
 

 

 
 

 

 REHABILITACIÓ DEL SÒL PELVIÀ DE CREB UPC A TVE
 
Un equip d’investigadors 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 a les dsones amb
incontinència  urinària  a  controlar  i  reeducar  de  manera  adequada  els
músculs del sòl pelvià, per tenir un control voluntari dels mateixos. El nou
dispositiu  enregistra  tota  l’activitat  que  la  pacient  realitza  al  domicili
(obtenint una primera avaluació immediata dels resultats), i està preparat
per què el terapeuta rebi la informació telemàticament. El biofeedback està
patentat i disponible per llicenciar-se a empreses interessades en la seva
comercialització.
 
Més informació

 

 
 

 

 

 CERQUES AMB DEX PER LA DETECCIÓ DE POTENCIALS
INTRUSOS
 
LA RMIT University (Melbourne, Australia) y CA Labs (CA Technologies)
han utilitzat amb èxit el sistema gestor de grans volums d'informació en
forma de xarxa o graf d’alt rendiment DEX, per a la detecció de potencials
amenaces per part de persones de dintre de les organitzacions. DEX 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  alertin
d'accessos  inadequats  a  informació  interna,  amb  caràcter  restringit
(incloent cloud computing).

 

 
 

 

 

 MILLORES EN LA PROPULSIÓ CRIOGÈNICA A L'ESPAI
 
El Centre Tecnològic de Transferència de Calor (CTTC UPC) 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 a 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,  fent-ne  la  validació  experimental  de  diversos
resultats i realitzant diferents estudis paramètrics d'interès.

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 INVESTIGADORS  DE  CD6  I  CREB  PARTICIPEN  AL
INVESTOR’S DAY UPC 2013
 
El dia 8 de març s’ha celebrat la jornada Investor’s Day, organitzada pel
programa Innova de la UPC, com espai de trobada entre emprenedors i
inversors  internacionals  per  aconseguir  aixecar  finançament  privat  per
projectes d’empreses de base tecnològica, sorgits de la Universitat. Dos
dels 8 projectes seleccionats provenen de Centres Membres de CIT UPC:
 
ObsTech, spin-off vinculada al Centre de Desenvolupament de Sensors,
Instrumentació  i  Sistemes  (CD6  UPC)  amb  el  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.
 
Subtilis  Biotecnology,  spin-off  amb  els  investigadors  de  CREB UPC
David Pastorino, Dr. Xavier Gil i Dra. Maria Pau Ginebra de la Divisió de
Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits de CREB, persegueix la
comercialització d'implants ossis d’última generació, com materials basats
en ciments de fosfat de calci  amb propietats biològiques inherents i  un
sistema d’alliberament de fàrmacs.
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 CIT UPC A LES JORNADES NIDays

El passat 14 de març CIT UPC va participar com a ponent a les Jornades
Nidays (Foro Tecnológico sobre Diseño Gráfico de Sistemas) organitzada
per  National  Instruments  en  les  sessions  Summits  de  Automoció  i
d’Acadèmia i Investigació.
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 DINAR DE TREBALL AMB ADEG
 
El  passat  dia  21  de  març,  CIT  UPC  va  participar  al  dinar  de  treball
organitzat per l’ADEG (Associació d'Empresaris de l'Alt Penedès, el Baix
Penedès  i  el  Garraf)  i  la  seva  Escola  de  Direcció  d’Empresa  amb  la
ponencia Recursos per la innovació i la transferència tecnològica. Es van
presentar les capacitats tecnològiques i experteses dels Centres Membres
de CIT UPC als directius d'un grup de 25 Pimes.

 

 

 
 

 

 Dr.  PERE  CAMINAL  A  LA  IV  CONFERENCIA  DE
PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE INVESTIGACIÓN
 
El Dr. Pere Caminal, Director de CREB UPC, ha participat com a ponent
de la sessió de Comercialització de la Recerca en la VI Conferencia de

Plataformas Tecnológicas de Investigación Biomédica, coorganitzada per
FENIN, ASEBIO, Farmaindustria i IMIM, celebrada a Madrid els dies 20 i
21 de març, amb l’objectiu de fomentar la innovació en Salut.
 
Més Informació

 

 
 



 

 

 DANIEL PALET de INNOTEX CENTER
 
Daniel Palet, membre de l’equip d’investigadors d’INNOTEX CENTER, ha
obtingut  el  grau  de  Fellow  del  Textile  Institute  de  Manchester

(www.texi.org),  per  les  seves  destacades  aportacions  a  la  indústria,  la
recerca,  el  disseny,  avenços  en  la  tecnologia,  formació  i  comunicació.
L’Institut va ser fundat en 1910, compta amb més de 3.000 associats, en
80  països  i  100  membres  corporatius,  i  atorga  qualificacions  que
reconeixen l’experiència,  la  competència,  el  coneixement  acadèmic i  el
més alt nivell professional.

 

 

 

 
 

 

 
SABADELL SMART CONGRESS 2013
Congrés Internacional de les ciutats intel·ligents.
 
TECNIOSPRING 2013
A finals d'abril està prevista l'obertura de la convocatòria 2013 del projecte de mobilitat
Tecniospring  del  Programa  Europeu  Marie  Curie  que  coordina  ACC1Ó,  adreçat  a
investigadors vinculats a un Centre de la Xarxa TECNIO.

 

 

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

 
 

 

 INNOVATION UNION SCORE 2013

La  Comissió  Europea  ha  fet  públic  l'Innovation

Union ScoreBoard 2013 amb l’anàlisi comparatiu
de la situació de la recerca i de la innovació en els
27 països de la UE i altres països associats com
ara Estats Units,  Suïssa o Sudàfrica. Les dades
permeten a cada Estat Membre detectar els punts
forts i les febleses dels seus sistemes d’innovació i
les possibles àrees de millora.
 
Més informació

 

 

Política de privacitat
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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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