
 

 

 
 

 

 CREB UPC DISSENYA UN NOU JOC MULTIMÈDIA PER A
ALUMNES DE PRIMÀRIA

El  26  de setembre es  va  presentar  la  tercera  entrega de  la  col·lecció
“Personatges en joc” dedicada en aquesta ocasió, al paleontòleg català
Miquel Crusafont (1910-1983), una eina didàctica dirigida als alumnes de
primària per apropar-los a la vida de les espècies prehistòriques (espècies
destacades,  característiques,  hàbitat  i  evolució)  a  través  dels  fòssils.
També  es  tracta  la  teoria  de  l’evolució,  els  canvis  en  la  biologia  i  la
geologia, les tècniques i mètodes de recerca científica, i el context històric
i social de l’època (1920-1970). Aquesta col·lecció ha estat desenvolupada
per la Divisió d’Informàtica Gràfica del Centre de Recerca en Enginyeria
Biomèdica (CREB UPC).

Més informació

 

 
 

 

 

 SARTI  UPC  INSTAL·LA  UN  SISMÒMETRE  MARÍ  A
VILANOVA I LA GELTRÚ

Fruit  d’un  acord  de  col·laboració  entre  la  Universitat  Politècnica  de
Catalunya·BarcelonaTech  i  l’IGC  (Institut  Geològic  de  Catalunya),  s’ha
instal·lat un sismòmetre marí connectat a l’observatori OBSEA a Vilanova i
la Geltrú. Les dades generades pel sismòmetre són rebudes de manera
permanent  per  l’IGC  via  internet,  complementant  així  la  seva  xarxa
terrestre de sensors per a la detecció de moviments de terra. L'OBSEA, es
va instal·lar  al  2009 i  va ser  el  primer  observatori  submarí  cablejat  de
l'Estat  Espanyol.  Està  situat  a  una  distància  de  4  km de  la  costa  de
Vilanova i  la Geltrú (lat.  41° 10'54 87 "N; Long. 1° 45'8 43" E) i  a una
profunditat de 20 m.

 

 
 

 

 

 DAMA UPC COORDINA EL PROJECTE EUROPEU Linked
Data Benchmark Council (LDBC)

El projecte europeu LDBC (Linked Data Benchmark Council), coordinat
per DAMA UPC, va celebrar la reunió d'inici els dies 4 i 5 d'octubre. El
projecte compta amb 8 socis, i  té com objectiu  el desenvolupament de
benchmarks per diferents àrees tecnològiques que inclouen la gestió de
les dades (processament i optimització de queries, transaccions), anàlisi
de grafs, integració i raonament.

El  resultat  del  projecte  LDBC  serà  un  conjunt  de  benchmarks  que
abastaran quatre àrees principals de la gestió Linked Open Data: execució
de queries complexes, transaccionalitat en els grafs, inferència RDF i RDF
per  ETL /  integració  de dades.  A més,  el  projecte té  com a missió  la
creació de la fundació LDBC, una entitat neutral per al desenvolupament i
potenciació de benchmarks per a RDF i bases de dades de grafs, que ha
de sobreviure al propi projecte.

 

 



 
 

 

 SALÓ NÀUTIC INTERNACIONAL DE BARCELONA 2012

CIT UPC ha participat, de la mà de la Facultat de Nàutica de Barcelona
(FNB UPC) al Saló Nàutic que s’ha celebrat al recinte del Port Vell del 26
al 30 de setembre. S’han presentat les capacitats tecnològiques de la UPC
en  l’àmbit  marítim,  nàutic  i  portuari  i  els  projectes  realitzats  per  la
Universitat i pels Centres Membres de CIT UPC, en aquest camp.

La  Facultat  de  Nàutica,  nascuda  en  1769,  és  la  Facultat  més  antiga
d’Espanya en aquesta disciplina.

Més informació

 

 
 

 

 

 JORNADA DE NETWORKING ICT A VARSÒVIA DEL 7PM

CIT UPC va participar en aquesta jornada de networking per conèixer de
primera mà oportunitats de col·laboració i  presentar projectes d'interès.
Aquesta  jornada ICT del  7  Programa Marc  Europeu,  es  va  celebrar  a
Varsòvia, els dies 26 i 27 de setembre, amb l’objectiu d’presentar idees de
projectes i  fer  contactes que permetin la creació de consorcis  per a la
presentació de propostes. Van participar més de 1.700 persones i  vam
tenir ocasió de presentar vàries idees de projectes de Centres Membres
de CIT UPC.

 

 

 

 
 

 

 CD6 UPC

El  Centre  de  Desenvolupament  de
Desenvolupament  de  Sensors,  Instrumentació  i
Sistemes (CD6 UPC) va desenvolupar un mètode
d'anàlisi  en  línia  de  les  propietats  de  llisor
superficial dels papers, utilitzant l'anàlisi de textura
del Patró de Speckle i recolzat per tècniques de
processat  d'imatges,  que  permet  la  realització
d’una perfilometria sense contacte de la superfície
i  que  pot  utilitzar-se  a  les  línies  de  producció.
Aquest  projecte  es  va  desenvolupar  amb
l'empresa MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL S.A.

 

 

 
 

 

CIT UPC EN FIRES COMERCIALS

CIT UPC participarà al mes de Novembre a les fires comercials següents:

 

 

Més informació sobre events a www.cit.upc.edu/ca/agenda_cit

  

 

Recomana

Subscriu-te

Donar-se de baixa

 

 

 

 

Segueix-nos a

    
 

 

 

 

Contacteu-nos!  Volem
ser punt  de trobada per tots
aquells  que  treballem  en
l'R+D. Us animen a participar,
enviant-nos  les  vostres
notícies,  comentaris,
necessitats  o  qualsevol  altra
informació  que  considereu
rellevant  i  que  vulgueu
compartir.

www.cit.upc.edu

info.cit@upc.edu

Tel. +34 93 405 44 03

 

 



 
 

 

 BARÒMETRE  GLOBAL  D’INNOVACIÓ
GENERAL ELECTRIC

S'han  presentat  al  Parlament  Europeu  els
resultats  de  la  segona  edició  del  Baròmetre
d'Innovació de General Electric. El treball de camp
es  va  dur  a  terme  a  finals  de  2011  a  través
d'entrevistes amb 260 líders d'opinió, i de l'anàlisi
de  publicacions  sobre  la  innovació  en  la  Unió
Europea. L'objectiu és conèixer la perspectiva dels
líders  d'opinió,  en  aspectes  relacionats  amb els
recursos  i  pressupostos  destinats  a  innovació,
l'impacte  i  avantatges  per  a  l'economia  i  els
ciutadans de la UE, i els obstacles i possibilitats
de millora en el camp de la innovació.

 

 
 

 

 

 LA  COMISSIÓ  EUROPEA  I  EL  JRC
(JOINT  RESEARCH  CENTRE)
PRESENTEN  L'INFORME  SOBRE  LA
TENDÈNCIA  EMPRESARIAL
D'INVERSIÓ EN R+D

L'informe  conté  els  resultats  de  l'anàlisi  de  187
empreses,  que  són  responsables  d'una  inversió
en  R+D  de  gairebé  56  bilions  d'euros  i
constitueixen pràcticament el  40% de la inversió
total en R+D de les 1000 empreses de la UE. Les
empreses  tenen  previst  incrementar  la  seva
inversió en R+D (en una mitjana del 4% p.a.) per
als  propers  3 anys.  Aquesta expectativa genera
una tendència estable i positiva de creixement.

Més informació

 

 

  Butlletí Nº 8

 


