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ANÀLISI BIOMECÀNICA SOBRE EL CONFORT DEL CALÇAT
CAMPER

La divisió de Biomecànica del Centre de Recerca en Enginyeria
Biomèdica (CREB UPC) ha realitzat un estudi per a l'empresa 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.

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 -en temps i diners-, i
millor 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 països que formen part de la European Association of
National Metrology Institute (EURAMET).

NEIX SUBTILIS BIOMATERIALS

Subtilis Biomaterials és la nova spin-off sorgida de la divisió de
Biomaterials del Centre d’Enginyeria Biomèdica (CREB UPC) de la
Universitat Politècnica de Catalunya·BarcelonaTech. L'empresa es
dedica al desenvolupament de materials i tecnologies per a la
regeneració òssia, entre ells una escuma injectable de fosfat de calci
amb propietats tecnològiques inherents, que poden acabar
materialitzant-se en la regeneració d’ós perdut o com a sistema
d’alliberació de fàrmacs, injectable a través de cirurgia mínimament
invasiva.
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PARTICIPACIÓ D'EMPRESES DEL METALL AL PROJECTE
METAL-INNOVA

El dia 30 d'octubre es va celebrar el seminari  de presentació a les
empreses del Projecte Metal-innova, organitzat conjuntament per CIT
UPC i la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM) on hi van participar empreses
del sector del metall interessades en desenvolupar projectes
d’innovació.  El Centre de Fiabilitat i Integritat dels Materials (CIEFMA
UPC) va presentar les seves capacitats tecnòlògiques, així com
exemples de col·laboració amb empreses en aquest sector. El projecte
Metal-innova s’emmarca en el Programa europeu de Cooperació
territorial INTERREG IV-B SUDOE.

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 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 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.

PARTICIPACIÓ A LA ASSEMBLEA GENERAL DE REOLTEC

CIT UPC va participar a la VIII Assemblea General de la Plataforma
Tecnológica del Sector Eólico Español -REOLTEC-,  celebrada a Madrid
el dia 31 d'octubre a la seu del CDTI. L’objectiu de la jornada va ser
analitzar el programa Horitzó 2020 com a nou marc europeu per a la
recerca i la innovació, i preparar propostes des del sector eòlic espanyol,
així com potenciar les possibilitats de cooperació que aquest entorn
ofereix.
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JORNADA SMART CITY AMB EMPRESES

El proper 15 de novembre se celebrarà a la UPC una jornada de
presentació de tecnologies i projectes Smart City desenvolupats a la
universitat.
Programa i inscripció a l'event.

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

SISTEMES D'IL·LUMINACIÓ
INTEL·LIGENTS PER
QUIRÒFANS

La divisió de Robòtica del Centre de
Recerca en Enginyeria Biomèdica
(CREB UPC) va desenvolupar,
mitjançant tecnologies de visió per
computador, noves estratègies
d’il·luminació en el camp quirúrgic i
d'interpretació d’escenes, un
sistema de llums que pot ser activat
automàticament per eliminar
ombres i permetre desenvolupar les
intervencions quirúrgiques amb
plena visibilitat pels cirurgians.
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SUMA UPC

La UPC ha iniciat una campanya de
finançament col·lectiu de projectes
en el marc del programa SUMA
UPC. Amb aquesta iniciativa pilot, la
UPC tracta de trobar finançament
per a la posada en marxa de 13
projectes, dos dels quals estan
promoguts per Centres Membres
de CIT UPC:
InnoEPOC -CD6 UPC-: pel
desenvolupament d'un nou prototip
d’instrument mèdic de baix cost per
diagnosticar i monitoritzar la
malaltia pulmonar obstructiva
crònica (EPOC).
Gasificador Opensource al Txad -
CITCEA UPC-: per la construcció
d'un sistema de gasificació de
biomassa residual agrícola per
generar electricitat a la població de
Goundi, al Txad.
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