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La Universitat Politècnica de València presenta els resultats de la Càtedra 
Telefònica UPV 2011 

 La Càtedra Telefònica UPV compleix enguany el seu desè aniversari 
 En la jornada es presentaran els resultats dels projectes desenvolupats per 

investigadors de la UPV, entre ells, un prototip per a millorar la qualitat de vida de les 
persones majors o un nou equip per al control de la qualitat de les aigües 

 

 

Demà dijous 1 de desembre, a partir de les 12 hores, se celebrarà en el Saló d'actes de l'Escola Tècnica 
Superior d'Enginyers de Telecomunicació (ETSIT) de la Universitat Politècnica de València, la jornada de la 
Càtedra Telefònica de “Noves Tecnologies per a la Sostenibilitat i la Inclusió Social” UPV 2011.  

La Càtedra Telefònica de la UPV compleix deu anys i per a commemorar-ho organitza aquesta jornada que 
comptarà amb la presència d'Antonio Cejalvo, director general d'Energia de la Generalitat Valenciana i director 
de l'Agència Valenciana de l'Energia (AVEN), qui impartirà la conferència “Un model energètic sostenible”.  

Així mateix, es presentarà l'informe de les activitats desenvolupades en el marc de la Càtedra Telefònica UPV 
durant 2011. Entre aquestes activitats, al llarg d'enguany, investigadors de la UPV han desenvolupat diferents 
projectes, com un sistema d'alerta per a discapacitats auditius, un prototip per a millorar la qualitat de vida de 
les persones majors o un nou equip per al control de la qualitat de les aigües, entre uns altres. Durant la 
jornada, es podrà veure un vídeo de tots els projectes executats amb el suport de la Càtedra. 
 
Així mateix, tindrà lloc un reconeixement als guanyadors dels concursos Impulsa la teua iniciativa empresarial i 
Millor projecte de final de carrera, concursos patrocinats per la càtedra. 
 

La trobada comptarà amb la presència de la vicerectora d'Investigació de la UPV, Amparo Chiralt, el director de 
l'ETSIT, Juan Vicente Balbastre, i el director de la Càtedra, el professor Alberto González;  per part de 
Telefónica, assistirà José Manuel Plaza, director d'Administracions Públiques. 

Més informació  

Vídeo activitats 2011  
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Dades de contacte: Luis Zurano Conches 

Unitat de Comunicació Científica-CTT 

Universitat Politècnica de València 

cienciaupv@upv.es 

647422347 
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