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Medi Ambient
   

 Algorismes per a
aconseguir un
creixement
sostenible del
sector marítim
d’esbarjo
 

DAMA UPC ha col·laborat
amb la seva spin-off
Sparsity, en el
desenvolupament del
projecte MaSSy (Mobile
collAborative Systems for
the improvement of
Services and business
development in Yachting
industry) per a promoure
la innovació en la gestió
de l’aigua.
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Energia
  

Noves tecnologies
per edificis més
eficients i
respectuosos amb
el medi ambient
 

SEER UPC participa en el
projecte Sudoket, destinat
a potenciar les Key
Enabling Technologies -
KETs- per a la construcció
d'Edificis Innovadors (EIs).
L'aplicació de KETs al
sector de la construcció
permet dissenyar i
construir Edificis
Innovadors, més eficients
i competitius, amb noves i
millors prestacions...
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Medi Ambient
  

Els observatoris
marins més
singulars, ara més
accessibles
 

SARTI UPC ha finalitzat la
seva participació en FixO3
(Fixed point Open Ocean
Observatory), un projecte
europeu que té com a
objectius la integració i
harmonització de diversos
observatoris oceànics
d'Europa, i facilitar a la
societat l'accés a aquestes
instal·lacions singulars.
Aquests observatoris
tenen com a objectiu
proporcionar mesures...
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CIT UPC s’incorpora al Clúster
de Materials Avançats
 

 

CIT UPC ha formalitzat la seva
incorporació al Clúster de Materials
Avançats (CMAV), una associació sense
afany de lucre que té com a objectiu
principal promoure i contribuir a la
competitivitat de les empreses i entitats
de la cadena de valor del sector dels
materials avançats a Catalunya. 
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La UPC i PIMEC potencien la
innovació i la competitivitat de
les empreses
 

 

La UPC i PIMEC han signat, el 5 de
desembre, un conveni amb l’objectiu
d’establir un marc de col·laboració que
permeti fomentar la transferència de
coneixement i tecnologia de l’àmbit
universitari als sectors productius,
potenciant així la innovació... 
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Spin-o�s
  

DATTIUM TECHNOLOGY:
Monitoratge intel·ligent a la
indústria 4.0
 

 

MCIA UPC ha creat la spin-off Dattium
Technology, especialitzada en el
desenvolupament de sistemes...
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Capacitats tecnològiques
  

Ciberseguretat
 

 

Som capaços de fer anàlisi de dades i
realització de tests per a la detecció de
frau. Desenvolupem sistemes
d'identificació digital, biometria i
encriptació.
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Entrevista amb Monika Bachofner,
Directora d’Operacions de l’EIT Urban
Mobility
 

 

Monika Bachofner, enginyera industrial i economista per
l’Institut Tecnològic de Karlsruhe (KIT) és la directora
d’operacions de EIT Urban Mobility, la comunitat
d’innovació i coneixement (KIC) que acaba de posar-se en
marxa amb un consorci impulsat per la UPC amb la
col·laboració de CIT UPC i de CARNET.
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Barcelona serà la capital europea de la
mobilitat urbana, amb la UPC com un dels
socis tecnològics clau
 

 

MOBILus és la nova comunitat d’innovació i coneixement
(KIC per les seves sigles en anglès) de l’Institut Europeu
d’Innovació i Tecnologia (EIT), una xarxa que
posiciona Barcelona com a capital europea de la
mobilitat urbana. La candidatura d’aquesta plataforma,
formada per 48 socis de 15 països, entre ciutats...
 

 

 

 

 

 Sabíeu que...
 

 

Innotex Center disposa d'un laboratori de tecnologia
tèxtil per a la determinació de la solidesa de les tintures i
l'estudi fisicoquímic dels seus processos d'aplicació.
Aquest laboratori pot reproduir tots els procediments
industrials de tintures a escala semi-industrial, i està
especialitzat en la minimització del seu impacte ecològic.
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  Projectes destacats 

 

 

 

 

 

 

 

  Activitats CIT UPC
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog CIT UPC
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    Informació d'interès
 

 Women in Digital Scoreboard 2018 - Country Report: Spain-  EU  
 

 World Intellectual Property Indicators 2018 - WIPO
 

 Transferència del Coneixement: nou model per al seu prestigi i impuls - CRUE 
 

 Estadística sobre activitats d'R+D - Dades provisionals 2017 - INE
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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.

Descarregar butlletí   
 Política de privacitat 
 Add us to your address book
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