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Llegir més 

Salut: Plataforma
social col·lectiva de
sensibilització per
a malalties rares
pediàtriques

CREB UPC col·labora en el
desenvolupament d’una
plataforma de
sensibilització col·lectiva
que connectarà pacients,
familiars, investigadors,
professionals de la salut,
voluntaris, representants
públics i altres actors
involucrats en un entorn
de Malalties Rares (Rare
Deseases, RD).

Llegir més 

ACTPHAST4.0: 
 Acceleració de

projectes en
l’àmbit de la
fotònica per a
empreses 

CD6 UPC participa com a
partner en el projecte
europeu ACTPHAST
4.0, una plataforma que
recolza i accelera la
capacitat d’innovació de
les empreses europees
proporcionant-les accés
directe a l’expertesa, a
l’estat de l’art i a les
infraestructures dels...

Llegir més 

Energia i Medi
Ambient:
Monitorització
intel·ligent d'una
central
hidroelèctrica

CDIF UPC ha treballat en
l’impacte del
funcionament de les
turbines de la central
hidràulica MICA realitzant
un monitoratge
intel·ligent que, a més de
detectar fallades
incipients i reduir els
costos associats al
manteniment...

Llegir més 

II Trobada dels Hubs Digitals
Europeus 

El passat 22 de febrer es va celebrar a
Brussel·les la segona jornada de la sèrie
de trobades previstes dintre del Grup de
Treball dels Hubs d’Innovació Digital, del
qual CIT UPC i el centre DAMA UPC en són
membres. 

 L’objectiu d’aquesta trobada ha estat
apropar els Hubs d’Innovació Digital
membres del Catàleg Europeu de DIH’S,
per tal d'analitzar com finançar els DIHs i
millorar l’accés al finançament per a les
pimes. 

Llegir més 

8M, Dia internacional de la
Dona

Amb motiu del Dia Internacional de la
Dona, volem fer un reconeixement a les
dones investigadores dels centres
membres de CIT UPC. Expertes en TIC, en
biomaterials, en serious games, en
dosimetria, en tecnologies químiques i de
l’alimentació, en energia, en fotònica i
òptica, en simulació, en biomecànica, en
materials, en acústica i vibracions, en
equipaments industrials, en industria 4.0,
en smart grids, en intel·ligència artificial...

Llegir més 

Investigadors
  

Relleu a la direcció de CDEI UPC

El Dr. Jordi Martínez ha assumit la
direcció del Centre de Desenvolupament
d’Equips Industrials (CDEI UPC) i relleva el
Dr. Carles Riba Romeva, qui ha estat
fundador i director del centre des de 1999.
Gràcies al lideratge i a l’expertesa del Dr.
Riba, CDEI UPC s’ha posicionat com a
referent en innovació en disseny ...

Llegir més 

Capacitats Tecnològiques
  

Industrial Internet of Things

Disposem de capacitats tecnològiques en
la Internet of Things industrial en àmbits
com ara la comunicació industrial, la
intel·ligència artificial, el
monitoratge intel·ligent de processos
industrials, l'estalvi energètic mitjançant
monitoratge intel·ligent o el
desenvolupament de sensors i extracció
de dades. 

Llegir més

Dones, ciència i tecnologia: una “carrera” de
fons…

Actualment, homes i dones tenim accés a la formació
universitària en aparent paritat. Però només és això:
aparent. Els percentatges globals d’homes i dones que
trobem a la universitat són un reflex de la societat, però hi
ha àmbits en els quals aquesta “paritat” queda lluny de ser
realitat.

Llegir més 

El programa RecerCaixa distingeix el
projecte LinDaFIX per lluitar contra la
pobresa i l’exclusió social 

El projecte ‘LinDaFIX (Linked Data for Fighting Inequality
in Complex Societies): Dades enllaçades per lluitar contra
la desigualtat en societats complexes', de les
investigadores María Ribera Sancho, investigadora de
l’inLab FIB UPC, i Maria Cristina Marinescu, del Barcelona
Supercomputing Center-Centro Nacional de
Supercomputación ha estat seleccionats a la
convocatòria 2017 del programa RecerCaixa.

 

 
La Divisió de Biomecànica del Centre de Recerca en
Enginyeria Biomèdica (CREB UPC) va analitzar el
moviment dels braços de jugadors del FC Barcelona B de
bàsquet per tal de millorar la seva efectivitat en el
llançament a cistella. En l’estudi es van utilitzar models
musculoesquelètics per a comparar angles, velocitats i
parells articulars, extraient així resultats de caire general
per a millorar la tècnica de llançament a cistella.

 
 

 

 

 
   Claus per a un nou paradigma energètic. Anàlisi de la situació i tendència. Línies
de treball futures de la UPC per a la Transició vers un nou Model Energètic.

   Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica. 2017. Fundación CYD. 

   Enquesta sobre les tendències d'inversió en inversions industrials d'R+D a la UE
2017

  

 Les dones en l'àmbit de la ciència i la tecnologia
 
  

  

26-29 març 11-12 abril 25-26 abril

  Projectes destacats 

  Activitats CIT UPC

Aquest mes al blog...

Destacats

 Sabíeu que...
 

 
 

 Informació d'interès
 

Agenda

Contacta amb nosaltres!
Volem ser punt de trobada per tots aquells que treballem en l'R+D. Us animem a

participar, enviant-nos les vostres notícies, comentaris, necessitats o qualsevol altra
informació que considereu rellevant i que vulgueu compartir.
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