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NOVA ESTRUCTURA TÈXTIL PER TEIXIT ORTOPÈDIC

INNOTEX CENTER/CFT ha dissenyat una nova estructura tèxtil, amb
elasticitat controlada, que s’adapta al perfil dels peus sensibles, i que té
memòria de forma, a partir de nous fils d’estructura complexa. Aquest
teixit està especialment indicat per a persones diabètiques, les quals,
degut a la més baixa sensibilitat als peus, pateixen llagues i problemes
a la pell amb freqüència, degut al fregadís amb el calçat. A aquesta nova
estructura se l’ha dotat de propietats bactericides (per evitar les olors
dels peus), tractaments antivirus, antifongs, antialgues i antiespores, així
com un sistema per escalfar el peu de manera regulada. El projecte
s’ha desenvolupat en col·laboració amb l’empresa Proorto, fabricant de
teixits ortopèdics, que ja comercialitza al mercat aquest teixit.

DIAGNÒSTIC I PROGNOSI DE CÀNCER DE PELL A TRAVÉS
DE LA FOTÒNICA

El Centre de Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i
Sistemes (CD6 UPC) coordina un projecte europeu per a la
implementació de diverses tècniques innovadores en fotònica, per a
l'obtenció de diagnòstics i pronòstics més precisos en la detecció de
diferents tipus de lesions cancerígenes a la pell. Dos hospitals (a
Barcelona i a Mòdena) implantaran una plataforma multifotònica que
permetrà a dermatòlegs i cirurgians plàstics diagnosticar de manera
més precoç, acurada i fiable càncers de pell,  així com realitzar
operacions quirúrgiques mínimament invasives guiades, amb més
precisió que amb els sistemes actuals (dermatoscòpies i exàmens
visuals). La plataforma reduirà temps i riscos de segones intervencions,
millorant l’eficiència dels processos de detecció i tractament del càncer
de pell.

NOU TREN DE TRACCIÓ PER A VEHICLES ELÈCTRICS

El centre Motion Control and Industrial Applications (MCIA UPC) està
dissenyant i desenvolupant un nou tren de tracció d'alt rendiment per a
vehicles elèctrics destinats tant a mobilitat urbana, com a serveis
municipals. Aquest tren aconsegueix la integració elèctrica i electrònica
de tots els elements necessaris per a la tracció elèctrica en una planta
motriu compacta, de baix cost, tolerant a fallides i molt eficient. El
projecte s’està desenvolupant a través d'un consorci entre empreses
espanyoles i mexicanes, juntament amb la Facultat de Ciencias de la
Electrónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla(México).

http://www.cit.upc.edu/es
http://www.cit.upc.edu/ca/centres_upc/centres/92/innotex_upc
http://www.mafraproducts.com/catala/indexcat.htm
http://cit.upc.edu/ca/centres_upc/centres/3/cd6_upc
http://www.cit.upc.edu/ca/centres_upc/centres/54/mcia_upc
http://veuree.goplek.com/
http://www.ece.buap.mx/


CIT UPC CELEBRA 3 ANYS

El Centre Tecnològic de la Politècnica compleix 3 anys d'activitat. En
aquest temps s'ha consolidat un model de col·laboració innovador,  amb
el qual els 20 Centres Membres posen el seu coneixement, tecnologies,
i els resultats de les seves investigacions a disposició d'empreses i
organitzacions, públiques i privades, per afavorir la innovació, amb
solucions tecnològiques integrals i transversals.

CIT UPC MEMBRE DEL CLÚSTER DE LA INDUSTRIA DE
L'AUTOMOCIÓ DE CATALUNYA

CIT UPC s'ha incorporat al Clúster de la Indústria de l’Automoció de
Catalunya, entitat creada a l’abril de 2013 a fi d’impulsar l’activitat d’R+D
a les empreses d'aquest sector i amb seu a Catalunya, amb el propòsit
de reforçar la seva competitivitat. CIT UPC aporta expertesa en
tecnologies relacionades amb la indústria de l’automoció, en àmbits
com els materials avançats, la simulació, seguretat i confort, electricitat,
electrònica i wireless, sistemes de propulsió i producció avançada i
Smart Mobility.

PARTICIPACIÓ AL PHOTONICS DAY A BRUSSEL·LES

CIT UPC va participar a la reunió d’informació i networking sobre
fotònica, en el marc de l'Horitzó 2020, celebrada a Brussel·les el dia 16
de gener, i organitzada per Photonics21 i la European Commission
Photonics Unit. Durant la trobada es va donar a conèixer informació
sobre les convocatòries en el camp de la fotònica en el programa de
treball Leadership in Enabling & Industrial Technologies (LEIT).

EXPERT EN ENERGIA DE LA COMISSIÓ EUROPEA

El Dr. Pedro Rodríguez, Director del Centre Sistemes Elèctrics d'Energia
Renovable (SEER UPC), ha estat nomenat membre del Grup d’experts
de l’àmbit d’Energia de l'Horitzó 2020, encarregat d’assessorar i orientar
als serveis de la Comissió Europea en aspectes relacionats amb
aquesta àrea. Els membres són nomenats de manera individual, pels
seus coneixements i trajectòria.

TECNOLOGÍA TEXTIL PARA EL CÁNCER
DE COLON
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Més informació sobre events en www.cit.upc.edu/ca/agenda_cit

NOVES CONDICIONS FINANCERES CDTI
PER A PROJECTES d’R+D
EMPRESARIALS

El Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI) ha posat en funcionament
noves condicions financeres per als seus
instruments de suport als projectes d’R+D
empresarial. La novetat consisteix en la
introducció d’un tram no reemborsable a tots els
ajuts, en funció de les característiques del
beneficiari (pime o gran empresa) i del projecte
(lloc de desenvolupament, col·laboració amb
altres centres, cooperació tecnológica...), que
oscil·larà entre el 5 i el 25% de l’ajut concedit. A
més, s’ha ampliat el termini d’amortització dels
projectes finançats mitjançant la Línea Directa de
Innovación, que podrà arribar fins als 5 anys i un
més de carència.
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INFORME CYD SOBRE LES
UNIVERSITATS ESPANYOLES

La Fundación CYD ha publicat l’informe Las
universidades españolas. Una perspectiva
autonómica (2013) que ofereix informació
estadística sobre les característiques més
rellevants del sistema universitari espanyol per
comunitats autònomes i per universitats. En
termes generals, les universitats de Catalunya
ocupen les posicions capdavanteres en
producció científica i també en projectes PID
(accions d’investigació industrial concertada i
desenvolupament tecnològic del CDTI). L’estudi
destaca la com a prioritat la necessitat
d’impulsar la transferència de tecnologia per
aprofitar el coneixement que es genera a la
universitat.
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