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Medi Ambient
   

 Noves tecnologies per
al tractament i la
reutilització d’aigua
residual industrial
 

L'INTEXTER amb la
col·laboració del
centre MCIA lideren ELDE,
un projecte que
desenvoluparà noves
tecnologies de
reutilització de l’aigua
industrial en els sectors
paperer, químic i adober.
Els investigadors de la
UPC, durant un període
de tres anys, aplicaran
noves tècniques d’electro-
depuració d’aigües...
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Producció avançada
  

Nou procés de
fabricació i integració
de dispositius
optoelectrònics
 

CD6 UPC participa
en FLOIM, un projecte que
té com a objectiu el
desenvolupament d’un
nou procés automatitzat
de fabricació de
dispositius
optoelectrònics
(dispositius electrònics
que emeten, detecten i
controlen la llum) per a
produir components
integrats i miniaturitzats.
Una de les novetats del...
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Salut
  

Exosquelets que
poden reduir fins a un
60% l’esforç muscular
dels treballadors en el
sector de l’automoció 
 

CREB UPC participa en un
projecte pioner per
introduir els exosquelets
en la indústria de
l’automoció, amb la idea
de reduir l’activitat
muscular dels
treballadors en
determinades tasques de
la cadena de producció i
millorar la seva salut.

 L’ús d’exosquelets en
processos productius...
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Realitat virtual i Realitat
augmentada: Aplicacions al
món empresarial
 

 

CIT UPC ha participat en la Jornada
“Realitat virtual, augmentada i mixta,
Conferència empresarial i demostració” a
través de ViRVIG, un centre de recerca de
la UPC especialitzat en realitat virtual i
realitat augmentada.
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CIT UPC participa al Foro
Trans�ere 2019
 

 

CIT UPC ha participat al Foro Transfiere
2019, el gran fòrum professional i
multisectorial per a la transferència de
coneixement i tecnologia que se celebra a
nivell espanyol amb l'objectiu d'impulsar
la innovació empresarial. Durant les
activitats de networking, CIT UPC...
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Spin-o�s
  

STEERING MACHINES: Mobilitat
i versatilitat 360º
 

 

CDEI UPC ha creat l’spin-off Steering
Machines, dedicada a comercialitzar una
plataforma omnidireccional que facilita la
mobilitat d’un producte en qualsevol
terreny amb qualsevol càrrega. La
tecnologia ha estat desenvolupada per
CDEI i està patentada.
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Capacitats tecnològiques
  

Disseny i desenvolupament
de producte
 

 

Treballem en la conceptualització,
modelatge, prototipatge, assajos i pre-
industrialització de productes. També
tractem la reducció del temps de
desenvolupament de producte, el disseny,
el desenvolupament i el control de
processos industrials i béns d'equip.  
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Cap a una nova cultura de la moda
 

 

Els últims 15 anys, s’han produït canvis notables en la
indústria tèxtil de la moda. La producció i

 venda de roba pràcticament s’ha duplicat, però el
nombre de vegades que s’utilitza una peça abans de
rebutjarla ha disminuït un 36%. Aquest fenomen és deu a
l’increment de la classe mitjana i a la fast fashion,
estratègia basada a produir canvis ràpids en el disseny...
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12è PREMI DE VALORITZACIÓ DE LA
RECERCA 2019
 

 

El Consell Social de la UPC ha convocat el 12è Premi UPC
de Valorització de la Recerca 2019, amb la finalitat de
reconèixer la tasca dels grups de recerca de la UPC en
transferència de tecnologia en les diferents modalitats
de valorització d'aquesta activitat: projectes de
transferència de tecnologia, invenció o obra per la seva
aplicació al mercat i spin-offs. El termini de presentació
de candidatures finalitza el proper 13 de maig.
 

 

 

 

 

 Sabíeu que...
 

 

Els 20 centres membres de CIT UPC compten amb un
42% de doctors del total d'investigadors? 

  
Amb la qualitat dels resultats de la seva recerca han
constituït 27 empreses spin-off i tenen un històric de 143
patents registrades, a més de gairebé 600 projectes
d'R+D desenvolupats en 2017.  
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  Projectes destacats 
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    Informació d'interès
 

 Fact-Sheet ERC: Participació de Catalunya en les convocatòries de l’European
Research Council (gener 2019)

 
 Cluster analysis on 2017 SMEs scoreboard

 
 EU Industrial R&D Investment Scoreboard 2018 
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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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