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PITILLERA PER UN NOU TRACTAMENT CONTRA EL
TABAQUISME

El Centre de Dissenys d’Equips Industrials (CDEI UPC), en col·laboració
amb el Centro de Investigación y Tratamiento de Adicciones (CITA), ha
participat en el desenvolupament d’un nou tractament contra l’adicció al
tabac basat en l’ús innovador d'una  tecnologia existent. A través del
telèfon mòbil es pretén intervenir endarrerint la immediatesa del
consum, afavorint el procés de deshabituació. CDEI UPC ha
desenvolupat el disseny funcional per la fabricació del dispositiu.

PROJECTE EUROPEU 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 el proporcionar a la indústria aeronàutica mètodes de
simulació numèrica per poder avaluar les aeronaus en la fase de
desenvolupament. La possibilitat de poder avaluar el comportament
electromagnètic de l’estructura i el cablejat, 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 i ha comptat amb un pressupost de 26,5 milions d’euros i ha estat
liderat per Alenia Aeronautica S.p.A.

CIT UPC PRESENT AL SIMPOSI INTERNACIONAL DE FUSIÓ
NUCLEAR (ISFNT)

CIT UPC ha participat al 11º Simposi Internacional de Tecnologia de
Fusió Nuclear (ISFNT-11), celebrat a Barcelona entre el 16 i el 20 de
setembre. L'objectiu del Simposi és 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.

http://us4.campaign-archive2.com/?u=a778dbf6933776d4836550405&id=cfec6ed4ac&e=[UNIQID]
http://www.cit.upc.edu/es
http://cit.upc.edu/ca/centres_upc/centres/22/cdei_upc
http://www.clinicascita.com/es/
http://cit.upc.edu/ca/centres_upc/centres/42/gcem_upc
http://cit.upc.edu/ca
http://www.isfnt-11.org/welcome.html


INNOTEX CENTER, PONENT AL MAN-MADE FIBER
CONGRESS DE DORNBIRN

Daniel Palet, membre de l’equip d’investigadors d’Innotex Center, va
participar al Dornbirn Man-Made Fibers Congress, celebrat de l’11 al 13
de setembre a Àustria, el congrés més important a nivell mundial sobre
fibres químiques i que en la seva 52 edició va reunir a més de 800
professionals del sector de més de 30 països. Innotex Center va
presentar la ponència  “Un nou mètode d'aplicació de microcàpsules als
teixits en el procés de filatura”, de la que són autors el Dr. Feliu Marsal i
el Sr. Daniel Palet.

PREMI GACETA DENTAL

El Dr. F. Xavier Gil Mur ha rebut el premi al millor article d’R+D publicat a
la revista Gaceta Dental al 2013 amb 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).

Més informació sobre events en www.cit.upc.edu/ca/agenda_cit
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SINCROTRÓ ALBA

CITCEA UPC, en col·laboració amb
l’empresa CELLS, va realitzar la
selecció i les proves dels equips
d’electrònica de potència que
alimenten els múltiples electro-
imants presents en l’anell de
propulsió,l’anell
d’emmagatzematge i les línies de
transferència del sincrotró ALBA
entre 2006 i 2010.

UNION SCOREBOARD 2013

La Comissió Europea ha publicat el
Union Scoreboard 2013 on es
mostren els resultats de la
innovació a Europa. En termes
generals i malgrat la crisi
econòmica, el balanç és positiu, si
bé l’escletxa entre els països més i
menys innovadors s’amplia. El
ranking continua estable:  Suècia
continua al capdavant, seguit
d’Alemanya, Dinamarca i Finlàndia.

REVISIÓ DEL MANUAL DE
FRASCATI

Comença la sisena revisió del
Manual de Frascati des de la seva
posada en marxa en 1962. Aquest
Manual és el resultat d’un treball
col·lectiu d’experts (National Experts
on Science and Technology
Indicators - NESTI) de l’OCDE  que
recull estadístiques per publicar
dades i indicadors sobre els
esforços econòmics i humans
realitzats pels països per
augmentar la seva capacitat de
coneixement a través de les
activitats d’R+D. Es tracta d’un dels
informes més influents i traduïts
dels publicats per l’OCDE.
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