·ligent (“smartest
city”) del món el 2015... Llegir més

  

LA UPC, AL 'TOP 10' MUNDIAL EN TRES CATEGORIES
CIENTÍFIQUES DEL RÀNQUING 'CWUR BY SUBJECT'

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) és la quarta millor
universitat del món i la primera a Europa en les categories cien�fiques
d’Enginyeria Mul�disciplinar i d’Aplicacions interdisciplinars en
Matemà�ques, segons el CWUR Rankings by Subject. Així mateix, és la
novena al món i la quarta europea en Tecnologia de l’Edificació i la
Construcció. En les tres categories és l’única estatal que es posiciona
en aquest rànquing.

  
Més informació

 

INDICADORS DE RECERCA I INNOVACIÓ DE LES UNIVERSITATS
PÚBLIQUES CATALANES

S’ha presentat la cinquena edició de l’Informe de l’ACUP sobre els
Indicadors de recerca i innovació de les universitats publiques
catalanes 2016. L’informe analitza els principals indicadors de recerca i
innovació i esdevé una eina per a la quan�ficació i l’estudi de l’evolució
del nostre sistema.

  

 

LABSON UPC A LA SECRETARIA
TÈCNICA D'AIFTOP

El Laboratori de Sistemes
Oleohidràulics i Neumà�cs (LABSON
UPC) manté la secretaria tècnica de
l’'Asociación Ibérica de Fabricantes y
Comerciantes de Transmisiones
Oleohidráulicas y Neumá�cas'
(AIFTOP), la qual promou la
col·laboració entre els fabricants i els
associats, i els representa de manera
col·lec�va davant de l’administració i
de les ins�tucions públiques i
privades. 

 

 

  

file:///C:/Users/Clara/Desktop/NWS/2017_03/*%7CARCHIVE%7C*
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
https://www.instagram.com/cit_upc/
http://cit.upc.edu/ca/tecnologies/tecnologia/18/tecnologies_de_la_salut
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/46/creb_upc
http://www.women-up.eu/
http://www.hospitalclinic.org/
http://stopui.com/
http://cit.upc.edu/ca/destacats/women_up
http://cit.upc.edu/ca/destacats/industry_4_0
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/54/mcia_upc
http://www.maprotest.com/html/home.php?sel_lang=eng
http://cit.upc.edu/ca/destacats/plataforma_de_monitoritzacio
http://cit.upc.edu/ca/tecnologies/tecnologia/18/tecnologies_de_la_salut
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/46/creb_upc
https://www.cnic.es/
http://www.iccc.cat/
http://cit.upc.edu/ca/destacats/hutchinson_gilford
https://www.railgrup.net/
https://www.youtube.com/watch?v=mJ6VkOtyaa0
http://cit.upc.edu/ca/centres_upc/centres/54/mcia_upc
http://congreso2017.aem.es/patrocinadores
http://www.aem.es/
http://www.citcea.upc.edu/upload/formacio/07_2017_%20Mercat%20programa1.pdf
http://www.citcea.upc.edu/upload/formacio/04_2017_IEC%2061850%20programa1.pdf
http://www.citcea.upc.edu/upload/formacio/06_2017_energy%20storage1.pdf
http://www.citcea.upc.edu/upload/formacio/06_2017_%20Proteccions%20programa1.pdf
http://www.citcea.upc.edu/upload/formacio/07_2017_%20DSP%20programa1.pdf
http://www.citcea.upc.edu/upload/formacio/06_2017_eolica1.pdf
http://www.citcea.upc.edu/upload/formacio/07_2017_android_V21.pdf
http://www.fundacionorange.es/
http://futur.upc.edu/M%C2%AANuriaSalanBallesteros
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/37/ciefma_upc
http://cit.upc.edu/ca/destacats/mujer_y_tecnologia
http://futur.upc.edu/M%C2%AANuriaSalanBallesteros
http://www.eseiaat.upc.edu/
http://blogs.iec.cat/sct/
http://cit.upc.edu/ca/destacats/mujer_y_tecnologia
http://blog.cit.upc.edu/?p=1338
http://cwur.org/
http://www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/la-upc-al-top-10-mundial-en-tres-categories-cientifiques-al-ranquing-cwur-by-subject
http://www.indicadorsuniversitats.cat/recerca/documents/2016/informe_2016.pdf
file:///C:/Users/Clara/Desktop/NWS/2017_03/*%7CLIST:SUBSCRIBE%7C*
file:///C:/Users/Clara/Desktop/NWS/2017_03/*%7CFORWARD%7C*
https://www.feriazaragoza.es/files/personalizacion/feriazaragoza/ediciones/smopyc/2017/Jornadas/smopyc-2017-workshop-aiftop.pdf
http://www.healthio-global.com/
http://www.automobilebarcelona.com/
http://www.bioceramics29.com/
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/53/labson_upc
http://www.aiftop.es/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=kp5RcDOtE6Q
http://cit.upc.edu/newsletter/2017_03/nws_57_ca.pdf
file:///C:/Users/Clara/Desktop/NWS/2017_03/*%7CUNSUB%7C*
http://www.cit.upc.edu/ca
mailto:info.cit@upc.edu
http://fonseuropeus.gencat.cat/es/
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/inici

