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ROBÒTICA

Els primers drons
amb braços robòtics
amb capacitat de
manipulació
 

L'Institut de Robòtica i
Informàtica Industrial IRI,
CSIC-UPC ha finalitzat la
seva participació a
AEROARMS, un projecte
europeu per
a desenvolupar nous
procediments i eines per
a la inspecció i
manteniment de plantes
industrials. Per
aconseguir-ho, s'han creat
una nova...
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PRODUCCIÓ
AVANÇADA

Un nou procés
industrial que
millora la capacitat
de la fibra òptica
 

En el projecte s’han
desenvolupat uns nous
divisors de feix (uns
components que es
poden utilitzar com
multiplexors i
demultiplexors per la
superposició de senyals
en una fibra òptica),
utilitzant com a material
base un material resistent
a l'encapsulat industrial... 
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SALUT

La UPC participa en
el disseny d'un pla
pilot per millorar el
control de la
tuberculosi a
Nigèria
 

Investigadors de l’ESAB
van iniciar en 2018 una
col·laboració amb la
GSPHCDA a la ciutat de
Gombe (Nigèria). Amb les
dades  obtingudes sobre
terreny es va constatar
que el principal problema,
a banda de la manca de
recursos, és el
desconeixement de la ...
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La UPC ha presentat innovacions i
capacitats tecnològiques a l'IOT
Solutions World Congress
 

 

La UPC, a través de CIT UPC, ha estat
present un any més a l'IOTSWC. Els
projectes i les capacitats tecnològiques
que s'han presentat estan vinculats als
eixos temàtics del Congrés: transport
connectat,  fabricació, salut,
energia, construcció i...
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La UPC, a l'Smart City Expo World
Congress 2019
 

 

CIT UPC ha presentat a l’SCEWC 2019 els
nous projectes desenvolupats pels
diferents grups i centres de recerca de
la UPC, així com les capacitats
tecnològiques i solucions
en transformació digital, entorn urbà,
mobilitat, governança i finances, i ciutats
inclusives.
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Investigadors

Alícia Casals, Premi Nit de la
Robòtica 2019
 

 

La investigadora Alícia Casals, va rebre el
premi Nit de la Robòtica en la seva 5ª
edicició, en reconeixement a una
trajectòria professional dedicada,
especialment, a l’àmbit de la bioenginyeria
i la robòtica intel·ligent en aplicacions
mèdiques.
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Capacitats tecnològiques

Ciutats intel·ligents
i entorn urbà
 

 

Desenvolupem el concepte de ciutat
intel·ligent en benefici del entorn urbà
portant a tem resolucions en
administració d’aigua i residus, materials
intel·ligents, administració d’emergències
y predicció de riscos, xarxes intel·ligents,
transició energètica, i planificació urbana.
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CIT UPC davant els Objectius del
Desenvolupament Sostenible (ODS)
 

 

Els objectius de desenvolupament sostenible han vingut
per quedar-se. Des de la seva aprovació al 2015 per les
Nacions Unides, els 17 eixos sobre els quals giren s’han
incorporat a les polítiques dels principals Estats del
planeta, però també els assumeixen les administracions
regionals i locals, les empreses, les universitats i les
entitats sense afany de lucre.
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Publicat l'Informe Anual 2018 de CIT UPC
 

 

Ja està disponible l'Informe Anual 2018 de el Centre
d'Innovació i Tecnologia de la UPC, CIT UPC, un
document que destaca el més rellevant dels projectes i
activitats institucionals desenvolupats en 2018.
 

 

 

 

 

 Sabíeu que...
 

 

El 19 de novembre l'Ajuntament de Barcelona ha
inaugurat oficialment el projecte europeu EIT Urban
Mobility a l'Smart City Expo World Congress.
L'esdeveniment ha suposat la posada en marxa
d'aquesta iniciativa en què participa la UPC i CARNET /
CIT UPC, i que té com a objectiu finançar projectes que
aportin solucions de mobilitat per fer més habitables les
ciutats europees.
 

 

 

 

24 - 27 febrer
(Estand al Pavelló de la

Generalitat de Catalunya)
 

 

 

 

 

26 març
 

 

 

 

 

2 - 5 juny
 

 

 

 

 

  Projectes destacats 

 

 

 

 

 

 

 

  Activitats CIT UPC
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog CIT UPC
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    Informació d'interès
 

 Anàlisi de la Innovació a Catalunya 2017 - Àgencia per a la Competitivitat de
l'Empresa (ACCIÓ)

 El sector Smart Cities a Catalunya - Píndola sectorial (Novembre 2019) - ACCIÓ

 La transferència de tecnologia i empresa - The Collider
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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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