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AGENDA
Beques BR UdG 2014
Termini: 27 de febrer

MICELAB al ATTD 2014
Europa Investigación
Josep Vehí, Remei Calm, Anna
Carreras i Aleix Beneyto,
investigadors del grup MICELAB,
van prendre part al ATTD 2014, la
setena Conferència internacional
sobre Tecnologies i Tractaments
Avançats per a la Diabetis. La
conferència, que va tenir lloc a
Viena del 5 al 8 de febrer de
2014, és l'esdeveniment
internacional més important en el
camp de la tecnologia aplicada a
la diabetis. Els membres de l'IIiA
hi van presentar tres cartells:
"Identification of variability in
postprandial behavior of patients
with type 1 diabetes from insuline
data", "Safe tuning and improvement of the postprandial
response in closed-loop glucose controllers", " A method to
generate a virtual cohort representing a real cohort of type 1
diabetes patients".

Termini: 27 de febrer

Eficiència

i

estalvi

energètic als campus
4 de març, Campus Nord
UPC

Torres Quevedo
Termini: 13 de març

H2020 - EeB - 2014
Termini: 20 de març

ERC Starting Grants
Termini: 25 de març

Mateu Sbert al Lab Cinema 3D
Mateu Sbert, director del grup GILAB, ha realitzat una estada
de recerca de 10 dies, del 16 al 26 de gener, al Lab Cinema
3D de la Universidad de Chile, a Santiago de Chile. Convidat
per Víctor Fajnzylber, membre del Instituto de Comunicación
e Imagen de la universitat americana, durant l'estada ha
realitzat R+D en informàtica gràfica. Va donar-hi una xerrada
sobre l'activitat del grup GILAB, amb especial èmfasi en els
videojocs seriosos i els efectes no fotorealistes. A més, Sbert
va visitar INRIA Chile, un centre dedicat a la recerca i a la
innovació, creat fa poc per la institució francesa Institut
National de la Recherche en Informatique et Automatique.

L'IIiA participa al Fòrum del Parc

Web de l’IIiA

El passat 6 de febrer, l'IIiA va
participar al 4t Fòrum del Parc
Científic i Tecnològic de la UdG. El
fòrum és una trobada anual
d'empreses, centres de recerca i
tecnològics de les comarques de
Girona. Diversos membres de
l'institut, Josep Lluís Marzo, Víctor
Torres, Imma Boada i Mateu Sbert
van presentar les darreres novetats
sobre eines de videoconferències, videojocs educatius, etc.
També van participar a les sessions d'entrevistes, fet que els
va permetre contactar amb possibles clientes i col·laboradors.

Visita la pàgina iiia.udg.edu
on trobaràs informació sobre
projectes, grups,
publicacions, etc.

Twitter
@IIiA_UdG

Grups de l’IIiA

L'IIiA publica la memòria de recerca 2013
L'IIiA acaba de publicar la memòria de
recerca del 2013. El document recull
l'activitat dels membres de l'IIiA
durant l'any passat. En aquest sentit,
inclou les tesis doctorals i de màster
presentades, els articles publicats en
revistes indexades pel JCR,
subvencions aconseguides, contractes
signats, etc. El document, disponible a
la web de l'IIiA, també descriu la
composició, el govern i els ingressos
de l'institut.

Test de MIREIA-TV
Els membres de l'IIiA Ramon Fabregat
i Víctor Torres, participen en MIREIA,
un projecte de R+D que té per
objectiu desenvolupar un
recomanador de continguts
audirovisuals. Una versió beta del
recomanador està disponible a la
plataforma MIREIA-TV. La plataforma
disposa de 50 pel·lícules i en recomana a l'espectador
depenent de les que ha vist i de les opinions que ha
expressat. Durant la propera setmana el projecte realitzarà
un test del recomanador que permetrà recollir la valoració
que en fan els usuaris i millorar les versions posteriors.
MIREIA és un projecte INNPACTO de tres anys de durada
coordinat per Lavinia Interactiva.

On estem
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