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Medi Ambient
   

 Tecnologies
innovadores per a la
regeneració
d’aigües urbanes i
residuals
 

L’INTEXTER i
MCIA participen en el
projecte REGIREU
(Recerca en Tecnologies
de Regeneració d’Aigua i
Gestió del Risc per la
Reutilització), que té com
a objectiu adquirir el
coneixement i
desenvolupar tecnologies
innovadores que
permetin la regeneració
d’aigües residuals
urbanes i industrials per a
la seva posterior
reutilització...
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Mobilitat
  

Best Routes:
Millores en les rutes
i en la distribució de
productes
alimentaris
 

DAMA UPC participa a
través de la seva spin-off
Sparsity Technologies a
Best Routes, un projecte
que millorarà les rutes de
transport i la distribució
de productes alimentaris.

 Aquest projecte té com a
finalitat impulsar un pilot
en el qual les empreses
de distribució
d'alimentació seca facin
ús dels vehicles i les línies
regulars de transport
públic de viatges, i uneixin
rutes per tal que...
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Qualitat Ambiental
  

VIII Edició del
Congrés Nacional
de Legionel·la i
Qualitat Ambiental
 

 
CRESCA UPC va organitzar
al Museu de la Ciència i de
la Tècnica de Catalunya a
Terrassa la VIII Edició del
Congrés Nacional de
Legionel·la i Qualitat
Ambiental. Durant els dies
20 i 21 de febrer es
van tractar temes sobre la
qualitat de l'aire, les
condicions d'higiene i els
factors de risc de la
legionel·losi. La
conferència inaugural
sobre la "Situació actual
de la Legionel·la" va...
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CIT UPC participa a la jornada de
cloenda del projecte S2S a
Cambridge
 

 

Al voltant de 100 participants d’arreu del
món es van reunir a Cambridge (UK) amb
motiu de la jornada Future of Open
Innovation Practices Day, organitzat pel
projecte Science2Society (S2S) amb
l'objectiu de facilitar la interacció entre els
stakeholders assistents...
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La UPC, novament present al
Mobile World Congress
 

 

 
Diversos projectes en els quals participa la
UPC en l’àmbit de la biotecnologia -com
l’exosquelet ABLE- i la tecnologia 5G, així
com diferents spin-offs sorgides de la
Universitat, han estat presents a la 14ena
edició del MWC i a l’esdeveniment vinculat
4YFN... 
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Spin-o�s
  

STEERING MACHINES:
 Millor start-up del programa

d'acceleració de Barcelona Activa
 

 

La jove spin-off del Centre de Disseny
d'Equips Industrials (CDEI UPC), Steering
Machines, culmina amb èxit el seu pas pel
programa d'acompanyament a projectes
emprenedors d'alt impacte
tecnològic, guanyant el premi a la millor
start-up del programa d'acceleració de
Barcelona Activa.
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Capacitats tecnològiques
  

Realitat virtual i augmentada
 

 

Treballem en la interacció immersiva i la
realitat virtual i augmentada en
visualització de dades, modelatge
procedimental i processament geomètric,
renderització en temps real, creació
d’aplicacions de realitat augmentada,
enregistraments d’alta precisió d’objectes
virtuals georeferenciats al món real,
sistemes òptics per a la realitat virtual,
usabilitat d’aplicacions i vídeo jocs, entre
d'altres aplicacions.
 

 

Llegir més

 

8M: Tecnologia en femení
 

 

La relació entre dones i innovació segueix cridant
l'atenció el 2019. Alguns dels desenvolupaments
tecnològics que han estat notícia pel seu caràcter
innovador van ser impulsats per equips liderats per
dones, tot i que la proporció d'investigadores
postdoctorals respecte a la d'investigadors se situa en un
40-60% favorable a aquests últims, segons l'informe
Dona i Ciència de la Generalitat de Catalunya...
 

 

 

 

 

 

 Sabíeu que...
 

 

La UPC forma part del primer Comitè Espanyol
d'Observacions Oceanogràfiques (CEOO).

  
CEOO s'ha constituït amb la participació de la UPC,
mitjançant la plataforma d'Observació Submarina
OBSEA, situada a Vilanova i la Geltrú. En aquest comitè hi
participen també deu organismes més de l'Estat
espanyol. 
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    Informació d'interès
 

 S'ha obert la convocatòria de Doctorats Industrials (DI) 2019
 

 WIPO Technology Trends 2019 on Artifical Intelligence
 

 European Comission 101 ideas on the future of research and innovation in Europe 
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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.
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