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Abril 2007

El president de la Generalitat,
medalla d’or de l’ETSEIAT

La UPC, present al saló
Estudia 2007 amb la
tecnologia més innova-
dora. La Universitat va pre-
sentar al saló Estudia 2007 els
aspectes més rellevants de la
docència, la recerca i la vida
universitària a partir d’una pro-
gramació de televisió per
Internet d’alta qualitat,  que es
va emetre simultàniament per
televisió digital terrestre. La
Fundació i2CAT i el Grup
Godó van participar en el pro-

jecte, que es va
combinar amb la
informació que oferia
a l’estand un equip
d’estudiants •

Adhesió al Pla de 
pensions d’ocupació.
La Universitat s’ha adherit al
Pla de pensions d’ocupació
de promoció conjunta del
personal de la Generalitat de
Catalunya. De les condicions
i avantatges inclosos en
aquest Pla se’n poden bene-
ficiar tot el personal de la
UPC, amb 12 mesos de ser-
veis prestats. La quantia
anual de les aportacions
resta encara pendent de
determinar. L’adhe-
sió a aquest Pla va
ser acordada al
Consell de Govern
del 29 de març•3

AprAprovació ovació 
de la modificació de la modificació 
de la LOUde la LOU

7

L’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeries Industrial 
i Aeronàutica de Terrassa
ha atorgat la medalla d’or
de l’Escola al president de
la Generalitat de 
Catalunya, José Montilla,
en reconeixement i 
agraïment a la  institució
que presideix  per la 
confiança dipositada 
en aquest centre docent 
a l’hora d’organitzar 
i d’impartir la titulació 
d’Enginyeria Aeronàutica.
Durant la seva estada a
l’Escola, el president 
Montilla també va 
inaugurar el nou Laboratori
d’Enginyeria Aeroespacial,
que, amb una superfície de
480 m2, acull l’equipament
necessari per a
les pràctiques
dels futurs 
enginyers
aeronàutics •
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El 29 de març el Congrés dels Diputats va aprovar definitivament 
el Projecte de llei de modificació de la LOU, que en tanca la
tramitació parlamentària, amb 183 vots a favor i amb l’única oposició del PP. 
La Llei, publicada al BOE i que entrarà en vigor el proper 8 de maig, 
reforma l’estructura universitària en tres cicles: grau, màster i doctorat, 
per adaptar els ensenyaments oficials a l’Espai Europeu d’Educació Superior.

La modificació de la Llei orgànica d’universitats va ser
aprovada pel Congrés dels Diputats el 29 de març en la
que és la tercera gran reforma universitària de la
democràcia. Aquesta modificació té un valor especial, ja
que ha de dibuixar com serà la universitat espanyola que
ha de fer el gran salt en el marc de l’Espai Europeu d’E-
ducació Superior.
Però la modificació aprovada amb els vots en contra del
Partit Popular no és, ni de bon tros, la llei que les univer-
sitats hauríem volgut; això, entre altres qüestions, no resol
el llast que arrossega el finançament: la llei preveu la cre-
ació d’un model referencial de costos que sigui una eina
per facilitar a l’administració l’adequació i la programació
del recursos que la universitat necessita, però sense con-
cretar. 
Tanmateix, no cal dir que la modificació és una millora
d’alguns aspectes de la llei aprovada en temps del
govern popular pel fet que retorna a la universitat dos
valors essencials: autonomia i confiança. 
La nova LOU posa en mans dels universitaris la clau per
esdevenir excel·lents incidint en la selecció del 
professorat o en el disseny dels plans d’estudis, que han
de diferenciar la qualitat de l’oferta de cada universitat. 
Tot en un moment crític en què la competència amb
Europa deixarà de ser una hipòtesi per esdevenir 
una realitat.

En aquest context, una de les modificacions més desitja-
des és la substitució de l’actual habilitació per un requisit 
d’acreditació en la selecció del professorat funcionari, 
que ha de millorar la promoció a titular i catedràtic 
d’universitat.
La substitució del catàleg per un registre de titulacions,
les directrius del qual ha d’establir el Govern, o la creació
de la Conferència General de Política Universitària, 
que és l’òrgan de coordinació d’àmbit estatal, són unes
altres novetats del text. Cal remarcar també que es 
reconeix, per primera vegada, la importància de la trans-
ferència de coneixement. El text preveu a més la creació
d’un observatori per a la millora del sistema de beques i
ajuts a l’estudi —un altre dels llasts que patia el siste-
ma— i posa les bases que han de garantir la igualtat 
d’oportunitats i l’aprovació de l’Estatut del personal
docent i investigador, que regularà la carrera del profes-
sorat. Val a dir també que l’aprovació de la LOU implica
una nova reforma dels estatuts de les universitats, com
també ho implicaria una previsible modificació de la Llei 
d’Universitats de Catalunya, la LUC. En qualsevol cas 
—i malgrat que s’ha dit i escrit mil i una vegades—,
aquesta és una oportunitat per avançar.

Antoni Giró Roca
Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya

Per fi, la LOU modificada

S’aprova la modificació de la Llei orgànica d’universitats

La Llei orgànica 4/2007, que modifica
la Llei orgànica d’universitats 6/2001,
de 21 de desembre, potencia l’autono-
mia, la rendició de comptes i la trans-
ferència de coneixement de les univer-
sitats a la societat. Els punts clau de la
reforma fan referència a l’estructura de
les titulacions en tres cicles, l’estudian-
tat, l’elecció a rector o rectora i l’acredi-
tació en la selecció del professorat fun-
cionari, entre altres aspectes. El rector
de la UPC, Antoni Giró, reflexiona al
voltant d’alguns dels aspectes més
rellevants d’aquest text modificat • 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/13

/pdfs/A16241-16260.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/13
http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/13/pdfs/A16241-16260.pdf
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El president de la Generalitat de Cata-
lunya, José Montilla, va felicitar l’Esco-
la Tècnica Superior d’Enginyeries
Industrial i Aeronàutica de Terrassa
(ETSEIAT) per la seva trajectòria i per
haver encetat els estudis d’Enginyeria
Aeronàutica. Aquests estudis, en
paraules del president de la Generali-
tat, “són un pas més per a la recupe-
ració del sector aeronàutic, un àmbit
que històricament ha tingut un gran
paper a Catalunya i que ara ha de
recuperar el protagonisme”. 
El president Montilla va lloar la trajectò-

ria de l’ETSEIAT, després de rebre de
mans del director de l’Escola, Jaume
Gibert, la primera medalla d’or que
atorga el centre. Amb aquest reconei-
xement, l’ETSEIAT ha volgut agrair a la
Generalitat de Catalunya la confiança
dipositada en aquesta escola del Cam-
pus de Terrassa per impartir la titulació
d’Enginyeria Aeronàutica. 
José Montilla també va inaugurar el nou
Laboratori d’Enginyeria Aeroespacial,
que té una superfície de 480 m2 repar-
tida en dues sales. A la primera sala, de
420 m2, s’hi instal·larà tot l’equipament

necessari per a les pràctiques dels
futurs enginyers i enginyeres aeronàu-
tics, mentre que a la segona, de 60 m2,
s’hi han instal·lat dos simuladors de vol.
El pressupost per a la construcció i
dotació del nou laboratori ha estat de
400.000 euros. 
L’acte va tenir lloc el 16 de març i hi van
ser presents l’alcalde de Terrassa, Pere
Navarro; el rector de la UPC, Antoni
Giró, i el president de Barcelona
Aeronàutica i de l’Espai (BAIE), Fernan-
do de Caralt, entre altres personalitats •
http://www.upc.edu/noticies

El president de la Generalitat de Catalunya
rep la medalla d’or de l’ETSEIAT
La medalla ha estat atorgada en reconeixement i agraïment a la 
Generalitat de Catalunya per la confiança dipositada en aquest centre
docent per programar i impartir la titulació d’Enginyeria Aeronàutica.

L’estand de la UPC va ser atès per un
equip d’estudiants i estudiantes que
oferien informació als visitants del saló.
Alhora, en aquest escenari la UPC va
presentar la seva oferta formativa mit-
jançant una programació de televisió en
directe emesa, per primera vegada a
Espanya, a través d’Internet de molt
alta qualitat. El canal UPC Saló TV, que
també es va poder seguir per televisió
digital terrestre, va tenir com a eix cen-
tral un magazín en directe titulat El nos-
tre Saló, el qual va presentar l’actualitat
de la Universitat des del punt de vista
dels seus protagonistes. 
Els continguts del magazín es van
estructurar a partir de les connexions
entre el plató central del saló i altres tres
platós, situats al Barcelona Supercom-
puting Center (BSC-CNS), al Campus
del Baix Llobregat i al Campus de
Terrassa. UPC Saló TV va combinar el
magazín amb una programació de con-
tinguts audiovisuals realitzada per la
mateixa comunitat universitària sobre
els aspectes més rellevants de la
Politècnica, amb  presentacions dels
centres docents. Les imatges d’UPC

Saló TV —una iniciativa realitzada amb
la col·laboració de la Fundació i2CAT,
en la qual va participar el Grup Godó—
es van enregistrar amb càmeres en un
format de vídeo DV i es van transmetre
a la xarxa sense comprimir, a través
d’una amplada de banda molt elevada,
de 30 Mbps. Es va fer servir un softwa-
re lliure, el DVTS, digital video transport
system, que permet capturar paquets
generats per una videocàmera connec-
tada a un portàtil, afegir-hi la capçalera
IP i transmetre’ls a la xarxa. Aquesta
tecnologia, que, a més, va facilitar la
interactivitat, va permetre emetre per
Internet en unicast (ADSL: des de 200
Kbps fins a 2 Mbps) i en multicast
(VideoLAN a 4 Mbps) i per televisió digi-
tal terrestre (TDT) •
http://www.upc.edu/salotv

Tecnologia innovadora a Estudia 2007 Millorar les estructures de les
prestatgeries metàl·liques
Aquest és l’objectiu del conveni signat
entre la UPC i l’empresa MECALUX, en el
marc del qual s’investigarà el comporta-
ment estructural dels components de les
prestatgeries metàl·liques. La col·labora-
ció entre les dues institucions es va iniciar
ja fa uns anys, a través de l’activitat de
diferents laboratoris de l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria Industrial de Bar-
celona. L’acord de col·laboració preveu
realitzar anàlisis experimentals i estudis
dels comportaments, per elaborar pro-
postes de modificacions i de millora •

La UPC participa en la 
constitució de la Fundació
Miquel Agustí
La Universitat i l’Ajuntament de Saba-
dell han constituït la fundació privada
Miquel Agustí. Aquesta institució es
dedicarà a la conservació, la millora i la
promoció de les varietats agrícoles tra-
dicionals catalanes d’elevat valor orga-
nolèptic. La Fundació realitzarà projec-
tes de recerca i desenvolupament de
tècniques agrícoles i posarà a disposi-
ció dels productors les varietats millora-
des, així com els avenços tecnològics
per fomentar la col·laboració entre els
actors dels espais agraris periurbans •

L’oferta acadèmica, la recerca i, en definitiva, la personalitat de la UPC
es van presentar al saló Estudia 2007, en un estand de la Universitat, on
un grup d’estudiantat informava els visitants. Aquest espai també va ser
el plató d’UPC Saló TV, la primera televisió per Internet d’alta qualitat.

http://www.upc.edu/noticies
http://www.upc.edu/salotv
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El 18 d’abril va obrir les seves 
portes el pàrquing Campus Nord
UPC que, situat entre els edificis
Nexus II i Omega, disposa de 198
places, gestionades per concessió
per l’empresa COMSA.

El personal de la UPC gaudeix d’un
descompte del 15 % sobre la tarifa en
qualsevol modalitat d’abonament, així
com en les targetes de prepagament,
que es poden adquirir al pàrquing, on
s’ha instal·lat un servei d’atenció al
client. El pàrquing estarà obert des de
les 8 del matí fins a les 8 de la tarda, de
dilluns a divendres. La resta d’hores,
els caps de setmana i els festius només
es podrà accedir amb l’abonament
nocturn, l’abonament de 24 h o de cap
de setmana.
D’altra banda, i també al Campus

Nord, s’ha modificat el Pla especial del
Campus, pendent d’aprovació, que ha
de permetre la construcció de dos
nous edificis. El primer substituirà l’ac-
tual PL, i es preveu que tingui una
superfície de 10.400 m2 (6.000 m2

sobre rasant i 4.400 m2 sota rasant) , i
que en ell s’instal·li el Barcelona Super-
computing Center-Centro Nacional de
Supercomputacion (BSC-CNS). El
segon, ubicat al costat de la residència
Torre Girona, tindrà aproximadament
3.100 m2 (2.000 sobre rasant i 1.100
sota rasant) i allotjarà serveis universita-
ris. “Aquestes dues construccions no
suposaran el detriment de la zona
verda de Torre Girona, sinó que s’apro-
fitaran les parcel·les actuals i els edificis
creixeran en alçada, no amplada”,
segons explica Xavier Bardají, tècnic
responsable del Programa de gestió i

suport tècnic RQP-UPC. A l’estiu, el
front sud del Campus del carrer Jordi
Girona estarà urbanitzat. Aquest fet
suposarà una millora de l’accessibilitat,
així com de la senyalètica de tota la
zona, i la renovació de la plaça del
Poliesportiu. 
D’altra banda, està previst actuar
també sobre el carrer que uneix el
Nexus II i la zona de Torre Girona que
quedarà arranjat provisionalment a l’es-
pera de la finalització de l’accès a la
futura parada de la línia 9 del metro i de
l’últim bloc de l’edifici Omega, que es
preveu que estigui acabat el 2008 •

Pàrquing al Campus Nord 

Accessibilitat, sostenibilitat i comfort en
la climatització són les premisses per a
les actuacions en matèria d’obra nova
o de rehabilitació a la UPC, segons la
vicerectora de Planificació i Programa-
ció d’Infraestructures, Teresa Rovira. 
Així, al Campus de Terrassa s’ha elabo-
rat un pla director sobre climatització
que podria ser en el futur el model apli-
cable a altres campus. Al campus ega-
renc es construeix la primera fase d’un
centre de recerca de 1.600 m2, que
inclou un aparcament de 2.000 m

2
. Es

preveu que l’obra finalitzi aquesta tar-
dor. El centre s’ampliarà, en una sego-
na fase, fins a 5.000 m2 . 
D’altra banda, s’està habilitant un nou
espai per al Centre de Transferència del
Calor a l’edifici TR4. Actualment, s’ha
desmuntat la coberta de l’edifici per
construir-hi l’estructura d’una nova
planta, que estarà finalitzada aquest
estiu. La segona fase, que completarà
l’obra, està prevista per a l’any vinent.
Així mateix, es preveu que durant
aquest any entri en funcionament el
Centre Universitari de la Visió. 
Al Campus del Baix Llobregat ha de
crèixer un nou edifici de recerca, el
REDIT. També està en construcció una

altra edificació que acollirà l’ampliació
de les instal·lacions del Centre Interna-
cional de Mètodes Numèrics en l’En-
ginyeria (CIMNE) i diversos grups de
recerca de l’Escola Politècnica Superior
de Castelldefels (EPSC). La previsió és
que el nou edifici estigui acabat el
setembre. Igualment s’està ampliant
l’edifici que acull l’Institut de Ciències
Fotòniques (ICFO) i s’està estudiant la
ubicació d’una residència.
D’altra banda, a Viladecans, s’han ini-
ciat els treballs per a la construcció de
l’Agròpolis, unes noves instal·lacions
de recerca agrària i ambientals vincula-
des a l’Escola d’Agricultura de Barcelo-
na (ESAB). Els terrenys, ubicats entre la
carretera C31 i C32, han estat cedits
per l’Ajuntament, que també financia
part de l’obra. 
Aquesta obra s’ha iniciat per l’hiverna-

cle, l’espai per a la maquinària i la xarxa
de reg en els camps de cultiu, i es pre-
veu que estigui finalitzada al setembre.
També és previst fer-hi un edifici desti-
nat a la recerca.
A Vilanova i la Geltrú, continua enda-
vant el procés per a la posada en
marxa del Neàpolis que ha d’alliberar
espais a l’Escola Politècnica Superior
d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú i el
Centre Tecnològic. Recentment, s’han
realitzat petites actuacions a l’Escola
per habilitar sales d’estudi.
A Manresa s’han portat a terme actua-
cions de millora sobre la sala de juntes
i una acció més important sobre el
Museu Valentí Masachs. 
A l’Escola Tècnica Superior d’Enginye-
ria Industrial de Barcelona, continuen
les obres de construcció dels edificis L
i C’. A més s’han fet millores a la Facul-
tat de Matemàtiques i Estadística, on
s’han habilitat un menjador i diverses
aules. 
A la Facultat de Nàutica de Barcelona
s’està rehabilitat la façana. Aquesta
tasca es du a terme amb la col·labora-
ció de l’Institut del Paisatge Urbà i la
Qualitat de Vida de l’Ajuntament de
Barcelona •

L’apunt. El pla plurianual d’in-
versions universitàries per al perío-
de 2001-2006 a la UPC s’ha exe-
cutat en un 98,9 %, cosa que
suposa una inversió de 78.383.982
euros •

Accessibilitat, sostenibilitat i climatització
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Els clients de Caja Navarra trien la
UPC. Aquesta entitat bancària, a tra-
vés de la iniciativa Tu tries, tu decidei-
xes 2006, patrocina quatre projectes
de la Universitat. Amb aquesta iniciati-
va, els clients de Caja Navarra decidei-
xen la destinació dels beneficis que
generen. Entre els projectes de la UPC
que han rebut finançament —un total
de 174.000 euros—, dos són del Pro-
grama Innova, un de la Càtedra UNES-
CO en Visió i Desenvolupament i un
altre de l’Associació d’Amics •

L’ETSETB rep el premi d’honor dels
Premis Salvà i Campillo. L’Associa-
ció i el Col·legi d’Enginyers de Telecomu-
nicació de Catalunya han distingit l’Esco-
la Tècnica Superior d’Enginyeria de Tele-
comunicació de Barcelona (ETSETB)
amb aquest guardó en reconeixement a
totes les persones que van fer possible la
posada en funcionament del centre el
curs 1971-1972. Aleshores, formaven
part de l’Escola 225 persones, entre
estudiantat, professorat i personal d’ad-
ministració i serveis. El premi coincideix
amb el 30è  aniversari de la primera pro-
moció de persones titulats del centre •
http://www.upc.edu/noticies

El Pla d’inversions TIC és l’instrument
que permetrà afrontar de manera eficaç
i ordenada les actuacions en matèria
d’informàtica i comunicacions per al
període 2007-2010.
El Pla guiarà aspectes diversos com ara
facilitar l’adquisició de l’equipament
informàtic; la renovació, tecnològica o
per obsolescència, d’infraestructures i
equipaments TIC; la innovació, la quali-
tat i la sostenibilitat; la simplificació de
processos i de procediments, procu-
rant la millora de l’eficiència, i la planifi-
cació de les necessitats en TIC. Es
finança mitjançant els recursos provi-
nents del Pla plurianual d’inversions
universitàries de la Generalitat de Cata-
lunya, amb recursos específics per a

les TIC, les partides generals del pres-
supost de la Universitat i fons de les
unitats bàsiques, a càrrec del propi
pressupost, per donar suport a inver-
sions en TIC de competència pròpia.
L’import disponible per a aquest pla i
per a les convocatòries de cofinança-
ment es determina anualment en el
pressupost de la UPC. “Disposarem
d’un important finançament que ens
permetrà garantir un alt nivell tecnològic
i de qualitat de servei en l’àmbit TIC,
mitjançant un model clar i flexible que
s’adapti a les necessitats específiques
de cadascuna de les unitats”, explica
Josep Casanovas, vicerector de Políti-
ca Universitària •
http://www.upc.edu/bupc

Breus

El director general de la UNESCO,
Koïchiro Matsuura, serà doctor hono-
ris causa per la UPC. El Consell de
Govern ha aprovat la concessió del doc-
torat honoris causa per la UPC a Koïchi-
ro Matsuura, director general de la
UNESCO, a proposta d’Eugenio Oñate,
director del Centre Internacional de
Mètodes Numèrics en Enginyeria
(CIMNE). Segons Oñate, amb aquest
reconeixement es vol commemorar el
20è aniversari del CIMNE, seu de la
Càtedra UNESCO de Mètodes Numèrics
en Enginyeria, la primera que es va crear
al món. La UPC ja ha atorgat el títol de
doctor honoris causa a Amadou-Mahtar
M’Bow i Federico Mayor Zaragoza, ante-
riors directors generals de la UNESCO •

La Universitat assessora equips
directius de quinze instituts politèc-
nics de Portugal. El Conselho Coorde-
nador dos Institutos Superiores Politéc-
nicos, de Portugal, ha encarregat a la
Càtedra UNESCO de Direcció Univer-
sitària (CUDU) la formació dels equips
directius dels 15 instituts que estan dis-
tribuïts per tot el país. Aquesta formació
s’estructura en un curs de postgrau de
136 hores, les sessions presencials del
qual s’estan realitzant a Fàtima des del
mes de març. 
Al mateix temps, els instituts de Leiria,
Porto i Viana do Castelo també han
confiat a la CUDU l’acompanyament en
el procés d’elaboració del seu pla
estratègic institucional •

El Pla d’inversions TIC 2007-2010 

Enguany es proposaran inversions per un import de 5.400.000 euros, 

que provenen de les partides pressupostàries següents:

OOrriiggeenn PPrreessssuuppoosstt  22000077

622.00.Pla inversions TIC 1.600.000 euros

Cofinançament unitats bàsiques 1.150.000 euros

622.20.Projectes institucionals de software (PSI) 2.340.000 euros

Cofinançament unitats funcionals 310.000 euros

TToottaall  iinnvveerrssiioonnss  22000077 5.400.000 euros

L’estimació de les inversions en cada programa d’actuació per al 2007 és:

PPrrooggrraammaa  dd’’aaccttuuaacciióó IInnvveerrssiióó  22000077

Inversions hardware per a les unitats bàsiques 2.300.000  euros

Inversions en software d’abast global 560.000 euros

Inversions hardware per als serveis corporatius 740.000 euros

Sistemes d’informació corporatius 1.800.000 euros

Campus de l’Enginyeria
Industriali la Innovació 
al Besòs
El 16 d’abril, el Consell de Govern, reu-
nit en una sessió extraordinària, va
aprovar la proposta del Consell de
Direcció de crear un nou Campus de
l’Enginyeria Industrial i la Innovació al
Besòs. El projecte acadèmic, social i
econòmic es configurarà amb la parti-
cipació de l’ETSEIB, l’EUETIB i altres
ens implicats. 
La proposta presentada pel Consell de
Direcció parteix de l’anàlisi acadèmica,
econòmica i executiva de les alternati-
ves de rehabilitació de l’ETSEIB o de
trasllat del centre al Campus del
Besòs, i de les consideracions efectua-
des pel Consell de Centres i el Consell
de Departaments • 
http://www.upc.edu/bupc

http://www.upc.edu/noticies
http://www.upc.edu/bupc
http://www.upc.edu/bupc
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El programa UPC21 
Aquest programa institucional, que depèn del Vicerectorat de Política Univer-
sitària, va ser creat ara fa tres anys i té com a missió crear vincles estables entre
la UPC i les empreses i institucions que generin valor afegit en la transmissió,
creació i gestió del coneixement, i que aportin recursos a la Universitat. UPC21
canalitza la captació de recursos per a activitats de patrocini a la Universitat, i
detecta i difon oportunitats de captació de nous recursos. 

Actualment el programa té 66 patrocinadors.
Els ingressos per patrocini van ascendir a 3,636 milions d’euros 

el curs acadèmic 2005-2006.
Un 38 % dels ingressos procedeixen de càtedres d’empresa (21 aules

empresa), un 34 % provenen de projectes específics i un 28 % prove-
nen d’entitats bancàries. 

CCOO de Catalunya presenta el
seu estat financer a la UPC
L’Associació d’Amics de la UPC va
brindar a CCOO de Catalunya l’oportu-
nitat de presentar públicament l’estat
financer del sindicat, com a acció de
transparència informativa i de rendició
de comptes, dues eines que milloren la
qualitat de la democràcia. En la presen-
tació, el 13 de març a l’Aula Màster del
Campus Nord, Joan Coscubiela,
secretari general de CCOO de Cata-
lunya, va explicar que el sindicat va
sumar, l’any 2005, 24,2 milions d’euros
en ingressos propis i va rebre 2,3
milions d’euros en subvencions institu-
cionals • http://www.upc.edu/noticies

La UPC s’adhereix a l’Any 
de la Igualtat d’Oportunitats
La Universitat s’ha sumat a l’Any Euro-
peu de la Igualtat d’Oportunitats per a
Tothom, que se celebra enguany. La
iniciativa europea vol conscienciar i
promoure el dret a la igualtat de tracte
i a no patir discriminació. Tant la Fun-
dació UPC com l’Associació d’Amics
disposen avantatges per a les perso-
nes amb discapacitat en els serveis
que ofereixen • 
http://www.igualdadoportunidades.es

L’anàlisi d’un projecte 

Nou cartell per al 8è Premi
UPC per a treballs de recerca
Marc Abril, de 3r curs de primària de
l'Escola Isabel de Villena (Esplugues
de Llobregat), és el guanyador del
Concurs per al Disseny del Cartell del
8è Premi UPC per a treballs de recer-

ca de batxillerat, amb el dibuix Dièsel de brossa orgànica. Aquest concurs, orga-
nitzat pel Servei de Comunicació i Promoció Institucional, està centrat en la temà-
tica de l’arquitectura, les ciències i la tecnologia sostenibles. 
El proper any, el concurs del cartell es convocarà als centres de primària de tot
Catalunya • http://www.upc.edu/lapolitecnica

Les dades dels programes de mobilitat
internacional situen la Politècnica entre
les universitats espanyoles amb millors
indicadors de mobilitat, atès que un
19,5 % de l’estudiantat fa una estada
mínima d’un quadrimestre en una altra
universitat. 
Així, el curs 2005-2006, 801 membres
de l’estudiantat de la UPC van cursar
una part dels estudis en una altra uni-
versitat europea gràcies al programa
d’intercanvi Erasmus, que es va posar
en marxa a la UPC ara fa 20 anys. Per
commemorar aquestes dues dècades
d’Erasmus, l’Escola Universitària d’En-
ginyeria Tècnica Industrial de Barcelona
(EUETIB) va acollir un acte el 8 de març,

durant el qual es van presentar les
experiències viscudes a l’estranger per
antics alumnes i en el qual van partici-
par el rector, Antoni Giró, responsables
de relacions internacionals de divereses
universitats europees, empresaris i

també l’exconseller d’Educació i Uni-
versitats de la Generalitat de Catalunya,
Josep M. del Pozo.

Mobilitat internacional 
En el conjunt dels programes de mobi-
litat internacional, el curs passat, 1.068
estudiants i estudiantes de la UPC van
marxar a l’estranger. França, Itàlia, la
Gran Bretanya i Alemanya van ser les
destinacions més populars. 
D’altra banda, el curs 2005-2006 un
total de 733 estudiants estrangers de
primer i segon cicles van cursar estudis
a la UPC, en el marc del programa
Erasmus, la majoria procedents de
França i Alemanya. Per a aquest curs
2006-2007, la Politècnica ofereix al seu
estudiantat 1.419 places del programa
Erasmus • http://www.upc.edu/noticies

Erasmus fa 20 anys a la UPC
L’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona 
va acollir un acte per commemorar els 20 anys del programa Erasmus. 

http://www.upc.edu/noticies
http://www.igualdadoportunidades.es
http://www.upc.edu/lapolitecnica
http://www.upc.edu/noticies
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Josep Muntañola, director del
Departament de Projectes Arqui-
tectònics. Professor catedràtic d’uni-

versitat i doctor
en Arquitectura
per la UPC. Ha
fet recerca als
Estats Units, a
Suïssa i a Fran-
ça. Josep Mun-
tañola és doctor
honoris causa

per la Universidade Lusíada de Lisboa i
membre de la Reial Acadèmia de Belles
Arts de Sant Jordi i de la Comissió
Nacional d’Avaluació de la Recerca. És
autor també de nombrosos llibres i
publicacions •

Antonio Huerta, director de
l’ETSCCPB. Catedràtic d’universitat  i
doctor per la Northwestern University

(Estats Units).
Ha fet tasques
de gestió a la
Politècnica i a
diverses agèn-
cies de qualitat.
Ha estat profes-
sor convidat en
diferents centres

d’Europa i dels Estats Units. Ha rebut
diversos premis internacionals i és
membre de diversos comitès editorals
de revistes destacades en l’àmbit dels
mètodes numèrics i la mecànica com-
putacional •

La UPC s’adhereix al Pla de pensions 
d’ocupació de la Generalitat de Catalunya

El Consell de Govern del 29 de març va
aprovar l’adhesió de la UPC al Pla de
pensions d’ocupació de promoció con-
junta del personal de la Generalitat de
Catalunya. De les condicions i avantat-
ges inclosos en aquest pla se’n poden
beneficiar tot el personal de la UPC,
amb 12 mesos de serveis prestats. 
La quantia anual de les aportacions
resta pendent de determinar. De la
quantia global determinada, un 85 %

es reparteix en funció del grup de clas-
sificació o equivalent, i del sou base. La
resta, un 15 %, en funció de l’antiguitat
i del nombre de triennis reconeguts. En
el marc d’aquest pla s’ofereixen unes
condicions preferents en relació amb:
bestretes de nòmina, hipoteques, crè-
dits d’estudis de postgrau, targeta Visa
i assegurança d’accidents (gratuïta de
6.000 euros) •
http://www.upc.edu/bupc>Butlletí 96

El professorat de l’ESAB 
s’integra a la UPC
L’1 d’abril el professorat de l’Escola
Superior d’Agricultura de Barcelona
(ESAB) es va integrar com a personal
docent de la UPC. Aquest procés és
fruit d’un protocol signat l’any 1997
entre la Generalitat de Catalunya, la
Diputació de Barcelona i la UPC per
impulsar la creació del Consorci Escola
Industrial de Barcelona, un dels objec-
tius del qual era la integració de l’EUE-
TAB-ESAB en el sistema públic univer-
sitari, així com del seu personal docent.
Per portar-ho a terme, l’any 2001 es va
signar el Marc per a la integració del
personal de l’ESAB a la UPC • 
http://www.upc.edu/bupc>Butlletí 95

Aprovat l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic
El 13 d’abril es va publicar al BOE l’Es-
tatut bàsic de l’empleat públic, que
estableix les bases del règim estatutari
del funcionariat públic així com les nor-
mes aplicables al personal laboral que
treballa al servei de les administracions
públiques. 
L’Estatut detalla les diferents classes
de personal al servei de l’Administra-
ció, els drets, els deures i el codi de
conducta dels personal públic, l’accés
i la pèrdua d’un lloc de treball públic i
altres aspectes com ara la mobilitat
dels treballadors o la jubilació •
http://www.upc.edu/catala/faldo-

docs/noticies/Estatut.pdf

El 8 de maig, eleccions a la Junta de Personal Docent 
i Investigador 
El proper 8 de maig, de 10 h a 18 h, tindran lloc les eleccions per elegir els mem-
bres de la Junta de Personal Docent i Investigador, que representen el PDI fun-
cionari. La campanya electoral va començar el 10 d’abril i finalitzarà el proper 4 de
maig. Els candidats a formar part de la Junta provenen dels sindicats de Comis-
sions Obreres (CCOO), Unió General de Treballadors (UGT) i la Central Sindical
Independent i de Funcionaris (CSI-CSIF). Les candidatures es poden consultar a
la intranet de personal, on també es poden veure les taules electorals i el cens
definitiu del PDI. 
La Junta de Personal Docent i Investigador és un dels quatre òrgans de represen-
tació sindical que té la UPC. Els altres tres òrgans són el Comitè de Personal
Docent i Investigador, que representa el PDI laboral; la Junta de Personal d’Admi-
nistració i Serveis, que representa el PAS funcionari, i el Comitè de Personal d’Ad-
ministració i Serveis, que representa el PAS laboral. Aquests òrgans es renoven
cada quatre anys i es corresponen amb les diferents tipologies de personal que hi
ha a la UPC •
Portal PDI/PAS>Treballar a la UPC>Intranet per al personal UPC>Intranet PDI

http://www.upc.es/catala/la-upc/govern/bupc/hemeroteca/2007/b96/b96.html
http://www.upc.edu/bupc>Butllet�
http://www.upc.edu/catala/faldodocs/noticies/Estatut.pdf
http://www.upc.es/catala/la-upc/govern/bupc/hemeroteca/2007/b95/b95.html
https://personal.upc.edu/intranet/IdentificaPDIPAS
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Els programes de cooperació educati-
va permeten a l’estudiantat de primer i
segon cicles compaginar la formació
rebuda a les aules amb pràctiques en
empreses, pràctiques que estan orien-
tades a l’exercici d’activitats professio-
nals. Aquests programes, plenament
consolidats a la UPC, estan destinats a
l’estudiantat dels dos últims cursos de
carrera i es regeixen per una normativa
que en garanteix la qualitat, per tal de
facilitar a l’estudiantat la incorporació al
món professional amb un mínim d’ex-
periència.

Màsters oficials
Els programes de màster, adreçats a
capacitar l’estudiantat per a l’aplicació
dels coneixements i competències,
també preveuen incloure les pràctiques
en empreses. Però davant la manca de
regulació al respecte, la UPC ha acor-
dat sol·licitar al Ministeri d’Educació i
Ciència l’adaptació de la legislació als
estudis oficials de grau i postgrau.
Mentrestant, la Universitat ha aprovat

un document pel qual l’estudiantat de
màsters oficials podrà acollir-se a con-
venis de cooperació educativa en les
mateixes condicions que els estudiants
de primer, primer i segon cicles, i
només segon cicle, excepte pel que fa
al reconeixement de crèdits de lliure
elecció. 
Aquestes condicions es poden consul-
tar a: 
http://www.upc.edu/bupc>Butlletí 96 • 

La Universitat vol que la llei sobre 
les pràctiques en empreses s’adapti 
als màsters oficials 
La UPC es proposa plantejar al Ministeri d’Educació i Ciència  
l’adaptació de la legislació sobre convenis de cooperació educativa 
als estudis oficials de grau i postgrau. Mentre no existeixi aquest marc 
regulador, l’estudiantat de màsters oficials de la UPC podrà realitzar 
pràctiques en empreses en gairebé les mateixes condicions que ho fa 
en els estudis de primer i segon cicles.

Calendari acadèmic 
dels estudis de doctorat 
per al curs 2007-2008
L’activitat acadèmica del curs 2007-
2008 per als estudis de doctorat  s’ini-
ciarà l’1 de setembre. El 4 de juny,
però, s’iniciarà el termini per presentar
de l’oferta per al curs 2008-2009 de
nous estudis de doctorat, vinculats a
programes oficials de màster de nova
implantació el curs 2007-2008. EI 22
d’octubre s’obrirà el període de modifi-
cacions de l’oferta d’aquest programa. 
El calendari acadèmic dels estudis de
doctorat, aprovat pel Consell de
Govern del passat 29 de març, es pot
consultar a http://www.upc.edu/bupc>

Butlletí 96 •

La gestió del doctorat 
es renova
La Unitat de Gestió de Tercer Cicle ha
canviat aquest nom pel d’Oficina de
Doctorat. La novetat coincideix amb el
canvi iniciat per adequar aquests estu-
dis a l'Espai Europeu d’Educació
Superior i també amb l’estrena de la
nova pàgina web. El portal, estructurat
de manera molt entenedora, informa
dels estudis de doctorat per àmbits de
recerca o per ordre alfabètic. Disposa
d’apartats sobre els procediments
d’admissió, la matrícula, els impresos i
certificats necessaris, les tesis i les nor-
matives. Així mateix, presenta les
novetats a través d’una secció d’avi-
sos • http://doctorat.upc.edu

Breus

Novetats en la convocatòria d’a-
juts per a projectes de millora de
la docència. La nova convocatòria
d'ajuts per a projectes de millora de la
docència, aprovada pel Consell de
Govern el 29 de març, presenta algunes
novetats. En destaca l'existència d'una
modalitat B d’ajuts, en els quals una part
important de l'import total disponible (40
%) es dedicarà a propostes prioritzades
pels centres docents i els departaments.
També són novetat la flexibilització del
procediment de tramitació (requeri-
ments de currículum, conceptes de
despesa i delimitació dels terminis de
finalització) i l'èmfasi en els aspectes

d'adaptació docent en el marc de l’Es-
pai Europeu d’Educació Superior. La
nova convocatòria, que es gestiona a
través de l’Institut de Ciències de l’Edu-
cació, també aposta pels continguts
oberts i per la utilització de les noves
eines tecnològiques, principalment el
campus virtual Atenea i el nou dipòsit
digital de materials docents. Es poden
presentar propostes fins al 16 de maig •
https://ajutsmd.upc.edu

Fins al maig, es poden presen-
tar propostes d’ALE per al curs
2007-2008. Fins al 7 de maig, el PDI
pot presentar propostes d’assignatures

específiques de lliure elecció (ALE) per
al curs 2007-2008. En l’avaluació de
les propostes es valorarà que el nom-
bre d’estudiantat matriculat en els
darrers cursos hagi estat superior a 10.
També es tindrà en compte la inclusió
d’aspectes relacionats amb la sosteni-
bilitat i la incorporació d’una metodolo-
gia docent que ofereixi un aprenentatge
en harmonia amb les directrius de l’Es-
pai Europeu d’Educació Superior. Les
ALE, que complementen la formació
pròpia de la titulació, representen apro-
ximadament un 26 % del total de crè-
dits de lliure elecció •
http://www.upc.edu/bupc>Butlletí 96

http://www.upc.edu/bupc>Butllet�
http://www.upc.edu/bupc
http://doctorat.upc.edu
https://ajutsmd.upc.edu
http://www.upc.edu/bupc>Butllet�
http://www.upc.es/catala/la-upc/govern/bupc/hemeroteca/2007/b96/b96.html
http://www.upc.es/catala/la-upc/govern/bupc/hemeroteca/2007/b96/b96.html
http://www.upc.es/catala/la-upc/govern/bupc/hemeroteca/2007/b96/b96.html
http://www.upc.es/catala/la-upc/govern/bupc/hemeroteca/2007/b96/b96.html
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El museu de geologia Valentí
Masachs, ubicat a l’Escola Politècnica
Superior d’Enginyeria de Manresa, ha
inaugurat l’ampliació de l’equipament,
amb un nou accés directe des del
carrer Bertrand de Cabrera, que per-
met entrar al recinte sense haver de
passar per l’Escola, i que és accessi-
ble per a persones amb mobilitat
reduïda. El geomuseu disposa ara
d’una sala de reflexió dedicada als
recursos naturals i a l’origen de deter-
minats minerals, on s’exposen les
mostres La Terra s’esgota i Minerals i

persones. També s’hi han instal·lat
dues noves vitrines dedicades a la
recerca de la Universitat. Amb aques-
ta ampliació, el museu adquireix un
nou vessant de reflexió per conscien-
ciar la societat de la manca de recur-

sos naturals al planeta, a partir del
coneixement dels minerals. 
Ara, el geomuseu es podrà integrar a
la xarxa nacional de museus de cièn-
cies naturals de Catalunya, cosa que
permetrà donar a conèixer el fons de
5.000 minerals al conjunt de localitats
catalanes. Els nous espais es van inau-
gurar el 27 de març, en un acte que va
reunir, entre altres, l’alcalde de Manre-
sa, Josep Camprubí; el rector, Antoni
Giró; el director de l’EPSEM, Joan
Jorge, i el director del museu, Joaquim
Sanz • http://www.geomuseu.upc.edu

Estadístics que ajuden a millorar 
la qualitat dels articles científics

La selecció i millora dels articles enviats
a revistes científiques passa pels sug-
geriments i revisions de científics
externs a les revistes, sistema conegut
com a revisió d’experts o peer review.
D'aquest manera, és la comunitat cien-
tífica la que es responsabilitza del con-
tingut de les revistes de recerca. Fins
ara, no existien proves formals  que
aquest sistema millorés la qualitat de
les revistes científiques.

Qualitat
En un article publicat recentment a la
publicació científica electrònica PLoS-
ONE, investigadors del Departament
d'Estadística i Investigació Operativa
de la UPC, dirigits pel professor Erik
Cobo, en col·laboració amb l’equip edi-
torial de la revista Medicina Clínica,
expliquen que la incorporació d'un
expert estadístic als dos revisors crítics
habituals millora la qualitat dels articles
publicats. 
“Alguna revista ja havia incorporat l’es-
tadística en el procés de revisió dels
articles científics. Però mai no s’havia
analitzat si realment aquesta incorpora-

ció millorava el text final o no”, afirma
Erik Cobo. 
El treball, que ha comptat amb el
finançament de l’Institut de Salut
Carles III, ha consistit en l’assignació
aleatòria de 129 manuscrits de recer-
ca rebuts entre el maig de 2004 i el
març de 2005 a quatre grups per esti-
mar l’efecte de dues intervencions per
a la millora de la qualitat: d’una banda,
la incorporació d’un revisor estadístic, i,
d’una altra, el fet d’utilitzar guies meto-
dològiques durant la revisió. 
Els resultats del treball mostren, de
manera significativa, que la incorpora-
ció d'un o una professional en estadís-
tica augmenta el grau de millora dels
articles durant el procés editorial. 
“El professional de l’estadística és
aquella persona que comprova si la
conclusió a la qual ha arribat l’autor
està justificada amb els resultats i els
mètodes que ha emprat. Amb aquest
estudi hem pogut demostrar que el
grup de revisors que comptava amb la
revisió externa d'un estadístic havia
millorat la qualitat de l'informe”, con-
clou Erik Cobo •

Un estudi realitzat per científics del Departament d’Estadística i Investiga-
ció Operativa de la UPC demostra l’eficàcia d’incorporar una persona
experta en estadística en el procés de revisió crítica dels articles.

Buscant un cercador 
més eficaç
Estalviar temps a l’internauta és la
intenció del nou cercador d’Internet
que dissenya un grup d’investigadors
de diferents  universitats espanyoles,
en el qual s’integra el Centre de Tecno-
logies i Aplicacions del Llenguatge i de
la Parla (TALP). Es pretén crear un cer-
cador que augmenti l’eficàcia de les
consultes respecte als buscadors
actuals. Els enginyers informàtics estan
definint una nova generació de motors
de cerca capaços de donar respostes
concretes a les demandes d’informació,
ja siguin bases de dades, imatges, víde-
os o àudio. El Centre TALP experi-
menta la cerca i l’extracció d’informa-
ció de documents a gran escala, mit-
jançant tecnologies avançades de pro-
cessament del llenguatge natural, expli-
ca Alicia Ageno, responsable per part de
la UPC • http://www.upc.edu/noticies

El MEC premia Joan Gómez Urge-
llés. El professor de l’EPSEVG Joan
Gómez Urgellés, del Departament de
Matemàtica Aplicada, ha rebut el Premi
de Recerca Pedagògica i Experiències
Didàctiques del Ministeri d’Educació i
Ciència (MEC), pel treball La innova-
ción frente a la tradición: Reflexiones y
retos en el noble oficio de educar •
http://www.epsevg.upc.edu

Premis

S’inaugura l’ampliació del Museu Valentí Masachs 

http://www.geomuseu.upc.edu
http://www.upc.edu/noticies
http://www.epsevg.upc.edu
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El grup de recerca d’Enginyeria del Software per als Sistemes d’Informació
(GESSI), del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics, participa en el
projecte SODA (Service Oriented Device Architectures). El repte és definir un
entorn informàtic basat en serveis web (service oriented architecture, SOA), per
connectar, amb garanties de seguretat, tots els elements i sistemes que generin
o consumeixin informació, en relació amb els serveis que ofereix una empresa i les
aplicacions de negoci a través d’Internet. SODA, que té un pressupost d'uns 20
milions d’euros i una durada de tres anys, ha rebut recentment el segon premi
Plan Avanza, dins la categoria PROFIT de millor projecte internacional, atorgat pel
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. El projecte, que forma part del programa
europeu Information Technology for European Advancement, està liderat per l’em-
presa francesa Schneider Electric i compta amb la participació d’altres grups
industrials i científics de França, Bèlgica, Finlàndia, la Gran Bretanya, Suècia i
Espanya. Precisament, el consorci del projecte PROFIT està format pels socis
espanyols. Els responsables del projecte per part de la UPC són Joan Antoni Pas-
tor, Enric Mayol i Pere Botella • http://www.soda-itea.org

L’ICFO, premiat per un avenç científic
sobre ordinadors quàntics

L’equip científic liderat per l’investigador
Jürgen Eschner, de l’Institut de Ciències
Fotòniques (ICFO), analitza noves tec-
nologies de la informació basades en
òptica quàntica en el marc d’aquest
projecte transnacional, Quantum Gates
and Elementary Scalable Processors
Using Deterministically Addressed
Atoms (QGATES). 
El projecte pretén que en el futur es
pugui disposar d’ordinadors quàntics,
per resoldre problemes amb molta més

eficiència que els ordinadors actuals.
Aquest projecte, en el qual també parti-
cipen centres de recerca d’Àustria,
Regne Unit, Alemanya, Eslovàquia i
França, rebrà 30.000 euros com a fina-
lista del premi Descartes 2006. El treball
ha estat guardonat en reconeixement a
l’establiment dels elements inicials dels
ordinadors quàntics, fent servir àtoms i
ions que estan bloquejats en posicions
ben controlades, tot utilitzant camps
electromagnètics • http://www.icfo.es 

Enginyeria informàtica avançada per millorar 
els serveis que ofereixen les empreses 

El projecte QGATES, centrat en les aplicacions de l’òptica quàntica 
en les TIC i en el qual participa l’lnstitut de Ciències Fotòniques, ha quedat 
finalista del premi Descartes a la recerca, que atorga la Comissió Europea.

El projecte europeu SODA, en el qual participa el grup d’Enginyeria 
del Software per als Sistemes d'Informació, crearà una infraestructura 
d'informació industrial integrada, és a dir, un ecosistema per millorar 
les comunicacions d’alt nivell a través d'Internet. El projecte, finançat
dins del programa PROFIT, ha estat guardonat recentment. 

Els riscos geològics 
de Sallent, analitzats
per experts de l’EPSEM
El Departament d’Enginyeria Mine-
ra i Recursos Naturals realitzarà
l’informe geològic-geotècnic i de
riscos geològics de Sallent, que és
el terme municipal amb més com-
plexitat geològica de Catalunya. La
UPC i l’Ajuntament de Sallent han
signat un conveni de col·laboració
perquè el Departament, dirigit per
Josep Maria Mata-Perelló, dugui a
terme l’informe.
L’Ajuntament de Sallent vol avaluar
les àrees més segures des del punt
de vista geotècnic per a l’edificació
i definir la perillositat geològica del
municipi per definir mesures de
reducció de riscos. 
El terme municipi de Sallent, a la
comarca del Bages, inclou les
àrees més accidentades a cada
banda del riu Llobregat i de la riera
de Cornet. A més, hi ha una falla
que creua el subsòl i una conca
salina. Això fa necessari conèixer-
ne bé el subsòl abans d’edificar-hi.
L’estudi inclourà la cartografia
geotècnica i de perillositat geològi-
ca de Sallent. Com és habitual,
dins l’anàlisi dels riscos geològics
del municipi, s’analitzaran els pos-
sibles perills de desbordament de
rieres i del riu, així com el cabal que
poden assumir •
http://www.upc.edu/noticies

Accés a la més gran plataforma sobre química. La UPC, a través del
Servei de Biblioteques i Documentació, s’ha subscrit a SciFinder Scholar –abans
conegut com Chemical Abstracts–, un sistema integrat d’informació que permet
accedir a més de 24 milions de referències d’articles de revista i patents de l’àm-
bit de la química i també d’altres disciplines. Conté informació sobre més de 26
milions de substàncies i permet realitzar tot tipus de cerques (per estructures,
seqüències biològiques, subestructures, reaccions, tema, autor, empresa i
substància). Qualsevol membre de la comunitat universitària de la UPC hi pot
accedir prèvia instal·lació d’un programari client. Les instruccions les trobareu a: 
http://bibliotecnica.upc.edu/bbdades •

Premis Nacionals 
d’Investigació 2007
El 16 de maig finalitza el termini per pre-
sentar propostes a aquesta convocatò-
ria d’ajuts que atorga el Ministeri d’Edu-
cació i Ciència (MEC). Les propostes es
poden presentar en diferents àrees
científiques: ciències físiques dels mate-
rials i de la Terra, ciència i tecnologia
química, ciències i tecnologies dels
recursos naturals, matemàtiques i tec-
nologies de la informació i les comuni-
cacions, i transferència de tecnologia.
Aquests premis tindran una dotació de
80.000 euros cadascun •
https://www.ctt.upc.edu

http://www.soda-itea.org
http://www.icfo.es
http://www.upc.edu/noticies
http://bibliotecnica.upc.edu/bbdades
https://www.ctt.upc.edu
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... i els propers dies Publicacions

Envers Portugal. El Servei de Llen-
gües i Terminologia
(SLT), l’Univers i la
Fundació Caixa
Catalunya han
publicat aquesta
obra, que recull els
poemes que han
format part de l’ex-
posició virtual
“Cada dia un poema”, dins dels actes
de la novena edició del Mes de la Ppo-
esia. El llibre aplega una vintena de
textos de Nuno Júdice, Pedro Sena-
Lino i Maria Do Rosário Pedreira, entre
altres poetes significatius de la lírica del
país veí. Alguns dels textos són inèdits
en català. Els exemplars es poden
aconseguir a través de l’SLT •

Façanes lleugeres. Manual del pro-
jecte arquitectònic. Edicions UPC ha

publicat aquest
volum per divulgar
els conceptes fo-
namentals en què
es basa la tecnolo-
gia de les façanes
lleugeres, així com
la terminologia i els
coneixements rela-

cionats amb el seu comportament
energètic. Els autors, Joan-Lluís Zamo-
ra, Daniel Castelló i Juan Manuel Calde-
rón, volen que els professionals de l’ar-
quitectura puguin projectar els nous
edificis aprofitant aquestes noves
aportaciones tècniques •

El oficio de jefe de obra. Las bases
de su correcto ejercicio. Davant la
manca d’una titula-
ció específica, de-
fensada pel profes-
sor Agustí Portales,
l’obra exposa els
coneixements que
ha de tenir un cap
d’obra, així com els
perfils humà i pro-
fessional. En aquesta professió, segons
l’autor, s’ha de tenir no només una sòlida
base teòrica, sinó també aptituds d’or-
ganització i lideratge, i la capacitat d’e-
quilibrar el fet de pertànyer a una empre-
sa constructora amb la independència
que ha de tenir dins de l’obra •

Diàlegs sobre Barcelona. Del 2 al 21 de maig
tindrà lloc, a l'edifici de La Pedrera (c/Provença,
261-265), el cicle de conferències 4 diàlegs sobre
Barcelona, a càrrec d’un grup de destacats
catedràtics universitaris, editors, arquitectes, urba-
nistes, historiadors, cineastes i periodistes. José
Luis Oyón, Enric Ucelay-Da Cal, Antonio Pizza,
Beatriz de Moura, Josep Maria Montaner, Juan José Lahuerta i José González
Morandi són alguns dels conferenciants que participaran en aquest cicle que
organitzen el Departament de Composició Arquitectònica i la Fundació Caixa de
Catalunya, dins del màster oficial Teoria i Història de l'Arquitectura. Les conferèn-
cies seran a les 19 hores i cal fer reserva • http://www.upc.edu/cda

Web de dinamització lingüística interuniversitària
El Servei de Llengües i Terminologia i la resta de serveis lingüístics universitaris han
creat un espai comú d’informació per compartir experiències, materials i estudis
de dinamització lingüística universitària. També s’hi pot trobar una explicació
sobre les activitats d’acollida lingüística i de promoció que les universitats catala-
nes duen a terme • http://www.ub.es/xdl/dinlin

Nou web d’Enginyeria Mecànica. El
Departament d’Enginyeria Mecànica
estrena un web
que ha de perme-
tre al personal del
Departament intro-
duir-hi i mantenir-hi
els continguts
d’una manera sen-
zilla i des del propi ordinador. L’organit-
zació del nou web fa que l’accés sigui
fàcil segons les necessitats dels usua-
ris. La nova imatge s'ha desenvolupat
en programari lliure (Plone) •
http://www.em.upc.edu

Renovació del web de l’INTE. L'Ins-
titut de Tècniques Energètiques ha
renovat la seva
pàgina web en pro-
gramari lliure per
facilitar la navegació
i la consulta dels
continguts. S’hi han
introduït nous apar-
tats que informen de les novetats del
web, que permeten l’accés a les pàgi-
nes hostatjades per l'INTE, i també des-
carregar documents i programari lliure
relacionats amb la recerca a l'INTE •
http://www.upc.edu/inte

... i al web

Divulgar l’eficiència energètica. Les
millors estratègies per millorar l’eficièn-
cia energètica en les xarxes de distri-
bució elèctrica es presentaran el 29 de
maig a la sala d’actes de l’ETSEIB.
Aquesta presentació es farà durant
una jornada promoguda per la Càtedra
EndesaRed d’Innovació Energètica i
que té com a objectiu divulgar les
millors solucions tècniques, econòmi-
ques i reguladores. A la jornada, que
tindrà lloc de 9 a 14 hores, hi partici-
paran representants de les administra-
cions, empreses distribuïdores i uni-
versitats. Cal fer inscripció prèvia • 
http://catedraendesared.citcea.upc.edu

El canvi climàtic, protagonista a
l’EUETIT. Fins al juny, l’Escola Univer-
sitària d’Enginyeria Tècnica Industrial
de Terrassa, amb la col·laboració de la
Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de
la UPC, ha organitzat un cicle de con-
ferències que reuneix especialistes en
sostenibilitat, ecologia i canvi climàtic.
Xavier Rodó, director del Laboratori del
Clima del Parc Científic de la UB;
Xavier Ortega, professor del Departa-
ment de Física i Energia Nuclear, i
Javier Martín Vide, professor de Geo-
grafia de la UB, seran els propers par-
ticipants • http://www.euetit.upc.edu

http://www.upc.edu/cda
http://www.ub.es/xdl/dinlin
http://www.em.upc.edu
http://www.upc.edu/inte
http://catedraendesared.citcea.upc.edu
http://www.euetit.upc.edu
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entrevista

La Carta de la Terra és un declaració
ètica en favor de la sostenibilitat,
subscrita per 2.400 organitzacions i
impulsada per personalitats com
Mikhaïl Gorbatxov o Federico Mayor
Zaragoza, i que va donar lloc a l’or-
ganització liderada per Alan Atkis-
son. Aquest document difon al món
els valors de la Carta a la societat
civil, les empreses i els governs, i en
promou l’ús en l’educació.

Com ho fan?  
A través de les gairebé 100 organitza-
cions afiliades, que promouen la Carta
arreu del món. La Iniciativa Juvenil de
la Carta de la Terra té projectes com
ara oferir feina en reciclatge als nens
soldats de Sierra Leone. I també treba-
llem amb l’ONU, i amb grans organitza-
cions com la Unió Internacional per a la
Conservació de la Natura, amb la qual
creem un codi ètic sobre biodiversitat. 

Els indicadors de sostenibilitat són
útils per conscienciar els ciutadans?
Si els indicadors no són útils no és
culpa dels científics. Si no serveixen és
perquè els qui prenen les decisions no
els usen. Els científics només poden
crear informació. Utilitzar-la o no és una
elecció ètica. Els indicadors no són
suficients. És com si et quedes sense
benzina al cotxe i en dones la culpa a
l’agulla del combustible, que fa temps
que t’avisa. No és culpa de l’agulla, és
culpa teva! 

És dificil portar la sostenibilitat a la
pràctica? 
És difícil portar l’amor a la pràctica? La

democràcia també es difícil i això no
vol dir que hi renunciem. Sí, la sosteni-
bilitat és difícil, però la nostra respon-
sabilitat és esforçar-nos tot el que
puguem per aconseguir el respecte a
la natura, la democràcia, la pau i la jus-
tícia econòmica. A ningú no li agrada
veure a la televisió nens que es moren
de gana. Podem estar en desacord
políticament sobre com crear el món
que descriu els principis de la Carta de
la Terra, però aquesta no és la tasca de
l’organització. Nosaltres hem de recor-
dar com és el món que volem crear. 

Els líders polítics i empresarials,
per què no fan canvis? 
Perquè cal que la gent s'organitzi i
actuï políticament, i que se senti la veu
de moltes persones. El líders no estan
motivats per fer canvis significatius.
Estan asseguts al mig d'un enorme sis-
tema de poder, i tothom  vol mantenir-
s’hi. Per tant, ha d'haver-hi alguna
organització de gent que canviï l'equa-
ció de poder. I no cal que sigui una
multitud! 

Uns quants poden fer grans canvis? 
I tant! Per això els moviments d'estu-
diants són tan importants. No cal una
multitud perquè hi hagi una massa crí-
tica suficient per estendre una idea.
Les idees s'imposen perquè un grup
relativament petit de gent se’n preocupa
i hi fa alguna cosa. Els estudis diuen
que perquè una idea arribi a una massa
crítica de persones, només cal que hi
cregui el 15 % de la gent, i aquesta no
és de cap manera una gran xifra!
I en el dia a dia, què podem fer per

seguir els principis de la Carta?
Actuar políticament, en tots els sentits.
Això implica què votes, a què dones
suport, convèncer els altres que cal un
desenvolupament sostenible o frenar el
canvi climàtic. No és poca cosa: parlar
és important, parlar és fer política. I
pensar com fem les nostres eleccions
comercials. Si vols comprar-te el cotxe
més sostenible que puguis, pots tro-
bar-te sense bones opcions. Aleshores
pots dir-li al venedor: "estic esperant
els cotxes amb etanol de Suècia o els
cotxes elèctrics de Califòrnia”, o bé
escollir el menys contaminant dels dis-
ponibles. Quan comprem roba,  molts
cops a la botiga no saben ni on l’han
feta. Si a 10 persones els preguntessin:
“D'on procedeix la roba? Quines con-
dicions laborals tenien els treballadors?
Teniu algun certificat?”, el dependent
pensaria que alguna cosa canvia... Un
grup d’estudiantat podria fer-ho...
Només és un suggeriment! •

Alan Atkisson (Mexico, Missouri,
Estats Units, 1960) treballa en soste-
nibilitat des dels anys vuitanta. Va ser
editor de la revista In Context i
cofundador de Sustainable Seattle,
una iniciativa de voluntariat que va
crear indicadors de sostenibilitat
urbana reconeguts per l’ONU. Presi-
deix la xarxa d’investigadors en sos-
tenibilitat Balaton Group i la consul-
tora Atkisson Group. És autor del lli-
bre Believing Cassandra i cantautor.
Des de l’any 2006, dirigeix la Iniciati-
va Carta de la Terra • 

“Els científics només poden crear
informació. Utilitzar-la o no és
una elecció ètica” 

Director executiu de la iniciativa Carta de la Terra, 
va participar en la reunió anual de l’Aliança per la 
Sostenibilitat Global (AGS), que va tenir lloc al març a la UPC 

Alan Atkisson


