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TÈXTIL 

Un projecte per
crear centres de
suport a la indústria
tèxtil del Marroc i
Jordània
 

Mònica Ardanuy,
investigadora del grup de
recerca TECTEX de la UPC,
lidera el projecte europeu
FOSTEX a través del qual
es crearan quatre centres
avançats de suport a la
indústria tèxtil a
universitats del Marroc i
Jordània. FOSTEX està
finançat per la Comissió
Europea.
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CIBERSEGURETAT

Infraestructures
crítiques més
segures
 

Els grups de recerca
CRAAX i SISCOM han
finalitzat la seva
participació en el projecte
europeu CIPSEC
(Enhancing Critical
Infraestructure Protection
with innovative SECurity
framework). L’objectiu de
CIPSEC ha estat la creació
d’una solució innovadora
per a proveir seguretat en
entorns d’infraestructures
crítiques.
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MOBILITAT

S'inicia la prova
pilot del projecte
My-TRAC a
Barcelona
 

DAMA UPC ha posat en
marxa la prova pilot de
My-TRAC, un projecte que
té com a objectiu la
creació d’una plataforma
transversal per a usuaris i
operadors
de transport públic que
millorarà l’experiència
del seamless transport,
una concepció de trajecte
en què un usuari enllaça
diferents transports...
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L'inLab FIB de la UPC se suma al
projecte d'R+D d'AdQuiver per
aplicar intel·ligència arti�cial i 'big
data' al màrqueting turístic
 

 

L'inLab FIB de la UPC treballarà
conjuntament, durant un any, amb l'equip
d’R+D de l’empresa AdQuiver per a
l'aplicació de tècniques d'intel·ligència
artificial i 'big data' al màrqueting turístic.
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CARNET participa a la presentació
del Pla Director de Mobilitat
2020-2025
 

 

El passat dia 20 de setembre va tenir lloc
al Born "Centre de Cultura i Memòria" la
presentació de la proposta del Pla Director
de Mobilitat 2020-2025 (pdM) de
l'Autoritat de Transport Metropolità.
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Spin-o�s

MiWEndo Solutions: la nova spin-
o� per a fer més ràpida i e�cient
la detecció precoç del càncer
colorectal
 

 

S'ha posat en marxa una nova empresa
que té com a objectiu fer més ràpida i
eficient la detecció precoç del càncer
colorectal. Es tracta de MiWEndo
Solutions, una spin-off que ha impulsat la
unitat de recerca BCN Medtech de la
UPF en col·laboració amb la UPC, l’Hospital
Clínic i la ICRE.
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Capacitats tecnològiques

Sistemes de Manufacturació
Adaptatius i Intel·ligents
 

 

Som capaços de desenvolupar sistemes
intel·ligents per a la presa de decisions
sobre tasques i processos complexos com
ara el diagnòstic i la predicció del
manteniment d'equips. També treballem
en la flexibilització de processos
productius, i l'administració de sistemes
logístics.
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Innovar en l'àmbit internacional des de
l'àmbit local
 

 

Per a les organitzacions interessades en la innovació que
treballen en l'entorn local, la internacionalització és una
tasca que sovint resulta complexa i llunyana. Un repte
per poder créixer i sortir de la seva àrea d'acció amb un
alt cost en temps i recursos humans, que la majoria no
arriba a plantejar-se.
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El projecte PICEO, segon lloc en els Premis
a la Innovació d'EARTO 2019
 

 

El projecte PICEO, desenvolupat pel CD6 UPC, ha
aconseguit el segon lloc en la categoria ‘Impact Expected’
dels Premis d’Innovació 2019 que atorga anualment
EARTO a Brussel·les. La candidatura ha estat presentada
per CIT UPC a través de Fedit, de la qual n’és soci
col·laborador.
 

 

 

 

 

 Sabíeu que...
 

 

La UPC i CIT UPC som membres institucionals dels salons
IoT Solutions World Congress, Industry, Expoquimia,
CyberEthicalDays i Smart City Expo de Fira de Barcelona. 
 

 

 

 

29 - 31 octubre
(Stand 351)

 

 

 

 

 

14 novembre
 

 

 

 

 

19 - 21 novembre
(Stand 621)
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    Informació d'interès
 

 Proyectos I+D+i 2019 - Modalidades "Retos Investigación" y "Generación de
Conocimiento"

 Informe Economia Circular de COTEC

 Informe CYD 2018 - Fundación CYD

 Ajuts INNOTEC
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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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