
 

 

 
 

Abril’06 

Butlletí de noticies 

Benvinguts al segon butlletí de noticies del VICOROB-UdGTEAM. Ens 
trobem en el 2n mes del projecte SAUC-E i actualment ens recolzen 
onze patrocinadors. S’ha assolit a prop de la meitat del pressupost i 
encara estem contactant amb noves empreses per tal de que ens 
ofereixin el seu recolzament. La cosa comença a rutllar... 

Noticies 
o El VICOROB-UdGTEAM va ser presentat 

oficialment a la premsa. 
o El VICOROB-UdGTEAM apareix als medis de 

comunicació: El Punt, Diari de Girona, Gaceta 
Universitària, Avui, Catalunya Radio, Onda Cero, 
TV3 Informatius Comarques, TV2 Informativos. 

o Campus33, un programa de TV sobre les 
universitats també cobrirà la nostra història. 

Eines: TAO 
L’ACE ORB (TAO), és un sistema CORBA V2.6 amb 
característiques de temps real. Hem escollit TAO perquè és codi 
lliure i a més és una de les poques implementacions del 
estàndard CORBA-RT disponibles actualment. Amb la utilització 
de TAO el nostre programari es composa d’objectes distribuïts 
amb capacitats de temps real i orientats a aplicacions de control. 

Patrocinador del mes 
Aquest més hem rebut el suport de vuit patrocinadors més: XSens Motion 
Technologies, E. Ribas Industrial d’automatismes, GRN Serveis Telemàtics, Xarxa de 
recerca AUTOMAR, El col·legi oficial d’enginyers Tècnics Industrials, Oxiter Girona, i 
Girosacme Olot. Us donem les gracies per creure en el nostre projecte! 
 

El Robot: ICTINEU 

Qui és qui? 
Narcís Palomeras és un Enginyer Informàtic que ha iniciat el seu doctorat en 
Tecnologies de la Informació a la Universitat de Girona. En Narcís va guanyar el premi 
Patronat al millor projecte de final de carrera d’enginyeria informàtica de la Universitat 
de Girona. Dins del projecte SAUC-E, és el responsable de la integració del programari 
així com del disseny i desenvolupament del mòdul de control de missió. 

En aquest projecte, el nostre equip vol 
rendir homenatge a Narcís Monturiol, 
l’inventor que va dissenyar i desenvolupar 
el primer submarí espanyol. 150 anys 
més tard, el nostre robot prendrà el nom 
del submarí que ell va desenvolupar, 
l’ICTINEU.  


