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SALUT
  

Neix Share4Rare, la
primera xarxa social
que connecta
pacients, cuidadors i
investigadors de
malalties rares 
 

A diferència dels fòrums
existents, Share4Rare
algutina totes les
patologies minoritàries,
sense limitar les
temàtiques que es poden
tractar i en un entorn
segur. A més a més,
incorpora la tecnologia de
les plataformes de
dating per a facilitar el
contacte entre pacients
amb afinitats com poden
ser la seva malaltia, perfil
o país de procedència...
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INDÚSTRIA 4.0
  

Sistema de
monitorització
intel·ligent de
plantes de fred
industrial
 

 
El centre MCIA UPC, en
col·laboració amb
la Corporació Alimentària
Guissona, ha iniciat la
seva participació en un
projecte que té com a
objectiu el
desenvolupament
d'un sistema de
monitorització intel·ligent
de plantes de generació
de fred industrial,
maximitzant l'eficiència i
minimitzant el cost de
funcionament de...
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SALUT
  

Protegir-se millor de
les exposicions a
baixes radiacions
ionitzants en el
sector sanitari
 

 
S’han presentat a Viena
els principals resultats
dels dos primers anys de
durada (d’un total de 4) de
MEDIRAD, un projecte
europeu en el qual hi
participen investigadors
del Centre de Recerca en
Enginyeria Biomèdica
(CREB UPC) i del Grup de
recerca de Dosimetria i
Radiofísica Mèdica de
l’Institut de Tècniques
Energètiques (INTE UPC).

 MEDIRAD, Implications... 
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CIT UPC, nou soci del Clúster
Food Service
 

 

El Centre d’Innovació i Tecnologia de la
UPC ha entrat a formar part del Clúster
FoodService de Catalunya. D’aquesta
manera CIT UPC reforça la seva presència
en clústers i el seu posicionament com a
soci tecnològic d’excel·lència per a les
empreses, en aquest cas, en el sector de la
indústria alimentària.
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Tecnologia UPC a les Jornades
ON 
 

 

Els dies 2-3 i 4 d’abril s’han celebrat les
Jornades ON 2019 organitzades per
l’Ajuntament de Castelldefels, un punt de
trobada per al sector empresarial de la
zona del Llobregat amb la recerca, per
aprofitar les dinàmiques investigadores i
transferir el coneixement a l’entorn
empresarial.
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Investigadors
  

Maria Pau Ginebra, Eduard
Alarcón, Marcel Guardia i Maria
Teresa Martínez-Seara, premis
ICREA Acadèmia 2018
 

 

Maria Pau Ginebra, Eduard Alarcón,
Marcel Guardia i Maria Teresa Martínez-
Seara formen part dels 45 premiats (entre
324 sol·licituds) per la Institució Catalana
de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) amb
els guardons ICREA Acadèmia de l’ edició...
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Capacitats tecnològiques
  

Tecnologia Blockchain
en ciberseguretat

  
 
 

 

Som capaços d'utilitzar els últims avenços
en l'aplicació de blockchain per tal de dur a
terme la creació, administració i auditoria
de smart contracts. Podem aplicar-ho
també en els canals de pagament i a la
identitat self-sovereign.
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Jesús Adolfo Cariño, María Quiles i Daniel
Zurita, cofundadors  de Dattium
Technologies
 

 

Dattium Technologies és el resultat empresarial del
projecte Data Driven Steel 4.0. L'èxit dels treballs del
MCIA ha generat un know-how que té un valor de mercat,
i que els seus creadors han decidit desenvolupar en
primera persona. Els fundadors són tres joves
investigadors que han participat en el projecte per a
CELSA: Daniel Zurita, Jesús Adolfo Cariño i María Quiles
als quals acompanya en el projecte Juan Antonio Ortega.
Els primers són enginyers doctors formats a la UPC, i
Quiles, també enginyer, està actualment fent la tesi.
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S'inaugura l'IDEAI, el centre de recerca en
ciència de dades intel·ligents i en
intel·ligència artificial de la UPC
 

 

El dia 3 d'abril va tenir lloc la inauguració del centre
Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI)
de la UPC. Dirigit per l’investigador Cecilio Angulo, el
centre IDEAI centra la seva activitat en el disseny i el
desenvolupament de tècniques d’intel·ligència artificial i
ciència de dades intel·ligents, així com en metodologies
per a la realització del diagnòstic, la predicció, la gestió i
el suport a la presa de decisions i el control de sistemes
complexos.
 

 

 

 

 

 Sabíeu que...
 

 

CRAHI UPC ha posat en marxa #CarreteraNevada, una
campanya de participació ciutadana per recollir dades
sobre l'afectació de la xarxa viària catalana en cas de
temporal de neu. Mitjançant la campanya es fa una crida
a la ciutadania a enviar fotografies de les vies afectades,
unes imatges que ajudaran als investigadors a validar i
millorar l'actual model de previsió de les condicions de
les carreteres.
 

 

 

 

14-17 maig
 

 

 

 

 

11-19 maig
 

 

 

 

 

2-6 setembre
 

 

 

 

 

  Projectes destacats 

 

 

 

 

 

 

 

  Activitats CIT UPC
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog CIT UPC
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    Informació d'interès
 

 EPO Annual Report 2018
 

 European Research Council (ERC): Annual Report on the ERC activities and
achievements in 2018  

 
 Informe ERA progress report 2018.

 
 Informe She Figures 2018 - Comisió Europea

 
 Mapa del talento en España 2019 COTEC
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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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