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Enric Fossas Colet
Rector de la UPC i president de CIT UPC

La capacitat d’actuar conjuntament amb el teixit productiu és 
una de les claus de l’activitat del Centre d’Innovació i  
Tecnologia, CIT UPC, aquest curs 2013-2014, del qual ret 
comptes aquesta memòria. El centre tecnològic de la 
Universitat Politècnica de Catalunya escolta i atén les 
necessitats tecnològiques de l’empresa i canalitza en la seva 
direcció la capacitat que determinats grups de la UPC tenen per 
transferir la tecnologia que es desenvolupa al si de la 
Universitat. 

Aquesta tecnologia incideix sobre el procés de la innovació i 
s’ha mostrat decisiva com a revulsiu per incrementar la 
competitivitat i la internacionalització del sector productiu del 
nostre país. L’activitat creixent de CIT UPC és, en definitiva, la 
d’un catalitzador de la relació universitat empresa. I és que, en el 
seu curt temps de vida, CIT UPC ha esdevingut un gran 
coneixedor del que necessita l’empresa, un facilitador del clima 
de confiança mútua que es va consolidant els darrers anys 
entre la Universitat i l’empresa. 

La UPC és una universitat líder en transferència de 
coneixement, en innovació, en creació d’empreses i en 
generació de patents. Com a politècnica, es reivindica com a 
peça clau de l'engranatge productiu i és en aquest context que 
CIT UPC esdevé un instrument eficaç d’acció. 

La premissa de CIT UPC ha estat durant el curs 2013-2014 
continuar col·laborant a construir una universitat de referència 
en l’àmbit de la transferència, una universitat que ajuda a 
transformar el teixit productiu, i és des d’aquesta perspectiva 
que el centre tecnològic de la UPC presenta en aquesta 
memòria els resultats de la seva activitat.

Carta del president de la Fundació
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Objectius de CIT UPC

2  La Fundació CIT UPC

La UPC és la universitat tecnològica de referència a 
Catalunya en els àmbits de l’enginyeria, l’arquitectura i les 
ciències. Tot just creada, la UPC es va comprometre 
institucionalment amb la transferència tecnològica i, més 
endavant, amb el suport a la creació d’empreses i les patents. 
Aquest compromís al llarg del temps explica perquè la UPC és 
la universitat líder de l’Estat en transferència i valorització 
tecnològica.

El model de recerca escollit per la UPC és el de crear tecnologia 
a partir de la ciència i per tant, oferir solucions tecnològiques al 
sistema productiu a partir del coneixement. 

Tres fets constatables van aconsellar l’any 2010 constituir la 
Fundació Centre d’Innovació i Tecnologia de la UPC
(CIT UPC). En primer lloc, la importància objectiva del volum de 
transferència de tecnologia directa a les empreses, via 
contractes d’R+D (el 2013 van suposar 49 M€ d’ingressos totals). 
En segon lloc, l’existència de centres de recerca integrats en la 
xarxa TECNIO de la Generalitat de Catalunya, tots amb una 
notable activitat de transferència, per tant amb experiència 
provada en la complexitat de la gestió que comporta aquesta 
activitat. En tercer lloc, la constatació d’una creixent demanda 
de solucions tecnològiques per part de les empreses.  Així, el 
centre tecnològic de la Politècnica va néixer com una aposta 
estratègica de la UPC, seguint el camí de les grans universitats 
tecnològiques del món.

CIT UPC és una fundació que agrupa 20 centres de recerca de 
la UPC, 18 dels quals formen part de la xarxa TECNIO de la 
Generalitat de Catalunya. A partir d’una recerca excel·lent, 
aquests centres tenen una activitat rellevant en l’àmbit de la 
transferència de tecnologia amb les empreses i vocació 
d’oferir-los solucions tecnològiques. Agrupem 532 investigadors 
i investigadores, dels quals, un 55 % són doctors o doctores.

La capacitat de transferència tecnològica dels centres de 
recerca de la UPC no està basada només en un potent estoc 
tecnològic o pràctic, sinó en el fet que són capaços d’oferir 
solucions innovadores, basades en la producció científica i en la 
recerca de frontera. 

A partir d’aquesta realitat i aquestes fortaleses, l’objectiu de la 
Fundació CIT UPC és contribuir al desenvolupament econòmic i 
social de Catalunya a través de la transferència de coneixement. 
És el pont entre la ciència global i les necessitats 
tecnològiques de les empreses. Ateses la massa crítica 
disponible i la capacitat i la varietat de coneixement diferencial 
dels centres de recerca que formen part de CIT UPC, som 
capaços d’oferir solucions a problemes tècnics complexos 
que requereixen coneixements transversals. 

Treballem per ser un agent imprescindible en el mapa dels 
centres tecnològics al sud d’Europa. CIT UPC és avui el centre 
tecnològic més important de Catalunya pel que fa a recerca, 
tecnologia i transferència basada en el coneixement, és a dir, 
quant a Innovació. 

Un centre tecnològic capaç de fer aquesta feina és, sens dubte, 
el que pot aportar més valor afegit i ajudar millor a la 
competitivitat de les empreses que hi confien. Estem 
compromesos amb  l’objectiu de fer arribar més i millor 
tecnologia al mercat, una de les claus per a la recuperació 
econòmica, per transformar el coneixement en tecnologies 
comercialitzables.
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La UPC i la transferència de
tecnologia



Missió, visió i valors
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Promoure la millora de la competitivitat empresarial per 
mitjà de la generació, el desenvolupament i l’aplicació en 
empreses de coneixement tecnològic diferencial, generat 
als centres d’R+D de la UPC, especialment als membres de CIT 
UPC.

CIT UPC serveix així als objectius de la Universitat Politècnica de 
Catalunya · BarcelonaTech en el foment de l’R+D, contribuint a 
fer-ne difusió i a la prestació de serveis de transferència de 
tecnologia a les empreses.

CIT UPC promou l’impuls, la identificació, la transferència i la 
valorització de les tecnologies i dels resultats de la recerca 
generats als centres que en són membres cap a les empreses, 
per tal de contribuir a millorar la competitivitat del teixit 
empresarial català, prioritàriament, i també la de les empreses 
espanyoles i internacionals, en un entorn global. 

Esdevenir un referent internacional d’excel·lència en 
recerca, transferència de tecnologia i innovació, en àrees 
tecnològiques amb impacte per a les empreses i per al 
creixement econòmic.

Les actuacions de CIT UPC es basen en l'e�ciència i en la 
sostenibilitat, per tal de generar credibilitat i con�ança, i 
satisfer les necessitats i expectatives dels seus diferents 
grups d'interès, respectant la legislació vigent i en especial la 
relacionada amb els aspectes ambientals i de seguretat i salut 
en el treball de les persones.

CIT UPC manté una actitud de col·laboració i cooperació amb 
tercers en aquelles iniciatives que contribueixen al compliment 
de la seva missió.

Com a valors col·lectius considerem els següents:

•  Compromís amb el client.
•  Participació i cooperació.
•  Independència, prestigi i projecció social.
•  Desenvolupament sostenible.
•  Compromís amb la seguretat i la salut de les persones.

ValorsMissió

Visió



President

Dra. Diana Cayuela
Delegada del rector per al 
Desenvolupament i la Transferència de
Coneixement UPC

Sr. Carles Sumarroca
Vicepresident del Consell Social UPC

Dr. Sisco Vallverdú
Vicerector de Política Universitària UPC

Dr. Fernando Orejas
Vicerector de Política de Recerca UPC

Dr. Antoni Ras
Vicerector d’Estudis i Planificació UPC

Sra. Olga Lanau
Gerent de la UPC

Sra. Anna Serra
Secretària del Consell Social UPC
Secretària no patrona

Patrons

El Consell Científic està format pels directors i directores 
dels centres membres de CIT UPC:

Organització

Patronat Consell Cientí�c

Dr. Carles Riba
Director CDEI UPC

Dr. Eduard Egusquiza
Director CDIF UPC

Dr. Marc Anglada
Director CIEFMA UPC

Dr. Antoni Sudrià
Director CITCEA UPC

Dr. Daniel Sempere
Director CRAHI UPC

Dr. Pere Caminal
Director CREB UPC

Dr. Santiago Royo
Director CD6 UPC

Dr. Josep Garcia Raurich
Director CRESCA UPC

Dr. Feliu Marsal
Director INNOTEX CENTER UPC

Dr. Assensi Oliva
Director CTTC UPC

Dr. Josep Lluís Larriba
Director DAMA UPC

Dr. Ferran Silva
Director GCEM UPC

Dr. Josep Casanovas
Director InLab FIB UPC

Dr. Esteve Codina
Director LABSON UPC

Dr. Joaquín Fernàndez
Director LAM UPC

Dr. Jordi Romeu
Director LEAM UPC

Dr. Juan Antonio Ortega
i Dr. Luis Romeral
Directors MCIA UPC

Dr. Joaquim Olivé
Director SARTI UPC

Dr. Pedro Rodríguez
i Dr. Álvaro Luna
Directors SEER UPC

Dr. Lluis Padró
Director TALP UPC

Dr. Enric Fossas
Rector de la Universitat Politècnica de
Catalunya · BarcelonaTech (UPC)

Vicepresident Sr. Ramon Carbonell
President del Consell Social de la
Universitat Politècnica de Catalunya ·
BarcelonaTech (UPC)

2  La Fundació CIT UPC
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Consell Empresarial

El Consell Empresarial facilita la participació activa de 13 
empreses capdavanteres en tecnologia en l’àmbit 
internacional, que col·laboren en l’orientació de l’estratègia 
universitat - empresa per afavorir la innovació empresarial.
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CD6 UPC
Centre de Desenvolupament de 
Sensors, Instrumentació i Sistemes

CRESCA UPC
Centre de Recerca en Seguretat i
Control Alimentari

INNOTEX Center UPC

CTTC UPC
Centre Tecnològic de la Transferència 
de Calor

CDEI UPC
Centre de Disseny d’Equips Industrials

CDIF UPC
Centre de Diagnòstic Industrial i
Fluidodinàmica

CIEFMA UPC
Centre d'Integritat Estructural i Fiabilitat 
dels Materials

CRAHI UPC
Centre de Recerca Aplicada en 
Hidrometeorologia

CREB UPC
Centre de Recerca en Enginyeria 
Biomèdica

CITCEA UPC CTTC

Centres UPC de recerca i transferència 
de tecnologia membres de CIT

2  La Fundació CIT UPC
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LEAM UPC
Laboratori d'Enginyeria Acústica i 
Mecànica

MCIA UPC
Motion Control and Industrial
Applications

SARTI UPC
Centre de Desenvolupament 
Tecnològic de Sistemes
d'Adquisició Remota i
Tractament de la Informació

SEER UPC
Sistemes Elèctrics d'Energia 
Renovable

TALP UPC *
Tecnologies i Aplicacions del 
Llenguatge i de la Parla 

* Incorporats el novembre de 2013.

DAMA UPC
Data Management Group

GCEM UPC
Grup de Compatibilitat
Electromagnètica  

LABSON UPC
Laboratori de Sistemes Oleohidràulics
i Pneumàtics

LAM UPC
Laboratori d'Aplicacions Multimèdia

INLAB FIB UPC *
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Missió

Sistemes Elèctrics
d’Energia Renovable



532
INVESTIGADORS I
INVESTIGADORES

55%
DOCTORS I
DOCTORES

3  Xifres principals 2013
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20 centres de recerca i transferència de tecnologia UPC

107 patents registrades

24 empreses derivades creades

Ingressos totals       11.777.215 euros

906 empreses clients

Projectes realitzats en més de 60 països

157 noves empreses clients el 2013

505 projectes el 2013

              52% R+D empreses

                48% projectes competitius



Indicadors econòmics 2013
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Distribució d’ingressos per l’origen dels fons (%)

Distribució sectorial dels projectes (%)

Ingressos totals 11.777.215 euros

Projectes competitius nacionals

R+D empreses

36

Altres

5

31

11

Serveis per a empreses

11

Projectes europeus
amb participació d’empreses

6

Formació per a empreses

Tecnologies químiques
i de l’alimentació

Tecnologies de la
producció

Tecnologies dels materials

TIC

Tecnologies de
l’energia i el medi ambient

Tecnologies mèdiques

32

26

20

13

8 1



Articles en revistes

Col·laboracions en revistes

Direcció, tutoria o tribunals de 
treballs acadèmics

Capítols de llibres

Documents cientificotècnicsPublicacions cientí�ques

Estades i altres activitats

Reconeixements personals

Col·laboració en
publicacions i tesis

Congresos, cursos
i altres esdeveniments

Presentacions de treballs en congressos

Presentacions de treballs
a cursos i seminaris

Organització d’edicions de congressos

Pertinença a comitès d’edició de congressos

Estades en altres centres RDI
internacionals

Principals indicadors de l’activitat científica i de
recerca dels centres membres de CIT UPC

Desenvolupem tecnologia a partir del coneixement.

3  Xifres principals 2013
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Premis i reconeixements

Llibres

230

187

17

10

182 JCR

48 Altres

24

56 Tesis

74 Master

19

18

323 P.F.C

50

113

9

9

« »



Des dels centres membres de CIT UPC, fins al 30 de juny de 
2014, s’han constituït 24 empreses derivades com una via 
més de transferència de tecnologia al mercat.

Empreses derivades creades
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36

35
29Distribució de personal (%)

532 Investigadors

Gràcies al treball, el compromís i l’esforç de tots els investigadors i investigadores que formen part dels 20 centres 
membres de CIT UPC, podem oferir els resultats actuals. 

3  Xifres principals 2013
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TECHNOLOGY MADE REAL

Investigadors contractats amb 
càrrec a projectes

PDI UPC

Personal en formació

55% Doctors
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Tecnologies mèdiques

4  Alguns dels projectes destacats de l’any
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Indústries de la Salut i Ciències de la Vida

Nou sistema de sutura quirúrgica

S’ha desenvolupat un dispositiu de sutura automàtica del tub 
digestiu (anastomosi) per a intervencions quirúrgiques. Aquest 
sistema, anomenat Insewing (desenvolupat en el marc del 
projecte europeu ECHORD), permet reutilitzar fil de sutura 
reabsorbible, enfront de les grapes metàl·liques que es fan servir 
actualment i que poden provocar rigidesa i obstrucció 
intestinal. El dispositiu és aplicable en operacions de càncer de 
còlon, en les quals sovint és necessari tallar la part on es 
localitza el tumor i tornar a cosir els extrems sans. El projecte ha 
estat desenvolupat per un grup d’investigació de l’Innotex 
Center / Intexter, liderat pel Dr. José Antonio Tornero, i també hi 
han col·laborat l’Institut d’Organització i Control Industrial de la 
UPC i l’Hospital de la Vall d’Hebron. Aquest nou sistema està 
patentat i disponible per fer-ne la comercialització.

Jocs per detectar demències senils: Smart Ageing

El Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC) en 
col·laboració amb el Consorzio di Bioingegneria e Informatica 
Medica i la Fondazione Istituto Neurologico Casimiro Mondino, 
de Pavia (Itàlia), ha desenvolupat un serious game per crear un 
test virtual de detecció precoç de les demències senils, malaltia 
que afecta entre el 10% i el 20% de les persones més grans de 
65 anys. L’equip, de la Divisió d'Informàtica Gràfica, encapçalat 
per la Dra. Dani Tost i el prof. Sergi Grau, ha creat un test virtual 
per a persones de més de 50 anys amb què es podrà detectar el 
deteriorament cognitiu a través d'exercicis de memòria i 
atenció en un entorn virtual 3D i realista.

Nova tècnica d’electroporació de cultius cel·lulars

S’ha desenvolupat una nova tècnica que millora l’electroporació 
dels cultius cel·lulars. L’electroporació permet obrir els porus de 
les membranes de les cèl·lules creant un camp elèctric per 
introduir-hi fàrmacs, ADN o ARN. El nou sistema aplica voltatges 
molt més baixos a través d’un petit circuit de discos impresos 
que redueixen significativament l’estrès de les cèl·lules i que té 
un cost de fabricació unitari inferior a un euro. El sistema està 
patentat i ha estat desenvolupat per l’equip d’investigació de la 
Divisió d’Instrumentació i Bioenginyeria del Centre de Recerca 
en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC) en col·laboració amb la 
Fundació Clínic.

Nou dispositiu per al seguiment de la litiasi

El Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i 
Sistemes (CD6 UPC) ha participat en el desenvolupament del 
prototip d’un dispositiu que permetrà als pacients amb litiasi 
renal (presència de càlculs o pedres al ronyó o les vies urinàries), 
fer un seguiment diari de la seva malaltia, a un cost 30 vegades 
inferior als mètodes actuals. La part electrònica i la programació 
d’aquest dispositiu han estat desenvolupades per l’empresa 
Devicare, dirigida per Rosendo Garganta, antic alumne de la 
Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.
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Anàlisi biomecànica sobre el confort del calçat

La divisió de Biomecànica del Centre de Recerca en Enginyeria 
Biomèdica (CREB UPC) ha realitzat un estudi per a l'empresa de 
calçat CAMPER en què s'ha analitzat de manera objectivament 
mesurable el confort de les seves sabates. A través de sistemes 
de captura òptics, plaques de força, plantilles de pressió i un 
sistema no invasiu d'electromiografia (EMG), l'equip liderat pel 
Dr. Josep Maria Font ha mesurat la interacció entre el calçat i 
l'usuari per determinar els factors que més influeixen en el 
confort.

Rehabilitació del sòl pelvià a casa

Un equip de recerca del Centre de Recerca en Enginyeria 
Biomèdica (CREB UPC), de les divisions d'Instrumentació i 
Bioenginyeria i Senyals i Sistemes Biomèdics, en cooperació 
amb l’Hospital Clínic de Barcelona, ha desenvolupat un nou 
biofeedback portàtil, que ajuda les dones amb incontinència 
urinària a controlar i reeducar de manera adequada els músculs 
del sòl pelvià, per tenir-ne un control voluntari. El nou dispositiu 
enregistra tota l’activitat que la pacient realitza al domicili (amb 
què s’obté una primera avaluació immediata dels resultats) i 
està preparat perquè el terapeuta rebi la informació 
telemàticament. El biofeedback està patentat i disponible  
perquè n’obtinguin la llicència empreses interessades a 
comercialitzar-lo.



Comportament de turbines bomba a les centrals
reversibles

El Centre de Diagnòstic Industrial i Fluidodinàmica (CDIF UPC) 
ha fet l’estudi numèric i experimental del comportament 
dinàmic de rodets de turbines bomba submergits en aigua, pel 
qual ha determinat els efectes de la massa afegida de l’aigua, 
del contorn i del rotor sobre la resposta dinàmica d’aquest tipus 
de rodets. Les turbines bomba són màquines reversibles de 
gran potència que s’utilitzen en centrals hidràuliques per 
acumular l’excés d’energia generada durant hores de baix 
consum o quan les centrals renovables (eòliques, marines, 
solars) tenen un excés de generació. Les centrals reversibles són 
imprescindibles per al control de la xarxa elèctrica i per al 
desenvolupament de les noves energies renovables. Els 
resultats del projecte, realitzat per a l’empresa alemanya VOITH 
HYDRO Holding GmbH, permeten reduir la possibilitat de 
ressonància i de danys per fatiga en la màquina.

Nous mètodes de mesura en compatibilitat 
electromagnètica per a entorns industrials

El Grup de Compatibilitat Electromagnètica (GCEM UPC) ha 
iniciat la seva participació en un nou projecte del programa 
European Metrology Research (EMRP). L'objectiu és establir 
millors mètodes de mesura de compatibilitat electromagnètica 
menys costosos —quant a temps i diners— i més ben adaptats 
a les necessitats actuals dels entorns industrials. El projecte, amb 
una durada de tres anys i un pressupost de 2,4 milions d’euros, 
compta amb el suport de la Comissió Europea i la participació 
de socis d'alguns dels països que formen part de la European 

Association of National Metrology Institute (EURAMET).

Suspensió d’altes prestacions per a camions de diversos
eixos

El Laboratori de Sistemes Oleohidràulics i Pneumàtics (LABSON 
UPC) ha dut a terme, en col·laboració amb l'empresa Gutmar, 
l'estudi i disseny d'una suspensió d'altes prestacions per a 
vehicles pesants i camions de diversos eixos (camions de 
bombers, camions grua o camions de competició) i un banc 
d'assaigs per a suspensions. El principal avantatge de la 
suspensió activa/semiactiva respecte a la passiva és que permet 
el control en cada roda de manera independent, cosa que la 
dota d’una millor adherència del vehicle al terreny i millora la 
seguretat de la conducció. Gutmar SA fabrica i realitza el 
manteniment dels cilindres hidràulics de suspensió del vehicle 
tot terreny i és proveïdor de primer nivell del sector aeroespacial 
per a peces de precisió.

Noves tecnologies per al rentat i la higienització de tèxtils

S’han presentat els resultats de SEILA, projecte liderat per 
FAGOR en el marc del programa CENIT-E (Consorcios 
Estratégicos Nacionales en Investigación Técnica) i en el qual ha 
participat el Centre Tecnològic de Transferència de Calor (CTTC 
UPC). L'objectiu del projecte ha estat la recerca de noves 
tecnologies que permetin disposar en el futur de sistemes més 
eficients, ecològics i intel·ligents de rentat i higienització de 
tèxtils, tant d’àmbit domèstic com industrial, així com donar 
resposta a les demandes del mercat al voltant del tractament 
dels teixits multifuncionals de nova generació. Les activitats de 
CTTC UPC s'han abordat amb les tècniques de CFD & HT al més 
alt nivell assumible avui en dia. 

Tecnologies de la producció

Sistemes Industrials

4  Alguns dels projectes destacats de l’any
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Tecnologies de l’alimentació

V Congrés sobre Legionel·la i Qualitat Ambiental

El Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari (CRESCA 
UPC) va organitzar el V Congrés sobre Legionel·la i Qualitat 
Ambiental, un espai de debat en el qual es va abordar la 
legislació actual, els diferents mètodes de detecció existents, els 
tractaments que es poden realitzar, amb un èmfasi especial en 
la prevenció, la formació i la protecció, per fer front a les 
infeccions que causa el bacteri, amb l’objectiu de proposar 
noves metodologies de treball i preveure l’evolució de les 
mesures de seguretat.

Compatibilitat electromagnètica per a la indústria
aeronàutica

El Grup de Compatibilitat Electromagnètica (GCEM UPC) ha 
finalitzat la seva participació en el projecte europeu HIRF SE. 
Aquest projecte s’emmarca en l’àmbit de la compatibilitat 
electromagnètica i ha tingut com a objectiu proporcionar a la 
indústria aeronàutica mètodes de simulació numèrica per 
poder avaluar les aeronaus en la fase de desenvolupament. La 
possibilitat de poder conèixer el comportament 
electromagnètic de l’estructura i el cablatge, tenint en compte 
els nous materials utilitzats en aeronàutica, abans de disposar 
del prototip final de la nau, permet reduir de manera 
considerable la costosa fase de certificació i qualificació dels 
aparells. En el projecte han participat 43 socis, ha comptat amb 
un pressupost de 26,5 milions d’euros i ha estat liderat per 
Alenia Aeronautica SpA.

Desenvolupament d’un equip de modelització
d’esllavissades

El Centre de Disseny d’Equipaments Industrials (CDEI UPC) i 
CITCEA UPC han participat en el desenvolupament d’un nou 
equip de modelització d’esllavissades que té la capacitat de 
mesurar la temperatura i la pressió en la banda de tall i d’aplicar 
elevades pressions i velocitats de tall a la mostra de terreny 
analitzat. Això permetrà conèixer més a fons les característiques 
dels terrenys propensos a experimentar esllavissades, de 
manera que, per exemple, s’eviti construir-hi a sobre o en el seu 
entorn. A llarg termini, es reduirien els danys humans i materials 
provocats per la construcció d’edificis i obres públiques en 
terrenys inestables. L’equip desenvolupat permetrà 
experimentar el model termo-hidromecànic creat a l’Institut 
d’Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica de la UPC 
(ETCG) i ha de permetre validar una teoria que permeti predir 
l’aparició d’esllavissades ràpides.

Sensor intel·ligent per a la detecció precoç de fallades en 
maquinària industrial

El Centre Motion Control and Industrial Applications (MCIA 
UPC), encapçalat pel Dr. Luis Romeral, conjuntament amb altres 
centres i empreses europees, ha desenvolupat un sensor basat 
en emissions acústiques autoalimentat, intel·ligent i capaç 
d'establir automàticament una xarxa sense fils que ajudi al 
control i al manteniment en maquinària rotativa. El 
desenvolupament d'aquesta tecnologia s'ha realitzat en el marc 
del projecte europeu Mosycousis, l'objectiu del qual és el 
desenvolupament d'un sistema de monitoratge d'elements 
mecànics per a la detecció precoç de fallades en maquinària 
industrial. Aquest projecte representa un exemple de 
col·laboració publico-privada europea, destinat a reforçar la 
competitivitat de les pimes.

Indústria Agroalimentària

4  Alguns dels projectes destacats de l’any
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Tecnologies de l’energia i del medi 
ambient

Modelització de l’impacte vibratori de l’obra pública

El projecte Vibraimpact té com a objectiu modelitzar l'impacte 
vibratori d'obra pública en l'entorn, especialment en l'interior 
dels habitatges situats al voltant d’una obra. Es tracta d’un 
projecte completament innovador que aporta la caracterització 
d'un conjunt d'activitats d'obra pública com a font de vibració, 
la propagació en el terreny i la transmissió a l'estructura dels 
habitatges, tot considerant diverses variables com el tipus de 
terreny, el tipus d'estructura, la presència d'estratificació en el 
terreny, el tipus de fonamentació... El projecte ha estat realitzat 
pel Laboratori d’Enginyeria Acústica i Mecànica (LEAM UPC) 
conjuntament amb AYESA i AV Enginyers, i ha rebut 
finançament del CDTI.

Coltox Kit per a la detecció de contaminants

INNOTEX Center/CRIT va presentar un nou dispositiu per a la 
detecció de contaminants de sòls. COLTOX Kit és una eina 
senzilla i ràpida (dóna resposta en tant sols 24 hores), fàcilment
utilitzable i transportable, que permet l’avaluació preliminar de 
la qualitat ambiental de sòls presumptament contaminats o 
l’avaluació dels efectes de productes químics sobre organismes
del sòl a partir de l’anàlisi de la resposta dels col·lèmbols. 
COLTOX Kit està patentat i disponible per fer-ne la 
comercialització.

Monitoratge i predicció de precipitacions

El Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia de la UPC
(CRAHI UPC) va coordinar el projecte europeu HAREN, el qual
va tenir com a objectiu el desenvolupament d'un sistema per al
monitoratge i predicció de les precipitacions que s'utilitza en
l'anticipació dels riscos provocats per les precipitacions tant a
escala local com europea. El projecte aprofita els mosaics de la
xarxa de radars nacionals europea Òpera i de les millores
recents en les tècniques de predicció immediata, per generar
pronòstics d'alta resolució de precipitacions i la identificació de
perills en l’àmbit europeu, així com les incerteses associades a
aquests fenòmens.

4  Alguns dels projectes destacats de l’any
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Millores en la propulsió criogènica a l’espai

El Centre Tecnològic de Transferència de Calor (CTTC) ha 
participat en el projecte europeu In Space Propulsion 1 destinat 
a millorar el coneixement i les tècniques necessàries per poder 
implementar en un futur de forma rendible la propulsió 
criogènica en les missions espacials. El projecte s'ha concentrat 
en l'estudi de:

- Diferents propel·lents.
- La combustió de LOX-metà.
- La gestió energètica dels sistemes de propulsió.
- La compatibilitat dels materials i la tribologia en l'hidrogen
  líquid.
- La fragilització per hidrogen.
- El desenvolupament de turbobombes criogèniques 
  propulsades elèctricament.

CTTC UPC ha presentat les seves conclusions sobre la 
modelització de l'acumulador de calor, que inclouen la 
validació experimental de diversos resultats i diferents estudis 
paramètrics d'interès.

Indústries de la Química, Energia
i Recursos
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Plataforma de tecnologies per a la gestió de cloud data

DAMA UPC ha iniciat la seva participació en el projecte europeu
CoherentPaaS. El projecte té com a objectiu desenvolupar una
plataforma de tecnologies per a la gestió de cloud data,
incloent-hi l’emmagatzematge de dades no SQL, com ara les 
bases de dades clau-valor i bases de dades per a grafs; les bases 
de dades d’SQL com ara in-memory i les bases de dades 
orientades a columnes; sistemes híbrids, com ara motors SQL 
en l’emmagatzematge de dades clau-valor, i els sistemes de 
gestióde dades de processament de processos complexos. Tots
aquests sistemes es podran programar mitjançant l'ús d'un
llenguatge de consultes comú uniforme. A més, un sistema de
gestió transaccional escalable proporcionarà la coherència
global a través dels magatzems de dades. Amb els resultats del
projecte es podran desenvolupar aplicacions per al cloud amb 
un sol llenguatge de consultes i coherència integral, de manera
més ràpida i de més qualitat.

Millores de la gestió de les activitats de pesca i la 
comercialització dels productes del mar

El Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes 
d’Adquisició Remota i Tractament de la Informació (SARTI UPC) 
ha posat en marxa la plataforma Fishing & Marketing Box 
(F&MB). Es tracta d’un sistema de gestió i control de les 
activitats de la pesca en un sol dispositiu, i de baix cost, que 
integra la caixa blava, el diari de pesca electrònic i els preus
assolits del peix, sense utilitzar la connexió per satèl·lit. El 
projecte millora la competitivitat del sector pesquer, ha estat 
desenvolupat conjuntament amb la Direcció General de Pesca i 
Afers Marítims del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, i està 
finançat per la Unió Europea.

Convertidor trifàsic bidireccional per a microxarxa

CITCEA UPC ha dissenyat i construït un convertidor trifàsic 
bidireccional per utilitzar-lo entre un sistema 
d’emmagatzematge d’energia basat en bateries o 
supercondensadors, i una microxarxa experimental. Aquest 
convertidor permet integrar en la xarxa pública la generació, 
emmagatzematge i el consum privats, de manera que aquests 
són vistos pel sistema públic com una entitat agregada 
intel·ligent capaç d’autoabastir-se puntualment mitjançant el 
mode aïllat, però també de donar suport a la xarxa, entregar i 
consumir energia, en funció de les necessitats i/o carències del 
sistema elèctric públic. La generació s’integra a prop del 
consum, de manera que contribueix a descarregar la xarxa de 
transport. Aquest equip ha estat desenvolupat dins del marc 
d’una licitació del CENER. CITCEA UPC disposa d'una
rèplica de l’equip a les seves instal·lacions.

Dany i sensibilitat a la fatiga de carburs cimentats

El Centre d’Integritat Estructural i Fiabilitat dels Materials 
(CIEFMA) està duent a terme un projecte de recerca sota la 
direcció del catedràtic Luis Llanes amb el recolzament de 
l’empresa Sandvik Hard Materials (SHM) dedicat a analitzar la 
tolerància al dany i sensibilitat a la fatiga de carburs cimentats. 
Part dels resultats assolits fins al moment han estat presentats 
en el "9th Tungsten, Refractory & Hardmaterials Conference" 
organitzat  conjuntament amb el “World Congress on Powder 

Metallurgy & Particulate Materials” celebrat a Orlando (Florida). El 
treball presentat ha estat guardonat com el “2014 Best paper 

award”.

Tecnologies dels materials

Indústries de la Química, Energia
i Recursos
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Cèl·lules d’Innovació i Disseny

El Laboratori d’Aplicacions Multimèdia (LAM UPC) va realitzar el 
projecte CID Cèl·lules d'Innovació i Disseny, una nova 
metodologia d’innovació oberta, que ha estat aplicada a un 
grup d’empreses del Baix Llobregat i que fomenta la 
competitivitat de les empreses a través de la innovació. A partir 
de sis cèl·lules formades pels agents que intervenen en el 
procés d’innovació (empreses, dissenyadors, experts i usuaris), 
s’ha creat una xarxa per afavorir la transferència de 
coneixements i experiències entre les sis cèl·lules, cosa que 
també facilita el creixement de la mateixa xarxa a través de 
noves incorporacions. El projecte ha estat impulsat per la 
Fundació Ciutat de Viladecans (FCV) amb la col·laboració de 
Barcelona Centre de Disseny (BCD), i ha estat cofinançat pel 
SOC i el Fons Social Europeu.

Tecnologies de la informació i de
les comunicacions

Cerques amb Sparksee per a la detecció de potencials 
intrusos

La companyia CA Labs - CA Technologies i l’RMIT University han 
utilitzat amb èxit el sistema gestor de grans volums 
d'informació en forma de xarxa o graf d’alt rendiment Sparksee, 
per a la detecció d’amenaces per part de persones de les 
organitzacions. Sparksee ha estat desenvolupat pel Centre Data 
Management (DAMA UPC) i permet analitzar grans volums de 
logs per estudiar els patrons de comportament habituals dels 
usuaris, i detectar possibles desviacions que puguin delatar 
l’accés a informació interna amb caràcter restringit (incloent-hi 
la cloud computing).

Indústries de la Mobilitat Sostenible
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18 de febrer de 2013

Dr. Josep Amat, premi d’honor de la Nit de les 
Telecomunicacions i de la Informàtica 2013

El Dr. Josep Amat, aleshores director de la Divisió de Robòtica 
del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC), va 
rebre el premi d’honor de la XVIII Nit de les Telecomunicacions i 
de la Informàtica. El guardó va ser lliurat el 18 de febrer per 
Felip Puig, conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, com a reconeixement a la seva àmplia i destacada 
trajectòria professional.

19 de febrer de 2013

Jornada Graph-TA

El Centre Data Management (DAMA UPC) va organitzar el 
workshop Graph-TA (Graph Technology and Applications), lloc 
de trobada per a experts internacionals en grafs i en els 
aspectes propers a aquests (tecnologies, teoria de grafs, 
reconeixement de patrons, modelització de xarxes, etc.). 
L’objectiu del workshop va ser presentar les línies de recerca del 
Centre i facilitar la col·laboració i l’intercanvi d’informació, amb 
la qual cosa va esdevenir un fòrum de posada en comú de 
resultats de recerca i de les possibles aplicacions d’aquests 
resultats.

30 de gener de 2013

Projecte Metal - Innova

El gener de 2013 es va iniciar la primera reunió de treball del 
projecte Metal-Innova, (INTERREG IV B-SUDOE, Programa de 
cooperació territorial espai sudoest europeu), en el qual 
participa CIT UPC com a soci. El projecte, d’una durada de dos 
anys i coordinat per la Unió Patronal Metal·lúrgica, pretén 
fomentar la transferència de tecnologia i coneixement entre 
empreses i centres de recerca d’Espanya, Portugal i França en el 
sector metal·lúrgic. Amb una durada de 2 anys ha de ser un 
referent per a les empreses del sector. 

A l'octubre es va celebrar el seminari de presentació a les 
empreses del projecte Metal-Innova, coorganitzat per CIT UPC i 
la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM), en què van participar 
empreses del sector del metall interessades a desenvolupar 
projectes d’innovació. El Centre de Fiabilitat i Integritat dels 
Materials (CIEFMA UPC) hi va presentar les seves capacitats 
tecnòlògiques, així com exemples de col·laboració amb 
empreses d’aquest sector.

21 de febrer de 2013

Esmorzar de tecnologies mòbils a la UPC i MWC 2013

Amb motiu de la participació de la UPC al Mobile World 
Congress 2013, CIT UPC va organitzar la presentació d'alguns 
exemples de les capacitats tecnològiques de la UPC a un grup 
d’empreses d’aquest sector per part de 5 grups de recerca 
especialitzats en l’àrea de les comunicacions mòbils. 
Hi van participar, entre altres, Abertis Telecom, ATOS, Altran, CA 
Technologies, Telefónica I+D, Everis, Indra, SEAT, Tempos 21, 
Vodafone España, Mier Comunicación, Geonik, Lear i GMV.
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27 de febrer de 2013

Neix INNOTEX Center UPC

La UPC va presentar institucionalment INNOTEX Center, un 
referent en R+D  per a la indústria tèxtil i sectors afins, des de 
l'expertesa i trajectòria de col·laboració empresa-universitat en 
els àmbits tèxtil, toxicològic i del medi ambient. El Centre ha 
sorgit de la unió de tres grups d’R+D de la Universitat: el Centre 
d’Innovació Tecnològica (CTF UPC), el Centre de Recerca i 
Innovació en Toxicologia (CRIT UPC), i l’Institut d’Investigació 
Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER). INNOTEX, 
membre de CIT UPC compta amb:

 • Know how tecnològic amb més de 20 patents registrades.
 • Un equip de 60 investigadors i investigadores (27% doctors o
   doctores).
 • Col·laboració amb més de 1.000 empreses.
 • Presència en les xarxes internacionals més representatives del
    sector.
 • 4.450 m2 d’instal·lacions.

L’acte de presentació va ser a càrrec del rector de la UPC;  el 
vicepresident de la Confederació de la Indústria Tèxtil (Texfor) i el 
vicerector de Política Científica de la UPC, amb una àmplia 
representació d’empreses del sector, d'ACCIÓ i de la comunitat 
universitària UPC.

21 de març i 15 de maig de 2013

Jornada de Transferència Tecnològica i Suport a la 
Innovació

La col·laboració amb ADEG (Associació d'Empresaris de l'Alt 
Penedès, el Baix Penedès i el Garraf ) va ser continuada al llarg 
de 2013. ADEG i la seva Escola de Direcció d’Empresa van 
organitzar un dinar de treball al març en el qual va participar 
CIT UPC amb la ponència “Recursos per a la innovació i la 
transferència tecnològica” en la qual es van presentar les 
capacitats tecnològiques i experteses dels centres membres de 
CIT UPC als directius d'un grup de 25 pimes. Així mateix, al mes 
de maig CIT UPC i ADEG van organitzar una jornada adreçada a 
empresaris i directius, en què es van presentar les capacitats 
tecnològiques de la UPC a les empreses, i que va tenir lloc al 
centre de visites de TORRES S.A, al Penedès. 

09 i 10 d’abril de 2013

Participació al European Data Forum 2013

El Dr. Josep Lluís Larriba Pey, director del Centre Data 
Management (DAMA UPC), va participar com a ponent en les 
jornades celebrades el 9 i 10 d’abril a Dublín al European Data 
Forum 2013, en el marc del projecte europeu Linked Data 
Benchmark Council (LBCD), que coordina DAMA UPC. L’objectiu 
és crear una metodologia de benchmark que permeti al mercat 
avaluar productes d’RDF i tecnologies de grafs.

20 i 21 de març de 2013

Participació en la VI Conferencia de Plataformas 
Tecnológicas de Investigación Biomédica

El Dr. Pere Caminal, Director del Centre de Recerca en 
Enginyeria Biomèdica (CREB UPC) , va participar com a ponent 
en la sessió de Comercialització de la Recerca en la VI 
Conferencia de Plataformas Tecnológicas de Investigación 
Biomédica, coorganitzada per FENIN, ASEBIO, Farmaindustria i 
IMIM, amb l’objectiu de fomentar la innovació en l’àmbit de la  
salut.
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15 d’abril de 2013

Reconeixement a l’investigador Daniel Palet

Daniel Palet, membre de l’equip d’INNOTEX Center, va rebre al 
mes d’abril el grau de fellow del Textile Institute de Manchester, 
per les seves destacades aportacions a la indústria, la recerca i 
el disseny, i els avenços en tecnologia, formació i comunicació. 
L’Institut, fundat el 1910, compta amb més de 3.000 associats i 
més de 100 membres corporatius en 80 països, atorga 
qualificacions que reconeixen l’experiència, la competència, el 
coneixement acadèmic i el més alt nivell professional.

7 de juny de 2013

El Dr. Carles Riba recull el premi Manel Xifra Boada 2013

El Dr. Carles Riba, director del Centre de Disseny d'Equips 
Industrials (CDEI UPC), va rebre el premi Manel Xifra Boada a la 
transmissió del coneixement científico-tècnic, en la vuitena 
edició dels Premis Manel Xifra Boada, que atorguen el Col·legi 
d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona i Comexi Group. El 
guardó reconeix la trajectòria del Dr. Riba com un dels 
impulsors d'un projecte de recerca orientat a la transició cap a 
les energies renovables.

9 de maig de 2013

Taula rodona a la Nit de l’E�ciència del CEEC

El Dr. Joan Bergas, director de recerca de CITCEA UPC va 
participar en la taula rodona celebrada a la Nit de l’Eficiència, 
sobre l’estat actual del mercat de l’eficiència energètica i, en 
particular, sobre la visió des de l’àmbit de la recerca i la 
universitat. L’acte, que va tenir lloc a la Torre Agbar, a 
Barcelona, va ser organitzat pel Clúster d’Eficiència Energètica 
de Catalunya. Hi van assistir més de 200 persones i hi va ser 
present el conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya, Sr. Felip Puig.

27 de maig de 2013

CIT UPC a la Jornada Eco-Innovation

CIT UPC va participar en l'Eco-Innovation European 

Information Day, subprograma del Competitiveness Innovation 

Program (CIP), celebrat a Brussel·les i dedicat a finançar 
projectes per fer arribar al mercat idees en forma de 
productes i serveis "verds". Aquests es prioritzen en 5 
categories: materials reciclables, productes sostenibles 
relatius a la construcció, alimentació, aigua i negocis 
ecològics.

Juny de 2013

CIT UPC s’adhereix a la Carta europea de l’investigador i
al Codi de conducta per al reclutament d’investigadors 

CIT UPC es va adherir a la Carta europea de l'investigador i al 
Codi de conducta per al reclutament d'Investigadors, pels quals 
es compromet a aplicar els principis recollits en aquests 
documents i promoure la transparència, l’accessibilitat, l’equitat 
i la recerca de l’excel·lència en la contractació d'investigadors i 
investigadores. Aquestes iniciatives s'ofereixen a través 
d’EURAXESS RIGHTS, un instrument de la Unió Europea per 
potenciar el treball i el desenvolupament econòmic.

23 d’abril de 2013

Jornada tècnica sobre clústers

El Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i 
Sistemes (CD6 UPC) va participar en la jornada tècnica “Clústers 
com a eina de millora competitiva i en especial el rol de 
TECNIO”, en què va exposar la seva exitosa experiència dins del 
SECPho, el clúster del sud d’Europa de fotònica i òptica, del qual 
és membre fundador.
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16 de juny de 2013

Constitució de la càtedra d’empresa Manel Xifra Boada

Comexi Group, la Universitat de Girona i la Universitat 
Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) van signar el 
conveni per a la creació de la càtedra Manel Xifra Boada, nom 
del fundador de Comexi Group. Es tracta de la primera càtedra 
interuniversitària a Catalunya que té com a objectiu dur a terme 
activitats orientades a la formació, la recerca i la transferència de 
coneixement en els àmbits de la tecnologia de la producció 
d’envasos flexibles. El Dr. Carles Riba Romeva, director del 
Centre de Disseny d’Equips Industrials (CDEI UPC), lidera els 
aspectes relacionats amb la indústria de la conversió per part de 
la UPC.

19 de setembre de 2013

Premi Gaceta Dental

El Dr. F. Xavier Gil Mur va rebre el premi al millor article d’R+D 
publicat a la revista Gaceta Dental el 2013 per l’article titulat 
“Segellat biològic per modificació superficial del coll de 
l’implant dental: assajos in vitro amb fibroblasts humans”. El Dr. 
Gil és investigador de la Divisió de Biomaterials, Biomecànica i 
Enginyeria de Teixits del Centre de Recerca en Enginyeria 
Biomèdica (CREB UPC).

13 de juny de 2013

CIT UPC al programa ILP del MIT i participació en la VIII 
Conference Barcelona Global Energy Challenges

CIT UPC és l’únic centre tecnològic de l’Estat que forma part del 
programa ILP del MIT. Amb aquesta participació es pretén 
estrènyer vincles amb una institució líder i referent mundial en 
ciència, tecnologia i transferència cap a la indústria. Exemple 
d’aquesta col·laboració és la participació de CIT UPC en la VIII 

Conference Barcelona Global Energy Challenges, organitzada per 
la Fundació b_TEC, l’IREC i el MIT-ILP, durant la qual es va 
realitzar una presentació institucional del centre tecnològic de 
la Politècnica als més de 300 participants del congrés.

13 de juny de 2013

Noves instal·lacions al CTTC: Espai Bioclimàtic

El Centre Tecnològic de Transferència de Calor (CTTC UPC) ha 
ampliat les seves instal·lacions amb una nova infraestructura de 
800 m2, on treballaran una trentena d’investigadors i 
investigadores. L’espai està dissenyat perquè la mateixa 
estructura també pugui ser útil per als assaigs de sistemes 
bioclimàtics, amb façanes de doble pell, murs cortina vegetals, 
microclimes interiors enjardinats i sistemes de refrigeració free 

cooling, adequats per al treball de grans clústers de càlcul. 
Aquest nou espai ha estat finançat pel Ministeri d’Economia i 
Competitivitat i el d’Educació, Cultura i Esport.
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1 de novembre de 2013

Incorporació de dos nous centres  a CIT UPC

Dos nous centres UPC s’han incorporat com a membres de CIT 
UPC, amb la qual cosa se n’amplia la disponibilitat de capacitats 
tecnològiques, especialment en l’àmbit TIC, que reforcen les 
possibilitats de col·laboració amb les empreses:

· inLab FIB UPC, amb més de 30 anys d’experiència i un equip de 
70 persones, està especialitzat en el desenvolupament 
d’aplicacions i serveis basats en les tecnologies informàtiques 
més innovadores i en la creació de solucions a mida per a 
empreses i institucions públiques i privades.

· El Centre d’Aplicacions del Llenguatge i Tecnologies de la Parla, 
TALP UPC, amb un equip de 50 persones, està especialitzat en el 
processament automàtic del llenguatge natural oral i escrit, i 
desenvolupa tecnologies amb l’objectiu de vèncer les barreres 
del llenguatge per millorar l’accés als sistemes d’informació.

17 d’octubre de 2013

Capacitats tecnològiques de la UPC al 22@

El 22@Breakfast del mes d’octubre, organitzat per l'Associació 
22@network, va estar dedicat a la “Cooperació tecnològica amb 
la UPC, clau d’èxit per a la innovació”. La sessió va tenir lloc a la 
seu de la Fundació Politècnica i hi van participar més de 40 
empreses del districte tecnològic. CIT UPC hi va presentar 
tecnologies del centre DAMA UPC (“Noves eines per a la gestió 
en temps real de grans volums de dades”) i Víctor Muntés, com 
a innovador del mes, va exposar-hi projectes i l'experiència 
d'una multinacional com CA Technologies, que ha establert la 
seu de CA LABS Europe a Barcelona, gràcies a la col·laboració 
amb la UPC.

Informe anual 2013        9        37



5  Activitats destacades de l’any

15 de novembre de 2013

Smart City Technologies a la UPC

Més de 55 empreses i entitats van assistir a la jornada Smart 
City Technologies a la UPC, en la qual es van presentar alguns 
dels 120 projectes de desenvolupament a la Universitat en 
l’àmbit de les ciutats intel·ligents. S’hi van exposar els projectes 
Green radio networks, comunicacions aplicades a smart 

environments (WiComTec UPC), Sistemes GIS aplicats a l’àmbit 
de la mobilitat, l’esport i la salut (inLab FIB UPC), 
Condicionadors per a smart grids (CITCEA UPC), Avaluació de la 
resiliència amb detecció de danys en torres elèctriques (LITEM 
UPC), Ciutat virtual i sostenible (CPSV UPC) i Social robots in 
smart cities (VIS UPC). A la sessió també van participar Indra i 
Seat com a ponents.

11 de desembre de 2013

CIT UPC al Forschungstag de Seat 2013

CIT UPC va participar en el Dia de la Innovació 2013 
Forschungstag celebrat al Centro Técnico (CT) de SEAT. 
Aprofitant la presència a l'esdeveniment de directius del Centre 
d'Investigació del Grup Volkswagen, el CT Seat va organitzar 
una jornada per presentar les capacitats tecnològiques en el 
sector de l'automoció d'universitats i diferents centres de 
recerca. Per part de la UPC hi van participar-hi 6 centres de 
recerca (MCIA UPC, LACAN UPC, INNOTEX CENTER UPC, CCP 
UPC, inLab FIB UPC i WNG UPC) i la càtedra d'empresa SEAT a la 
UPC. Es van fer reunions bilaterals de treball amb responsables 
de SEAT i Grup VW, amb l'objectiu d'identificar possibilitats de 
col·laboració empresa -universitat en les àrees de materials i 
processos, electricitat, electrònica i connectivitat, mobilitat i 
simulació (CFD/CSM).

Desembre de 2013

OBSEA al CosmoCaixa Barcelona

L’observatori marí OBSEA, que el Centre de Desenvolupament 
Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la 
Informació (SARTI UPC) té instal·lat a 4 km de la costa de 
Vilanova i la Geltrú, es va incorporar a l’exposició 'Mediterrani: el 
nostre mar com mai l'havies vist' que es pot visitar al 
CosmoCaixa Barcelona. A través d’una eina interactiva es pot 
conèixer l’activitat d’aquest observatori, així com fer captures 
del fons submarí a temps real. L’exposició es va inaugurar al 
desembre i romandrà oberta durant tot el 2014.
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A partir de la tecnologia generada als centres membres, s’han 
creat les empreses de base tecnològica següents:

ObsTech

Empresa derivada vinculada al Centre de Desenvolupament de 
Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6 UPC) i dirigida pel Dr. 
Santiago Royo. Comercialitza l’ús de telescopis de gran qualitat 
que funcionen per control remot a través d’Internet per a 
l’observació del cel.

teknoCEA

Empresa derivada vinculada a CITCEA UPC i especialitzada en 
serveis d’enginyeria en energia elèctrica, en resposta a les 
necessitats de les empreses i per donar un pas més endavant 
en la industrialització del projecte ja desenvolupat. S’apropa el 
camí del coneixement fins al producte de mercat, 
comercialitzant dissenys desenvolupats a CITCEA UPC en 
electrònica de potència, automatització, energies renovables, 
microxarxes i smart grids.

SUBTILIS BIOMATERIALS

Empresa derivada sorgida de la divisió de Biomaterials del 
Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC) i 
dedicada al desenvolupament i comercialització de materials i 
tecnologies d’última generació per a la regeneració òssia. Entre 
aquests materials hi ha una escuma injectable de fosfat de calci 
amb propietats biològiques inherents, que pot acabar 
materialitzant-se en la regeneració d’os perdut o actuar com a 
sistema d’alliberació de fàrmacs, injectable a través de cirurgia 
mínimament invasiva.

Constitució de noves empreses  
derivades



Participació en fires

Durant el 2013 CIT UPC va participar en 15 fires nacionals i 
internacionals, i brokerage events:

5  Activitats destacades de l’any

25-28 de febrer de 2013

La UPC al Mobile World Congress 2013

La UPC és l’única universitat pública de l’Estat que ha participat 
en el GSMA Mobile World Congress 2013. La Universitat hi ha 
promocionat les darreres innovacions en tecnologia mòbil, les 
capacitats tecnològiques dels grups de recerca en aquest camp 
i les possibilitats d’aplicació d'aquestes tecnologies a les 
empreses.

16-20 de setembre de 2013

CIT UPC present al Simposi Internacional de Fusió Nuclear 

CIT UPC va participar en el 11è Simposi Internacional de 
Tecnologia de Fusió Nuclear 2013 (ISFNT-11), celebrat a 
Barcelona. El Simposi tenia com a objectiu promoure l'intercanvi 
d'informació entre científics i tècnics, anunciar els últims 
avenços en aquest camp, i discutir els temes més rellevants per 
al desenvolupament de la fusió com una font d'energia de futur, 
segura i sostenible.

19-21 de novembre de 2013

La UPC participa a l’Smart City Expo 2013

La UPC, mitjançant el seu centre tecnològic CIT UPC, va 
presentar les tecnologies en l'àmbit de les ciutats intel·ligents a 
l'Smart City Expo World Congress, celebrat a la Fira de 
Barcelona. S’hi van donar a conèixer l’expertesa i les capacitats 
tecnològiques que ofereixen la Universitat i els centres de 
recerca en els àmbits TIC, energia, entorn construït sostenible, 
mobilitat, ciutat col·laborativa i resiliència, i seguretat urbana. Es 
van establir contactes amb més de 40 empreses i entitats del 
sector per promoure potencials col·laboracions en R+D.

22-25 d’abril de 2013

Participació en la BIO International Convention 2013

El Centre de recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC) va 
participar en la fira BIO International Convention 2013 
celebrada a Chicago, presentant-hi les tecnologies que han 
estat recentment desenvolupades en el Centre, com ara un nou 
sistema d’electroporació per a les cèl·lules.

11-13 d’abril de 2013

CIT UPC al Fórum Dental Internacional 2013

CIT UPC va participar en el Fórum Dental Internacional celebrat 
a Barcelona, fira especialitzada en el sector dental i amb 
presència de nombroses empreses del sector, professionals 
dentals (odontòlegs, higienistes i protètics) i l'Administració. Es 
van celebrar reunions de treball amb empreses interessades en 
l'aplicació de tecnologies desenvolupades pel grup de 
Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits del Centre de 
Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC).

26-28 de juny de 2013

MIHealth Forum 2013

CIT UPC, membre col·laborador del congrés MIHealth Forum, 
celebrat a Barcelona, va presentar en l’edició de 2013 la càpsula 
d’innovació "Sistema biofeedback per l’entrenament del sòl 
pelvià", a càrrec del Dr. Miguel Àngel Mañanas, del Centre de 
Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC).
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TECNIO de la Generalitat de Catalunya

Federación Española de Centros Tecnológicos

ASTP - PROTON

Programa de col·laboració industrial del MIT

Coordinadora Catalana de Fundacions

Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya

6  Participació a xarxes
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Newsletter

Blog de noticies
Per aconseguir resultats dels nostres actius científics i 
tecnològics, és clau que la societat els conegui i, especialment, 
que hi hagi una bona comunicació amb les empreses, entitats i 
organitzacions empresarials. Amb aquest objectiu fem servir 
diferents canals per difondre els projectes desenvolupats als 
centres membres, com a exemples de col·laboració 
empresa-universitat i els resultats i els desenvolupaments 
aconseguits, disponibles per l’aplicació.

Editem un butlletí de notícies mensual, en tres idiomes, que 
actualment arriba a més de 850 persones.

El 2013 s’ha posat en marxa un Blog tecnològic en què es 
poden compartir experiències, en clau divulgativa, sobre 
coneixement, tecnologia i innovació, obert a la participació i 
amb vocació permanent de connectar empreses i 
universitat.

Publicacions

7  Comunicació
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Presència a les xarxes socials

Linked In
Pàgina d’Empresa
Grup CIT UPC

Twitter

FacebookCanal de YouTube
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A partir de la difusió dels projectes, les tecnologies, i els resultats 
aconseguits, el 2013 hem arribat a més de 220 impactes en mitjans 
de comunicació (premsa escrita, ràdio, TV i mitjans digitals).

Presència en mitjans de comunicació

7  Comunicació
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Per donar a conèixer les capacitats i tecnologies transversals 
dels centres membres de CIT UPC, anualment generem 
diferents documents sobre el nostre coneixement.

Catàlegs

7  Comunicació
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