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SUSPENSIÓ D'ALTES PRESTACIONES PER A CAMIONS DE
DIVERSOS EIXOS

El Laboratori de Sistemes Oleodráulics i Pneumàtics (LABSON UPC) ha
dut a terme en col·laboració amb l'empresa Gutmar, l'estudi i disseny
d'una suspensió d'altes prestacions per a vehicles pesats i camions de
diversos eixos (com ara camions de bombers, camions grua o camions
de competició) i un banc d'assaigs per a suspensions. El principal
avantatge de la suspensió activa/semi-activa respecte a la passiva és
que permet el control a cada roda de manera independent, permetent
una millor adherència del vehicle al terreny i millorant la seguretat de la
conducció. Gutmar SA fabrica i realitza el manteniment dels cilindres
hidràulics de suspensió del vehicle tot terreny i és proveïdor de primer
nivell del sector aeroespacial per a peces de precisió.

SENSOR INTEL·LIGENT PER A LA DETECCIÓ PRECOÇ DE
FALLIDES EN MAQUINÀRIA INDUSTRIAL

El Centre Motion Control and Industrial Applications (MCIA UPC),
encapçalat pel Dr. Luis Romeral, conjuntament amb altres centres i
empreses europees, ha desenvolupat un sensor basat en emissions
acústiques autoalimentat, intel·ligent i capaç d'establir automàticament
una xarxa sense fils que ajudi al control i al manteniment en maquinària
rotativa. El desenvolupament d'aquesta tecnologia s'ha realitzat en el
marc del projecte europeu Mosycousis, l'objectiu del qual és el
desenvolupament d'un sistema de monitorització d'elements mecànics
per a la detecció precoç de fallides en maquinària industrial. Aquest
projecte representa un exemple de col·laboració publico-privada
europea, destinat a reforçar la competitivitat de les Pimes.

LA UPC PARTICIPA A SMART CITY EXPO 2013

La UPC, mitjançant el seu Centre Tecnològic CIT UPC, ha presentat les
tecnologies a l'àmbit de les ciutats intel·ligents amb un estand propi a
l'Smart City Expo World Congress, celebrada els dies 19-21 de
novembre a Fira de Barcelona. S’ha donat a conèixer l’expertesa i les
capacitats tecnològiques que ofereix la Universitat i els centres de
recerca en els àmbits TIC, energia, entorn construït sostenible, mobilitat,
ciutat col·laborativa i resiliència, i seguretat urbana. S'han establert
contactes amb més de 40 empreses i entitats del sector per promoure
potencials col·laboracions en R+D.

http://www.cit.upc.edu/es
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http://www.gutmar.com/
http://cit.upc.edu/ca/centres_upc/centres/54/mcia_upc
http://cit.upc.edu/ca/centres_upc/centres/54/mcia_upc
http://www.mcia.upc.edu/uploaded-docs/documentos-proyectos/MOSYCOUSIS.pdf
http://www.upc.edu/
http://cit.upc.edu/
http://www.smartcityexpo.com/


CIT UPC PARTICIPA A L’ICT CONFERENCE

CIT UPC ha participat en la conferència ICT 2013 celebrada a Vilna i
organitzada per la Comissió Europea. Amb més de 4.000 participants, la
conferència ha presentat els reptes en l’àmbit de les Tecnologies de la
Informació i les Comunicacions a l'Horitzó 2020. Entre d’altres, es van
abordar temes com el futur de la computació al núvol, la banda ampla,
les infraestructures TIC, les e-skills o la seguretat al ciberespai.

SMART CITY TECHNOLOGIES A LA UPC

El dia 15 de novembre es va celebrar una jornada Smart City
Technologies a la UPC, on es van presentar, a més de 55 empreses i
entitats, alguns dels 120 projectes que s’estan desenvolupant
actualment a la universitat en l’àmbit de les ciutats intel·ligents. Es van
exposar els projectes Green radio networks, comunicacions aplicades a
Smart Environments (WiComTec UPC), Sistemes GIS aplicats a l’àmbit
de la mobilitat, l’esport i la salut (inLab FIB), acondicionadors per
smartgrids (CITCEA UPC), avaluació de la resiliència amb detecció de
danys en torres elèctriques (LITEM UPC), ciutat virtual i sostenible (CPSV
UPC) i social robots in Smart Cities (VIS UPC). La sessió va comptar
també amb la participació d’Indra i Seat.

NOU RECTOR I PRESIDENT DE CIT UPC

El Dr. Enric Fossas ha pres possessió com a rector de la Universitat
Politècnica de Catalunya·BarcelonaTech el dia 2 de desembre passat.
 El rector de la UPC és també president del Centre d’Innovació i
Tecnologia de la UPC (CIT UPC).
Enric Fossas és llicenciat  i doctor en Matemàtiques per la Universitat de
Barcelona. Es va incorporar a la UPC en 1981 i actualment és catedràtic
d'Automàtica a l'ETSEIB. Des de 1994 lidera el grup de recerca en
Control Avançat de Sistemes d'Energia - ACES UPC - reconegut com a
grup de recerca qualitat per la Generalitat de Catalunya.

AJUTS A LA VALORITZACIÓ DE TECNOLOGIA - VALTEC

ACCIÓ ha obert la convocatòria VALTEC 2013 d’ajuts destinats a
incentivar els projectes i les activitats de valorització tecnològica portades
a terme per entitats oferents de tecnologia. Està oberta fins el 14 de
desembre.

AJUTS PER A DOCTORATS INDUSTRIALS

Convocatòria amb l'objectiu d'atorgar ajuts a universitats i a empreses
per al desenvolupament d'un projecte de doctorat industrial en el marc
estratègic d'una empresa i, alhora, en el sí d'un grup de recerca d'una
universitat, on un doctorand  durà a terme la seva formació investigadora,
donant lloc a una tesi doctoral. Està oberta fins el 16 de desembre.

Més informació sobre events en 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 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-2013-conference
http://eshorizonte2020.es/
http://cit.upc.edu/smartcity2013/
https://wicomtec.upc.edu/
http://inlab.fib.upc.edu/es
http://cit.upc.edu/ca/centres_upc/centres/38/citcea_upc
https://litem.upc.edu/
http://www.upc.edu/cpsv/
http://vis.upc.edu/
http://www.indracompany.com/
http://www.seat.es/content/es/brand/es.html
http://www.cit.upc.edu/
http://www.etseib.upc.edu/
http://recerca.upc.edu/aces
http://accio.gencat.cat/cat/
http://accio.gencat.cat/cat/ajuts-financament/ajuts2013/innovacio/entitats.jsp
http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_beca.jsp?categoria=predoctorals&id_beca=20063
http://cit.upc.edu/ca/agenda_cit
http://us4.forward-to-friend.com/forward?u=a778dbf6933776d4836550405&id=c6168e4f66&e=[UNIQID]
http://upc.us4.list-manage.com/subscribe?u=a778dbf6933776d4836550405&id=34695c2087
http://upc.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=a778dbf6933776d4836550405&id=34695c2087&e=[UNIQID]&c=c6168e4f66
http://twitter.com/CIT_UPC
http://blog.cit.upc.edu/feeds/posts/default
http://es.linkedin.com/groups/CIT-UPC-4232562
http://www.youtube.com/CITUPC
http://www.cit.upc.edu/es
mailto:info.cit@upc.edu


 

ESTRUCTURA TÈXTIL PER
FILTRAR PARTÍCULES ALFA,
BETA I GAMMA

INNOTEX CENTER/CTF va
desenvolupar una estructura tèxtil a
base d'un biopolímer cel·lulòsic que
pot arribar a filtrar l'ordre del 85% de
les radiacions còsmiques alfa, beta
i gamma, molt perjudicials per a la
salut ja que afecten preferentment
al sistema hepàtic, nerviós, a
l'ocular i a la circulació sanguínia.
Aquest nou material s'aplica en el
fusellatge d'alguns avions, en
parets i sostres d'instal·lacions
hoteleres, així com en la indústria
de l'automoció com a revestiment
intern d'alguns cotxes.

EL CONSELL EUROPEU
DÓNA LLUM VERDA AL
HORITZÓ 2020
 

El Consell Europeu ha adoptat el
nou programa marc de recerca i
innovació per al període 2014-2020,
Horizon 2020. Amb un pressupost
de més de 70 mil milions d'euros,
reforçarà els objetius de l'estratègia
Europea per construir un àrea
Europea d'Investigació en la qual
els investigadors, el coneixement
científic i la tecnologia circulin
lliurement .
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OBERTA LA CONVOCATÒRIA
D'EXPERTS HORITZÓ 2020

La Comissió Europea ha publicat
recentment la convocatòria per a
experts avaluadors independents
per projectes del Horitzó 2020 i
EURATOM. Els experts hauran de
dur a terme tasques d'avaluació de
projectes, monitoratge de la
implementació de les polítiques de
recerca i innovació de l'UE i
l'avaluació de l'abast de l'Espai
Europeu de Recerca. Més
informació.
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