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Salut 
 Intel·ligència

artificial per a
identificar pacients
amb Alzheimer en
etapes inicials de la
malaltia

Un estudi realitzat
pel CREB UPC centrat en
el diagnòstic actual i futur
de la malaltia d'Alzheimer
(AD), ha identificat i
caracteritzat zones
corticals i subcorticals del
cervell de persones
adultes sanes. L'objectiu
ha estat identificar
pacients en una etapa
inicial de la malaltia com
l'estat de...

Llegir més

Ciberseguretat 
Annual Privacy
Forum 2018 a
Barcelona

A través de l’esCERT,
membre d’inLab-FIB, la
UPC ha estat
coorganitzadora,
juntament amb ENISA, la
DG Connect de la
Comissió Europea i
Telefónica, de l’Annual
Privacy Forum (APF) 2018,
un esdeveniment que va
aplegar experts
internacionals del camp
de la privadesa i protecció
de dades, per posar en
comú els avenços en
recerca...
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 SENTISIM:

Plataforma
d'entrenament
quirúrgic

La divisió de Robòtica i
Visió del CREB UPC ha
desenvolupat una
plataforma d’entrenament
SENTISIM, juntament amb
la Unitat de Gestió Clínica
de Dermatologia de
l’Hospital Universitario
Virgen Macarena. Es
tracta d’un dispositiu
híbrid que combina
dispositius físics, que
emulen l’anatomia del
camp quirúrgic i el suport
informàtic que s'utilitza...
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Premi Manel Xifra i Boada al
Centre d’Innovació i Tecnologia
de la UPC

CIT UPC ha rebut el Premi Manel Xifra i
Boada en la modalitat de grup de recerca
aplicada o centre tecnològic. El rector de la
UPC, Francesc Torres, va recollir el guardó
durant la cerimònia de la XIII edició dels
Premis, convocats pel Col·legi d'Enginyers
Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de
Girona i Comexi.
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Workshop 'Millorant la
transferència de tecnologia a
Europa'

CIT UPC va coorganitzar el passat 8 de
juny el Workshop 'Millorant la
transferència de tecnologia a Europa' en
el marc del projecte
europeu Science2Society (S2S). Durant la
jornada es van presentar els primers
resultats de tres pilots que en els que
treballa el projecte.
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Reconeixements
  

Data-Driven Steel 4.0, accèssit
del Premi Indústria 4.0 2018

Divendres 1 de juny el programa de
projectes Data-Driven Steel 4.0 va ser
guardonat amb l’accèssit del Premi
Indústria 4.0, lliurat en el marc del Fòrum
Indústria 4.0, organitzat per la Comissió
Indústria 4.0 d'Enginyers de Catalunya i
que va tenir lloc a l'Espai Endesa de
Barcelona. 
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Capacitats Tecnològiques
  

Fabricació sostenible

Treballem en la gestió, monitorització i
optimització de consum d'energia a través
de models de predicció i sistemes de
suport de decisions. També tractem les
emissions acústiques, la localització i la
caracterització de fonts de soroll i
realitzem el disseny i desenvolupament
d'equipament amb baixa emissió de soroll
o amb baix nivell de vibració. 

Llegir més

Innovació en l'horitzó

Aquests dies es debaten els detalls del nou programa marc
d'R+D de la Comissió Europea -Horizon Europe-, que
s'activarà en un parell d'anys i substituirà el vigent Horizon
2020.

 

 
Tecnologies biomètriques per a la gestió de la
migració en fronteres i aeroports

  
El 2008 MCIA UPC va col·laborar en el desenvolupament
d'una aplicació de tecnologies biomètriques a la gestió
de la immigració en fronteres i aeroports, proporcionant
la validació i les recomanacions científiques i tècniques
necessàries perquè un ordinador fos capaç de, més enllà
de la supervisió clàssica de vídeo vigilància, interpretar
situacions complexes, com per exemple, una situació de
pànic general o reconèixer una persona que perd el
coneixement. Aquesta aplicació es va desenvolupar en el
marc del projecte Integra, liderat per Telvent.

 

 

   La UPC, entre les 30 millors universitats joves del món segons el rànquing ‘QS Top
50 under 50’

   Informe Cotec 2018 

   European Innovation Scoreboard

   Progra ma TECNIOspring PLUS

16-18 octubre 26-29 octubre 13-15 novembre

  Projectes destacats 

  Activitats CIT UPC

Blog CIT UPC

 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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