
 

 
 

 

 CD6 UPC: PROJECTE POLUX

El  Centre  de Desenvolupament  de  Sensors,  Instrumentació  i  Sistemes
(CD6 UPC), ha desenvolupat un dispositiu fotomètric mòbil en el marc del
projecte  POLUX,  capaç  d’avaluar  simultàniament  tant  el  flux  lluminós
(qualitat  i  quantitat),  com  la  seva  direccionalitat  (a  diferència  dels
fotòmetres que existeixen actualment), obtenint una auditoria fotomètrica
complerta de la zona a estudiar.

Aquest sistema pot permetre un estalvi energètic de 400.000 euros anuals
per un Ajuntament mitjà (200.000 habitants). Aquesta tecnologia ha estat
desenvolupada conjuntament amb SnellOptics, Aido, Fibercom S.L., Ilimit
Comunicacions S.L., i el Ministerio de Economía y Competitividad.

 

 
 

 

 

 CDEI  UPC  AL  PROJECTE  DE  BOIES  OFFSHORE
INTEL·LIGENTS

La  companyia  Pipo  Systems  comercialitza  boies  intel·ligents  offshore
basades  en  el  sistema  APC-PISYS.  Aquest  sistema  de  tipus  múltiple,
genera un 137% més d'energia que qualsevol altre provist d'una sola boia
(tipus simple).  Aquest  projecte,  que es va  començar  a  desenvolupar  a
l'any 2002, ha comptat amb la participació del Centre de Disseny d’Equips
Industrials (CDEI UPC) en els estudis dels fluids dinàmics i en el disseny
del sistema.

 

 

 
 

 

 EL DIRECTOR d’R+D DEL GRUP VOLKSWAGEN VISITA LA
UPC

El Dr Jürgen Leohold, Director d’R+D del Grup Volkswagen i d'AutoUni, ha
realitzat  una  visita  institucional  a  la  Universitat  Politècnica  de
Catalunya·BarcelonaTech, el passat dia 18 d'octubre, durant la qual va ser
rebut pel Dr. Pedro Díez, Vicerector de Política Internacional de la UPC.
SEAT,  empresa  membre  del  Grup  Volkswagen,  manté  una  estreta
col·laboració amb la UPC des de 2007 i patrocina la Càtedra SEAT a la
UPC, Automotive Excellence in Innovation and Sustainable Mobility.

Més informació

 

 
 

 

 

 DINAR DE TREBALL AMB ADEG

El  passat  dia  25  d’octubre  CIT  UPC va  participar  al  Dinar  de  Treball
d’ADEG (Associació  d’Empresaris  de  l’Alt  Penedès,  Baix  Penedès  i  el
Garraf)  amb  una  sessió  pràctica  sobre  "El  binomi  Universitat-
Empresa.Transferència  tecnològica"  a  Vilanova  i  la  Geltrú,  amb  la
participació de 15 directius de Pimes associades.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 6ª  EDICIÓ  PROGRAMA  UNIVERSITAT  EMPRESA  de
FEMCAT

CIT  UPC  ha  participat  en  la  sisena  edició  del  Programa  Universitat  i
Empresa que organitza FemCat, el qual té per objectiu apropar ambdós
móns  per  millorar  el  grau  de  coneixement  mutu,  i  potenciar  així  la
capacitat de d’innovació de les empreses a través de la transferència de
tecnologia des de la universitat cap a l’empresa. En aquesta ocasió s’han
visitat les empreses Casademont, Metalquímia, el Grupo SIFU i Ros Roca.

 

 

 
 

 

 LLIURAMENT  DE  LA  MEDALLA  NARCÍS  MONTURIOL  a
MARIA PAU GINEBRA MEMBRE de CREB UPC

La investigadora de la UPC Dra. Maria Pau Ginebra ha estat guardonada
amb  la  Medalla  Narcís  Monturiol  al  mèrit  científic  i  tecnològic  de  la
Generalitat de Catalunya. L'acte de lliurament va tenir lloc el 3 d'octubre, al
Palau  de  la  Generalitat  i  va  ser  presidit  pel  Conseller  d’Economia  i
Coneixement, Andreu Mas-Colell.

Maria Pau Ginebra és Catedràtica de Ciència dels Materials i Directora de
la Divisió de Biomaterials del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica
(CREB UPC) . La seva àrea de recerca és el disseny de nous biomaterials
per  a  la  medicina  regenerativa  i  l’alliberament  controlat  de  fàrmacs,
especialment en el camp de la regeneració òssia.

 

 
 

 

 

 EL DIRECTOR DE CDIF UPC NOMENAT PRESIDENT DEL
COMITÈ DE MAQUINÀRIA HIDRÀULICA I SISTEMES DE LA
IAHR

El  Dr.  Eduard  Egusquiza  ha  estat  nomenat  President  del  Comitè  de
Maquinària  Hidràulica  i  Sistemes  de  la  International  Association  of
Hydraulic Research (IAHR). Fundada en 1935 com a organització mundial
independent  d’enginyers  i  especialistes  que  treballen  en  els  camps
relacionats  amb  les  ciències  hidroambientals  i  les  seves  aplicacions
pràctiques.  L'esmentat  Comitè treballa  en els  avenços de la  tecnologia
associada a turbines hidràuliques.

 

 
 

 

 

 LECTURA TESI DOCTORAL CRIT UPC

El dia 31 d’octubre es va celebrar la lectura de la Tesi doctoral "Utilizacion
de biomarcadores para evaluar el estado fisiológico de la ostra en el Delta
del Ebro" al Campus Nord de la UPC, a càrrec de la doctoranda Victoria
Eugenia Ochoa, sota la direcció de la Dra. Mª Carme Riva, Directora de
CRIT UPC.

 

 

 

 
 

 

PRESÈNCIA DE CIT UPC EN FIRES

CIT UPC participa a les fires comercials següents:

 

 
 
 

  

 

Recomana

Subscriu-te

Donar-se de baixa

 

 

 

 

Segueix-nos a

    
 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 Sessió  informativa  del  Programa  TECNIOSPRING
organitzat  per  CIT  UPC-Tecnio  /  ACC1Ó  per  afavorir  i
potenciar  la  mobilitat  d'investigadors,  de  caràcter
plurianual, cofinançat per la Unió Europea, i focalitzat en
la transferència de tecnologia i la recerca aplicada.

 

 

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

 
 

 

 CIMERA  DE  PAÏSOS  DEL  SUD
D’EUROPA  PER  IMPULSAR  LA
INNOVACIÓ

COTEC Europa ha organitzat una cimera amb la
participació  de  COTEC  España,  COTEC  Itàlia  i
COTEC  Portugal,  amb  l’objectiu  d’impulsar  la
innovació a les Pimes com a via de millora de la
competitivitat dels països i la proposta de mesures
que  impulsin  el  seu  creixement  i  la  seva
productivitat.

Més informació

 

 
 

 

 

 SAMSUNG INDEMNITZARÀ A FRACTUS
PER  VALOR  DE  41  MILIONS  DE
DÒLARS

Fractus,  empresa  amb  seu  a  Barcelona,  serà
indemnitzada  per  Samsung  amb  41  milions  de
dòlars  per  la  infracció  de  quatre  de  les  seves
patents  dels  EUA  sobre  antenes  internes
multibanda,  emprades  en  telèfons  mòbils,
pastilles,  portàtils  i  altres  dispositius  sense  fil.
Fractus va néixer con a spin off de la Universitat
Politècnica de Catalunya·Barcelona Tech en 1999.
El  Dr.  Carles  Puente,  CTO  de  Fractus  S.A.  és
professor del departament de Teoria del Senyal i
Comunicacions de la UPC.

 

 
 

 

 

 ENQUESTA  SOBRE  LA  PERCEPCIÓ
SOCIAL  DE  DE  LA  CIÈNCIA  I  LA
TECNOLOGIA

Segons  un  estudi  de  Fecyt,  un  88,6%  dels
espanyols pensa que la ciència aporta avantatges
per millorar la qualitat de vida de la Societat i un
87,1% opina que contribueix al desenvolupament
econòmic, segons les dades de la VI Enquesta de
Percepció Social de la Ciència i la tecnologia que
realitza biennalment la Fundació Espanyola per a
la Ciència i tecnologia.

Més informació

 

 

 

 

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
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