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SALUT
  

STAT-ON, un
dispositiu que
permet monitoritzar
els símptomes
motors del
Parkinson
 

La UPC, l’'spin-off'
Sense4Care i el Centre
Mèdic Teknon -
Quirónsalud han
desenvolupat STAT-ON,
un dispositiu únic al món
per a la monitorització de
les fluctuacions motores
associades a la malaltia
del Parkinson.
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INFRAESTRUCTURES
  

Nou sistema
d'estructures mixtes
acer-formigó per a
edificacions
 

Investigadors del grup de
recerca en Estructures i
Mecànica de Materials
(REMM) ha patentat un
nou sistema de connexió
acer-formigó que
consisteix a generar una
sèrie repetida de petits i
nombrosos sortints
abruptes sobre el propi
element d'acer produïts
per punxonat. 
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ENERGIA 
  

Control actiu per a
millorar el
rendiment de les
turbines
hidràuliques
 

CDIF UPC lidera el
projecte europeu
‘AFC4Hydro’, que té com a
objectiu dissenyar i
validar un sistema de
control actiu (AFC) per a
turbines hidràuliques que
avaluarà en temps real la
salut estructural de la
turbina i en millorarà el
seu rendiment. 
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Trobada empresarial per afrontar
nous reptes en materials
avançats
 

 

El 5 de juny es va celebrar al Campus UPC
Diagonal Besòs la trobada empresarial
'Materials avançats i els reptes
industrials del futur' organitzada per CIT
UPC. A través de projectes desenvolupats
a la UPC, es va presentar el paper central
dels materials avançats com a tecnologia
facilitadora per afrontar els nous reptes
en tres gran àrees: la salut, l’energia i medi
ambient, i les estructures i components.
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Innovació per a millorar la gestió
del patrimoni històric
 

 

 
CIT UPC i el Museu d’Història de Barcelona
(MUHBA) han organitzat el passat 12 de
juny la trobada sectorial ‘Innovació i
futur a l’abast del patrimoni històric’.
L'objectiu de l'acte ha estat donar a
conèixer les darreres tendències
tecnològiques aplicades en l’àmbit
arquitectònic, la difusió i reconeixement
del patrimoni, i les tecnologies avançades
de digitalització.
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Investigadors
  

Premi Julio Peláez a les dones
pioneres de les ciències per a
Carme Torras
 

 

La matemàtica i pionera de la robòtica,
Carme Torras, ha rebut el IV ‘Premio Julio
Peláez a las Mujeres Pioneras de la
Física, la Química y las Matemáticas’,
atorgat per la Fundación Tatiana Pérez de
Guzmán el Bueno.
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Capacitats tecnològiques
  

Caracterització química i
funcional de materials
 

 

Treballem en la caracterització avançada
de polímers, metalls, ceràmiques i
composites. Fem anàlisis de reactivitat, de
superfície a escala nanoscòpica, de
corrosió i de resistència al foc. També
duem a terme anàlisis toxicològiques,
microbiològiques i de biodegradació.
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'BeHive', proposta guanyadora a l'EIT
Urban Mobility InnovaCity
 

 

Professionals de sectors relacionats amb la mobilitat,
persones emprenedores i treballadors públics han
proposat solucions als reptes de la mobilitat urbana, en
el marc del 'challenge' de l'EIT Urban Mobility, organitzat
per la UPC i l'Ajuntament de Barcelona els dies 20 i 21 de
maig. 'BeHive', un sistema subterrani per...
 

 

 

 

 

 Sabíeu que...
 

 

CIT UPC s'ha adherit al "Manifest de la filantropia: per
una Europa millor", una crida als polítics europeus per
treballar cap a un mercat únic per a la filantropia que
inclogui un major reconeixement d'aquestes iniciatives
en els actes jurídics de la UE, que doni suport a la
filantropia transfronterera a tota la UE, i que disminueixi
les barreres actuals per a la filantropia aprofitant així
l'impacte dels recursos privats de donants i fundacions al
servei dels fins d'interès general.
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  Projectes destacats 
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    Informació d'interès
 

 Informe COTEC 2019: Innovación en España - Fundación Cotec para la Innovación 
 

 Participación española en Horizonte 2020: Resultados provisionales (2014-
2018) - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 

 
 European Innovation Scoreboard 2019 - Comissió Europea
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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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