
UPC Sostenible 2015
estableix l'estratègia de la
Universitat per fer de la
institució una organització
sostenible que contribuei-
xi amb la seva activitat al
progrés social. El progra-
ma, estructurat en dos
plans —que abasten els
períodes 2006-2010 i
2011-2015—, concentra
els seus esforços en la
recerca, la formació, la
gestió i la interacció, el
compromís social i cinc
prioritats temàtiques.
Aquestes prioritats respo-
nen a l'interès de la socie-
tat en determinats àmbits
i àrees emer-
gents en què la
UPC disposa
d’un potencial
important •
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Desenvolupament
tecnològic de metros
sense conductor. El
Centre Tecnològic de Con-
ducció Automàtica de
Metros (CETECAM), que
idearà sistemes d'operació
automatitzada per als
metros sense conductor,
ha començat a caminar
gràcies a la col·laboració
establerta entre la Univer-
sitat, Transports Metropoli-
tans de Barcelona (TMB) i
Siemens.  CETECAM s’ha

instal·lat a la seu
de Siemens a
Cornellà de Llo-
bregat •

Primera trobada dels
centres tecnològics
de la xarxa IT. Al llarg
de l’any  2005, els centres
de la Universitat que for-
men part de la xarxa de
suport a la Innovació Tec-
nològica (IT) del Centre
d’Innovació i Desenvolu-
pament Empresarial
(CIDEM) van facturar més
de 10 milions d’euros. La
seva activitat aporta una
font d’R+D+I de qualitat
que proporciona compe-
titivitat i rendibi-
litat a les em-
preses de Cata-
lunya •4 8
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UPC Sostenible 2015: aglutinar tots 
els esforços per la sostenibilitat
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Rector
Antoni Giró Roca 

Secretària general   
Ana Abelaira Tato 

Gerenta
Josefina Auladell Baulenas  

Quinze membres designats pel rector 
José Luis Andrés Yebra, vicerector de Personal Acadèmic  
Josep Casanovas García, vicerector de Política Universitària  
Enrique García-Berro Montilla, comissionat per a la Planifica-
ció i l’Avaluació Interna  
Francesc Xavier Gil Mur, vicerector de Recerca i Innovació  
Xavier de las Heras Cisa, vicerector de Docència i Estudiantat
Edgar Manjarín Castellarnau, estudiant (FIB)   
Antoni R. Marí Bernat, comissionat per al Desenvolupament
Sostenible  
Marisol Marqués Calvo, vicerectora de Relacions Institucio-
nals i Promoció Territorial  
Joaquim Olivé Duran, director acadèmic de la Fundació
UPC. Departament d'Enginyeria Química (EPSEVG) 
Ricard Puntos Pérez, estudiant (ETSEIAT) 
Teresa  Rovira Llobera, vicerectora de Planificació i Progra-
mació d'Infraestructures  
Rosa M. Royo Porta, PAS (ETSEIB)   
Anna Sastre Requena, vicerectora de Política Acadèmica  
Lluís Torres Urgell, vicerector de Relacions Internacionals  
(vacant)

Vint membres elegits pel Claustre Universitari 
Onze membres del Personal Docent i Investigador: 
Lluís Alonso Zárate. Departament de Teoria del Senyal i
Comunicacions (EPSC)  
Luis Basañez Villaluenga. Departament d'Enginyeria de Sis-
temes, Automàtica i Informàtica Industrial (ETSEIB) 
Enric Ferrer Bardem. Departament d'Enginyeria Elèctrica
(EPSEVG)  
Concepció Flaqué Lajara. Departament d'Enginyeria Quími-
ca (ETSEIT) 
Guillermo Lusa Monforte. Departament de Matemàtica Apli-
cada I (ETSEIB)  
Agustí Pérez Foguet. Departament de Matemàtica Aplicada
III (ETSECCPB) 
Lluís Pérez Vidal. Departament de Llenguatges i Sistemes
Informàtics (ETSEIB) 
Josep Anton Planell Estany. Departament de Ciències dels
Materials i Enginyeria Metal·lúrgica (ETSEIB) 
Margarita Sanz Postils. Departament de Teoria del Senyal i
Comunicacions (ETSETB) 
Josep Antoni Tribó Busquets. Departament de Construc-
cions Arquitectòniques I (ETSAV)
(vacant)

Tres membres del Personal d'Administració i Serveis: 
Silvia Albizuri Canadell (ETSEIB) 
Miquel Martín Espot (FME) 
Núria Martín Llach (ETSECCPB)

Sis estudiants: 
Joan Cané Rubíes (ETSAB) 
Marta Casar i López, estudiant de doctorat. Departament de
Teoria del Senyal i Comunicacions   
Daniel Molina López (ETSAV)  
Xavier Tort Costa (FNB)  
Enric València i Domènech (ETSETB)  
Bernat Vallbé i Arís (ETSETB)  

Vicepresidentes i vicepresidents del Consell de Cen-
tres Docents, del Consell de Departaments i del Con-
sell d'Instituts Universitaris de Recerca 
Vicepresident/a del Consell de Centres Docents 
(vacant)

Vicepresidenta del Consell de Departaments 
Rosa Flos Bassols. Departament d'Enginyeria Agroalimentà-
ria i Biotecnologia (EUETAB/ESAB)

Vicepresident del Consell d'Instituts Universitaris de
Recerca 
Enric Fossas Colet, Institut d’Organitació i Control de Siste-
mes Industrials (IOC). 

Dotze membres elegits pels consells de Centres
Docents, de Departaments i d'Instituts Universitaris de
Recerca 
Sis degans/anes o directors/es de Centres Docents:  
Andreu Català Mallofré (EPSEVG) 
Jaume Gibert Pedrosa (ETSEIT)  
Joan Jorge Sánchez (EUPM)  
Francisco Javier Llovera Sáez (EPSEB)  
Alexandre Monferrer de la Peña (FNB)  
Jaume Sanmartí Verdaguer (ETSAB)  

Sis directors/es de Departament: 
Oriol Boix Aragonés. Departament d'Enginyeria Elèctrica    
Amadeu Delshams Valdés. Departament de Matemàtica
Aplicada I    
Eusebi Jarauta Bragulat. Departament de Matemàtica Apli-
cada III    
Francesc de Paula Jordana Riba. Departament de Construc-
cions Arquitectòniques II   
Alberto Sanfeliu Cortés. Departament d’Enginyeria de Siste-
mes, Automàtica i Informàtica Industrial    
Joan Lluís Zamora Mestre. Departament de Construccions
Arquitectòniques I   

Tres membres del Consell Social  
Enric Guitón Ribelles    
Carles Ponsa Ballart   
Isabel-Clara Simó Monllor •

composició del Consell de Govern (abril de 2006)



3

UPC Sostenible 2015 ha comptat amb
la participació d'un grup internacional
d'experts que han col·laborat per
encàrrec del Consell Social en l'avalua-
ció de la recerca i la formació en soste-
nibilitat de la UPC. Els experts han pro-
posat algunes línies per perfilar el Pla,
com ara construir un projecte basat en
les capacitats de la UPC, fomentar un
canvi de mentalitat en la comunitat uni-
versitària sobre la sostenibilitat o aprofi-
tar l'interès extern per crear una interfí-
cie visible i actuar amb una orientació a
la demanda. També s'ha aconsellat
aprofitar el marc de Bolonya per soste-
nibilitzar les assignatures, ofertar espe-
cialitzacions amb els màsters i desen-
volupar noves iniciatives conceptuals
de recerca.
Coordinat des del Cities, el Pla s'ha tre-
ballat amb la participació de la comuni-
tat universitària i de l'entorn. Concen-
trarà els esforços en cinc prioritats
temàtiques: edificació, energia i canvi

climàtic; gestió del cicle integral de l'ai-
gua; responsabilitat social de la tecno-
logia; planificació territorial, mobilitat i
logística; i cicles materials, ecodisseny i
gestió dels residus. L'enfocament cienti-

ficotècnic, l'actuació interdisciplinària i
intersectorial, l'òptica del desenvolupa-
ment humà sostenible i l'èmfasi en les
capacitats internes en TIC són trets dife-
rencials del Pla • http://www.upc.edu/bupc

panorama

UPC Sostenible 2015,
compromís amb 
el progrés
Una avaluació externa internacional
i una altra d’interna, en què han
participat 200 persones, ha donat
com a resultat aquest Pla, que
s’estructura a l’entorn de quatre
reptes i cinc prioritats temàtiques.

Programa Landing per atreure empreses 
de base tecnològica a Barcelona

El 26 d’abril, la UPC, 22@ Barcelona i el
Parc d’Innovació La Salle, promotors
de Landing, van signar un acord amb
Beijing KeChuang FCS (BKFCS), una
empresa de serveis empresarials inter-
nacionals ubicada a Beijing, que va
confirmar la seva col·laboració en el
Programa.  

Landing serà molt més que una pista
d’aterratge per a empreses de base
tecnològica. Així, en paraules del presi-
dent del districte tecnològic de Barce-
lona, Miquel Barceló, “des del 22@ es
proporcionarà el hard del projecte, és a
dir, la infraestructura necessària per fer-
lo possible, mentre que el Programa
Innova de la UPC i el Parc d’Innovació
La Salle aportaran el soft a través de
serveis de coaching i capital humà”.
Per al rector Antoni Giró, Landing és
una eina idònia per incrementar la
transferència de coneixement, “raó per
la qual creiem que aquest projecte
s’enlairarà i que ho farà amb la voluntat

de donar la volta al món”. En aquesta
mateixa línia, el director del Parc d’In-
novació La Salle, Josep Miquel Piqué,
va destacar la importància del coneixe-
ment com a essència de la nova eco-
nomia: “hem establert un lligam no
només entre països, sinó també entre
cultures”, va afirmar, tot referint-se a
aquest primer acord del Programa, que
es gestava ara fa un any a Califòrnia i
que ja preveu l’arribada d’inversions
d’alt nivell tecnològic a la ciutat comtal.
Propers acords amb Xangai, Mèxic,
Corea, Bulgària i Monterrey construiran
les bases de nous ponts de col·labora-
ció • http://www.upc.edu/noticies

Amb l’objectiu d’atreure empreses
estrangeres i que les empreses
catalanes s’internacionalitzin, la
UPC, a través del Programa 
Innova, el 22@ i el Parc d’Innova-
ció La Salle han posat en marxa el
Programa Landing.  

"Els problemes rellevants que la societat afronta no poden ser resolts
aplicant el mateix nivell de coneixement que els ha creat", deia 
Einstein. Avui, ens toca repensar un model intel·ligent de desenvolupament
que reconegui el dret de les generacions futures a tenir un planeta digne. El Pla
UPC Sostenible 2015 és una opció clara de la nostra Universitat per retrobar el
sentit més noble de la funció social que li escau; més enllà de generar i 
transmetre coneixements, ens ofereix un pas més en la necessitat de dotar-los
d'un profund sentit ètic.
El Pla té quatre trets característics: s'orienta cap al futur, tot fent de la 
sostenibilitat un repte en positiu per als professionals de la tecnologia; va
més enllà de la visió ambiental per centrar-se en la del marc còmplice del
desenvolupament humà i sostenible, un espai de joc comú i interdisciplinari;
compta amb les complicitats de l'entorn, per tal de garantir, així, l'orientació
a la demanda social i, finalment, cerca concentrar esforços mitjançant la 
definició de prioritats temàtiques que siguin clau per al nostre entorn.
Les institucions preocupades per la sostenibilitat se centren en quin món
deixarem a les generacions futures. A nosaltres ens preocupa quines 
generacions deixem al món, perquè és el nostre principal llegat. No podem
defugir el major repte que té l’ésser humà, i ens cal comprometre'ns-hi des
d'una posició de lideratge per crear un present solidari amb els més 
desfavorits i un futur possible per a tothom.  

Antoni Marí, comissionat per al Desenvolupament Sostenible de la UPC
Dídac Ferrer, director del Cities-UPC

http://www.upc.edu/bupc
http://www.upc.edu/noticies
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panorama

Barcelona tindrà abans d’un any el primer comboi 
de metro sense conductor 

La UPC, Transports Metropolitans de
Barcelona (TMB) i Siemens han posat
en funcionament el Centre Tecnològic
de Conducció Automàtica de Metros
(CETECAM) que idearà sistemes d'o-
peració automatitzada per a metros
sense conductor. 
El Centre està ubicat a les instal·lacions
de Siemens a Cornellà de Llobregat, on
l’empresa ja ha desenvolupat amb èxit
sistemes perquè els combois de la línia
14 del metro de la ciutat de París circu-
lin sense conductor. 
El primer projecte que durà a terme el
CETECAM serà la definició del procés
operatiu d'una línia automàtica sense
conductor, amb una durada de tres
anys. 
El sistema es provarà, sense passat-
gers, a la línia 2 del metro de Barcelona

a partir de l’octubre, i està previst
també implementar-lo a la nova línia 9,
que ja s'està construint amb la previsió
que funcioni sense conductor.
Per portar a terme aquest primer pro-
jecte, s’ha constituït el CETECAM com
una unió temporal d'empreses, en la
qual Siemens participa amb el 49%,
TMB amb el 39% i la UPC amb el 12%.
La Universitat aporta a la iniciativa per-
sones expertes que han rebut la forma-
ció adequada per donar resposta a exi-
gents reptes tecnològics i, a través del
Laboratori Aeronàutic i Industrial d'In-
vestigació i Estudis, participa en el dis-
seny del sistema operatiu global de fun-
cionament d'aquest tipus de metro de
conducció automàtica, sense conduc-
tor. 
D’altra banda, el Departament de Tre-

ball i Indústria de la Generalitat de
Catalunya presta el seu suport al pro-
jecte, a través del Centre d'Innovació i
Desenvolupament Empresarial (CIDEM). 
En la inauguració del Centre, el seu
director, Ramon Busquet, va explicar
que "el sistema de conducció automà-
tica funciona mitjançant una sèrie de
missatges constants per ràdio. D'a-
questa manera, es millorarà la segure-
tat i l’eficàcia del metro. Com més es
puguin ajustar les distàncies, la
freqüència de pas serà més gran. La
majoria de retards es produeixen per
raons humanes, perquè el conductor
espera que pugi una persona en el
darrer moment. Amb aquest sistema es
guanya rigor, ja que les portes es tan-
quen automàticament, i es millora l’a-
tenció a l’usuari" •

La UPC participa en el disseny del sistema operatiu de funcionament d’aquest tipus 
de combois de conducció automàtica a Espanya en el marc del Centre Tecnològic 
de Conducció Automàtica de Metros (CETECAM).

La situació econòmica de la UPC

El dèficit provisional de la Universitat
Politècnica de Catalunya el 2005 se
situa en 17.794.639 euros, com a con-
seqüència de desviaments en diferents
capítols del pressupost.
Així, es preveia ingressar uns
11 milions d’euros més proce-
dents de devolucions de l’IVA
i de la venda d’actius (PRIS-
MA), i rebre 1,7 milions d’eu-
ros més de la subvenció
ordinària de la Generalitat de
Catalunya. 
També ha estat inferior l’ingrés
procedent de l’aportació de
l’Administració de l’Estat per a
l’adaptació a l’Espai Europeu
d’Educació Superior, que s’ha
situat en 681.600 euros
menys del previst. 
Així mateix, han disminuït les

aportacions procedents d’ens vinculats
a la Universitat i de les càtedres d’em-
presa, que van ingressar 1,3 milions
d’euros menys.

En el capítol de transferències de capi-
tal, les aportacions a projectes estratè-
gics i, concretament, el préstec per a
parcs tecnològics ha baixat en 563.503

euros, mentre que l’apor-
tació de la Diputació de
Barcelona per al Campus
de la Universitat al Baix
Llobregat ha implicat
ingressar 2 milions d’eu-
ros menys. 
En total, els ingressos
liquidats previstos seran
inferiors en 17,3 milions
d’euros als pressupos-
tats.
De l’anàlisi de les despe-
ses es desprèn que, en
aquest cas, la contribució
de la despesa al dèficit és
de 0,5 milions d’euros •

La Gerència va presentar al Consell de Govern del mes d’abril un document informatiu
sobre la liquidació provisional del pressupost 2005, així com una anàlisi 
del dèficit de la Universitat.

Liquidació provisional 
del Pressupost 2005

Drets liquidats de l'exercici 260.308.288 euros
Obligacions contretes de l'exercici 259.028.750 euros

DDrreettss  lliiqquuiiddaattss--oobblliiggaacciioonnss  ccoonnttrreetteess  11..227799..553388    euros
Romanent específic 2004 no incorporat +67.409.587 euros

LLiiqquuiiddaacciióó  ddee  ll’’eexxeerrcciiccii  6688..668899..112255  eeuurrooss
Romanent específic 2005 -86.483.764 euros

Saldo de l’exercici 2005 -17.794.639 euros
DDèèffiicciitt  ddee  22000055  1177..779944..663399  eeuurrooss
Dèficit d'exercicis anteriors 38.084.729 euros
TToottaall  ddee  ddèèffiicciitt  aaccuummuullaatt  aall  22000055 5555..887799..336688  eeuurrooss
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Festa per la llengua catalana 
El 27 d’abril, davant del Palau Reial de
Barcelona, es va celebrar la festa de la
Primavera de la Llengua, centrada en
la sensibilització pel que fa a l’ús del
català dins la comunitat universitària.
Organitzada pels serveis lingüístics de
la UPC i de la UB i per la Xarxa de
Dinamització Lingüística, la festa va
incloure una exposició de cartells de
promoció del català i una mostra sobre
els usos lingüístics a la docència uni-
versitària. També es va difondre una
guia de serveis lingüístics universitaris.
El DURSI i l’Ajuntament de Barcelona
van col·laborar en la festa •

Proves Cangur a l’EPSEM
Un total de 790 estudiants de divuit
centres de secundària del Bages van
participar a les proves Cangur de l’EP-
SEM, el 21 de març. L’objectiu d’a-
questa festa de la matemàtica és moti-
var l'aprenentatge d'aquesta matèria a
3r i 4t d'ESO i 1r i 2n de Batxillerat •

Coincidint amb la Diada de Sant Jordi
Sostenible, el 21 d'abril es van lliurar, a
l'Aula Màster del Campus Nord, els
premis del 9è Concurs d'Idees Ambien-
tals i Sostenibles, convocat per l’Uni-
vers i el Centre Interdisciplinari de Tec-
nologia, Innovació i Educació per a la
Sostenibilitat (Cities). En aquesta nove-
na edició, s’ha volgut estimular aquelles
idees emmarcades en la temàtica d’ac-
tualitat: Kyoto + a prop, propostes per
contribuir a evitar o disminuir les emis-
sions responsables de l'efecte hiverna-
cle, com ara les relatives a reduir el con-
sum energètic. En la convocatòria
adreçada a la comunitat universitària de
la UPC, el primer premi ha estat per a
Torsten Masseck, professor de l’Escola
Tècnica Superior d’Arquitectura del
Vallès (ETSAV) al Departament de Cons-
truccions Arquitectòniques I, i Aurora
Suñol, estudiant de 5è curs del Centre,
que són els autors del treball Horta solar
a l’ETSAV. 
El projecte proposa realitzar una
instal·lació d’energia fotovoltaica a la

coberta de l’edifici de recerca i trans-
ferència de coneixement de l’Escola,
de la qual s’oferiran partipacions
econòmiques de 100 euros a persones
i institucions. Compromís i inversió es
conjuguen en aquest projecte per a un
futur sostenible a la UPC.
El segon premi ha estat per a Depèn de
tu, que consisteix en el disseny d’un
videojoc de conscienciació, sensibilit-
zació i difusió dels objectius i contin-
guts del protocol de Kyoto, adreçat a la
comunitat universitària. Els autors són
Mireia Fernández, professora i investi-
gadora de la UOC, i Jordi Ferran, mem-
bre del personal d’administració i ser-
veis de la mateixa universitat.
Pel que fa a la convocatòria oberta a
totes les persones que pertanyin a cen-
tres educatius, de lleure i entitats, el jurat
ha atorgat ex aequo el primer premi als
projectes següents: L’estalvi en ener-
gies no renovables no és una entelè-
quia, realitzat per l’IES Narcís Monturiol
de Barcelona, que descriu un crèdit de
síntesi sobre el biodièsel en cicles for-

matius de grau mitjà, i A Kyoto esta-
bleixen prioritats i a l’escola reduïm qui-
lowatts, del CEIP Nostra Llar de Saba-
dell, que és una iniciativa d’Agenda 21
escolar que posa l’èmfasi en l’estalvi
energètic.
El segon premi en la modalitat oberta
l’ha rebut Luz de nueva generación,
que proposa una nova solució d’il·lumi-
nació de molt baix consum, especial-
ment destinada a edificis on, per raons
de seguretat, cal deixar el llum encès
durant llargs períodes de temps •
http://www.univers.upc.edu/concursos

Atorgats els premis del 9è Concurs d’Idees Ambientals 

Les propostes guanyadores en la novena edició del
Concurs són: un projecte per abordar la participació
de la comunitat en l'energia renovable, el disseny  d’un
videojoc de conscienciació del protocol de Kyoto, un

crèdit de síntesi sobre el biodièsel en cicles formatius
de grau mitjà, una iniciativa d’Agenda 21 escolar que fa
èmfasi en l’estalvi energètic i una nova solució per a la
il·luminació de baix consum.

Un grup d’estudiants de quart d'ESO i
de primer de batxillerat de diferents IES
de Badalona van visitar, el 28 d'abril, la
UPC, per tal de conèixer la Universitat i
descobrir les possibilitats de cursar en
el futur algun dels estudis que s'hi
imparteixen. 
Durant la jornada, les noies van estar
acompanyades per professores i
investigadores que els van explicar
quina ha estat la seva experiència com
a estudiants i com a professionals en
els àmbits dels estudis i les professions
tecnològiques. Se’ls va ensenyar les
instal·lacions de la Universitat i dife-
rents laboratoris i espais docents.
Marisol Marqués, vicerectora de Rela-
cions Institucionals i Promoció Territo-
rial, va donar la benvinguda al grup de
80 noies visitants i les va encoratjar a
“cursar els estudis tècnics i tecnològics
que ofereix la UPC”.
Les estudiants van exposar algunes de

les qüestions que les preocupen més
a l’hora de triar estudis: és difícil entrar
a la UPC?, quina modalitat de batxille-
rat has d'estudiar per accedir-hi?, amb
tantes hores d'estudi que es requerei-
xen en aquest tipus de carreres, es té
temps lliure?, és important tenir conei-
xements d'anglès? 
Totes les preguntes van trobar la res-
posta adequada •  

Les noies de secundària s’apropen a la UPC

http://www.univers.upc.edu/concursos
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en profunditat

La UPC és una de les universitats cata-
lanes més demandades pels estu-
diants estrangers, uns 2.000
estudiants elegeixen cada
any els estudis que s'hi
imparteixen perquè la
consideren una de les
universitats tècni-
ques de referència
a Europa. Un altre
motiu és la im-
portància que té
actualment Barcelo-
na en el panorama
arquitectònic interna-
cional i també la presèn-
cia de la UPC a xarxes uni-
versitàries de prestigi interna-
cional. 
Aquest curs han vingut a la UPC 1.793
estudiants estrangers, 1.089 dels quals
cursen estudis de pregrau i 704 fan
estudis de postgrau. 
Els més joves vénen a cursar estudis
de primer i segon cicles durant un qua-
drimestre o un curs acadèmic. És el
perfil d'estudiants d'intercanvi, que arri-
ben principalment a través del progra-
ma Sòcrates-Erasmus, tot i que en els
últims anys ha augmentat progressiva-
ment el nombre d'estudiants d'Amèrica
Llatina (de convenis específics amb les
universitats d'aquests països) i d'altres
universitats de l’Estat (amb o sense
beca Sèneca). 
Itàlia, França i Alemanya són els països
de procedència més freqüent i els prin-
cipals centres de destí són l'E.T.S.
d'Enginyeria Industrial de Barcelona;
l'E.T.S. d'Arquitectura de Barcelona;
l'E.T.S. d'Enginyeria de Telecomunica-

ció de
Barcelona i la
Facultat d'Informàtica de Barcelona. 
Un segon gran grup d'estudiants escull
la Universitat Politècnica per ampliar la
seva formació amb postgraus, màsters
i doctorats. 
La gran majoria són estudiants de més
edat, que sovint són professors a la
seva universitat i alguns dels quals arri-
ben amb la seva família. A diferència
dels més joves, els estudiants amb
aquest perfil fan una estada més llarga
(entre un i quatre anys) i la majoria són
d’Amèrica Llatina, principalment de
Mèxic, Colòmbia, Xile i Brasil. 
En total, el 60% de l’estudiantat de
doctorat matriculat és estranger, la qual
cosa constata la internacionalització
dels programes de postgrau i les línies
de recerca de la UPC.

A m b
l'adaptació a

la nova estructura d'es-
tudis universitaris europeus, es preveu
un increment de la presència d'estu-
diants estrangers, ja que les directrius
de Bolonya afavoriran la mobilitat de
l'estudiantat entre les universitats euro-
pees. Així mateix, el futur Espai d'Edu-
cació Superior d'Amèrica Llatina afacili-
tarà la mobilitat entre la Unió Europea i
Amèrica Llatina. També augmentarà el
nombre d'estudiants no comunitaris
amb una beca de la Unió Europea per
realitzar un dels màsters internacionals
interuniversitaris Erasmus Mundus, que
imparteix la Universitat. A més, la UE ha
augmentat les ajudes als països asiàtics
per atreure més estudiants a les univer-
sitats europees. El gegant xinès s'ha
despertat i la UPC vol atreure els millors
talents • http://www.upc.edu/ari

Prop de 2.000 estudiants estrangers 
vénen cada any a estudiar a la UPC
Mèxic, Itàlia, França i Colòmbia són els països d'on provenen més estudiants estrangers 
que trien la UPC per ampliar la seva formació, perquè la consideren 
una de les universitats tècniques de referència a Europa.

Roxana Lopera, arquitecta colombiana, fa el docto-
rat al Departament de Construccions Arquitectòni-
ques I: “Vaig venir atreta per la recerca que es fa l’Es-
cola Tècncia Superior d’Arquitectura de Barcelona.
M’agrada el temari dels estudis, tot i que trobo a fal-
tar un tracte més personal amb el professorat”.

Giuseppe Miglietta, estudia Telecomunicació al Po-
litècnic de Torí, on fa el projecte de final de carrera
amb una beca Sòcrates: “La UPC és una de les millors
universitats d’Europa en recerca en enginyeria de
Telecomunicació. Ara entenc la llarga llista d’espera
que hi ha a la meva universitat per venir-hi a estudiar”.

Procedència dels estudiants estrangers de la UPC 

http://www.upc.edu/ari
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Elisa Sayrol, directora de l’E.T.S.
d’Enginyeria de Telecomunicació
de Barcelona. Professora titular i
doctora en Enginyeria de Telecomuni-
cació per la UPC, ha cursat postgraus
a la Universitat de Northeastern (Bos-
ton, EUA) i ha estat investigadora a la
Universitat Southern de Califòrnia. És
experta en estadística  robusta i d'or-

dre superior aplicable a imatge i vídeo •

Ana Abelaira, secretària general.
Llicenciada en Dret per la Universitat
de Navarra. S’incorpora a la UPC el
1995, a la Unitat de Contractació
Administrativa i, més endavant, passa
a ser cap del Servei de Patrimoni,
càrrec que ocupa fins al 2004. Des
d’aleshores i fins ara, ha estat respon-
sable de l’Àrea d’Obres i Patrimoni del

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya •

Lluís Cuatrecasas, reelegit direc-
tor del Departament d’Organitza-
ció d’Empreses. Catedràtic d'Univer-
sitat i enginyer industrial, ha estat
director del Departament des del 2003
i fins al març d’enguany. La seva àrea
d’expertesa és l’organització i el dis-
seny de processos, especialment els
industrials, així com la gestió de la pro-

ducció, la qualitat, el manteniment i la logística •

Xavier Tort-Martorell, director del
Departament d’Estadística i
Investigació Operativa. Professor
titular, doctor enginyer industrial i màs-
ter d’estadística per la Universitat de
Wisconsin, als Estats Units. Ha estat
sotsdirector de relacions exteriors de
l’ETSEIB. La seva àrea d’expertesa se
centra en l’estadística Industrial i en

els mètodes de la qualitat total, com el Sis Sigma •

Nomenaments

Canvi de retribució del professorat
associat a temps complet. El Con-
sell de Govern ha ratificat l’acord sobre
la proposta de canvi de retribució del
professorat associat a temps complet
(pas de tipus II a tipus III). 
S’han rebut dinou sol·licituds, que, un
cop tramitades, han estat acceptades,
menys una que ha estat ajornada •
http://www.upc.edu/bupc

En el darrer Consell de Govern, s’ha
informat que la Comissió de Personal i
Acció Social ha acordat concedir 22
ajuts a la mobilitat externa del PDI, de
les 27 sol·licituds rebudes i admeses a
tràmit, i n’ha denegat cinc. El total de
mesos sol·licitats pel personal docent i
investigador (PDI) és de 185. 
La primera convocatòria d’ajuts de
l’any 2006 va ser aprovada pel Consell
de Govern del mes de desembre de
2005, que també va aprovar els criteris
de priorització de les convocatòries del
2006. 

Els criteris per valorar les propostes es
regeixen segons la normativa aprovada
pel Consell de Govern provisional el
mes de novembre de 2002. 

Nova convocatòria d’ajuts
Fins al 16 de juny resta obert el temini
per presentar noves sol·licituds d’ajut a
la mobilitat del PDI, que es podran
gaudir a partir del mes de febrer de
2007. 
La resolució de la convocatòria es farà
pública a final de setembre • 
http://www.upc.edu/bupc

Ajuts a la mobilitat externa del PDI

S’han rebut 29 sol·licituds, de les quals
s’han admès a tràmit 28, d’acord amb
els criteris de la convocatòria de llicèn-
cies sabàtiques del PDI per al curs
2006-2007, que va ser aprovada pel
Consell de Govern el desembre de
2005. 
D’aquestes sol·licituds, dues han estat

retirades i 26 (vint per a llicències
anuals i sis per a llicències semestrals)
han estat acceptades. 
La Comissió de Personal i Acció
Social, un cop valorades aquestes 26
sol·licituds, ha acordat concedir-ne 25
i denegar-ne una • 
http://www.upc.edu/bupc

Concessió de llicències sabàtiques del PDI 
per al curs 2006-2007

Complements retributius per
mèrits docents. El Consell de Govern
ha aprovat l’acord sobre la proposta de
concessió de complements retributius
per mèrits docents, els quinquennis
estatals. En total, s’han rebut 217 peti-
cions, de les quals s’han acceptat 205
i dotze estan pendents d’anàlisi •
http://www.upc.edu/bupc

Resolució de la convocatòria D
d’adaptació a la LOU-LUC del pro-
fessorat associat a temps complet.
D’aquesta convocatòria s’han acceptat
les 24 sol·licituds. En el conjunt de con-
vocatòries d’adaptació a la LOU-LUC
(A, B, C i D) per a professorat lector  i
col·laborador, s’han acceptat 274 de les
281 sol·licituds admeses a tràmit. S’ha-
vien rebut 290 peticions •
http://www.upc.edu/bupc

http://www.upc.edu/bupc
http://www.upc.edu/bupc
http://www.upc.edu/bupc
http://www.upc.edu/bupc
http://www.upc.edu/bupc
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Jornada de recerca a l’EPSEM
El 20 d’abril va tenir lloc a l’Escola
Politècnica Superior d’Enginyeria de
Manresa (EPSEM) una Jornada de
recerca amb la finalitat de donar a
conèixer les activitats de recerca que
fan els diversos grups de l'Escola. 
La Jornada es va estructurar en dife-
rents sessions en què es van exposar
més de 40 treballs. Els resums d’a-
quests projectes s'han recollit en una
publicació, que també es pot consul-
tar a través d’Internet. Facilitar les
interaccions entre els grups de recerca
és un dels punts en què es va voler
posar l’èmfasi en aquesta Jornada
organitzada per la Comissió de Recer-
ca de l’Escola •
http://www.epsem.upc.edu/jornadare-

cerca.html 

FUNDITEC oferirà beques per
realitzar tesis doctorals
La Fundació per al Desenvolupament i
la Innovació Tecnològica (FUNDITEC)
ha acordat amb la UPC afavorir la rea-
lització de tesis doctorals de qualitat i
interès empresarial. 
D’acord amb aquest conveni de
col·laboració, FUNDITEC oferirà be-
ques de doctorat als titulats i titulades
de qualsevol Universitat nacional o
estrangera que vulguin realitzar la fase
de recerca en els àmbits d’investigació
de la Fundació. 
Podran optar a aquestes beques titu-
lats i titulades amb un currículum for-
matiu excel·lent en les àrees d’interès
de la Fundació, i que estiguin adme-
sos en un programa de doctorat de la
UPC • http://www.funditec.es

Els centres de la UPC que formen part de la xarxa IT 
reivindiquen la incentivació a la innovació tecnològica

El 27 d’abril va tenir lloc a l’Aula
Schneider de l’ETSEIB la primera tro-
bada de centres d’innovació tecnològi-
ca de la UPC, que formen part de la
Xarxa IT del Centre d’Innovació i Desen-
volupament Empresarial (CIDEM) de la
Generalitat de Catalunya. A la trobada,
organitzada pel Centre d’Innovació
Tecnològica en Convertidors Estàtics i
Accionaments (CITCEA), que lidera
Antoni Sudrià, hi van participar, a més
de la majoria de centres de la xarxa IT,
representants del DURSI i del CIDEM,
així com el vicerector de recerca, Xavier
Gil. Va ser un fòrum en què es va expo-
sar la situació actual d’aquests centres,
on treballen prop de 400 persones, i les
seves inquietuds, problemes i expecta-
tives de futur.
Al llarg del 2005, els centres de la UPC
que formen part de la Xarxa IT han
assolit un volum de facturació de
10.388.000 milions d’euros, un
48,26% dels quals són ingressos per
convenis amb empreses. En conjunt,

els centres han signat amb 444 empre-
ses un total de vint convenis per projec-
tes d’R+D i més de 500 en concepte de
serveis. En conjunt, gestionen cinc càte-
dres d’empresa de la UPC i han obtin-
gut 35 patents.

Font d’R+D+I de qualitat
Les xifres mostren que aquests grups
de recerca, amb capacitat per dur a
terme projectes de recerca avançada i
d’alt valor afegit, són una font d’R+D+I
de qualitat que fa incrementar la compe-
titivitat i la rendibilitat de les empreses. 
D’altra banda, són conscients dels
beneficis que aporten a la mateixa Uni-
versitat: representen la UPC davant la
comunitat científica i acadèmica interna-
cional, l’Administració i el teixit industrial,
doten laboratoris i aporten equipament
per a pràctiques docents, i donen
suport a la realització de tesines i tesis
doctorals, entre altres accions.
Davant d’aquesta realitat, reinvindiquen
no només al CIDEM i al DURSI, sinó

també a la mateixa Universitat, elements
d’incentivació per a projectes d’innova-
ció tecnològica, una regulació immedia-
ta que solucioni els problemes de con-
tractació laboral del personal, suport a
la gestió professionalitzada i àgil dels
centres i mecanismes per simplificar i
prioritzar les peticions als ajuts d’R+D+I. 
A més, la xarxa IT-UPC sol·licita a l’e-
quip de govern un reconeixement insti-
tucional i acadèmic més gran dins l’es-
tructura de la recerca, i suport a la difu-
sió externa de l’activitat que desenvolu-
pen; així mateix, alerta de la necessitat
de recuperar l’esperit emprenedor de la
Universitat i insta a potenciar amb mit-
jans la capacitat d’innovació i de trans-
ferència de resultats de la recerca.
La xarxa IT-UPC es proposa crear un
consell d’innovació tecnològica que
faci d’interlocutor entre els centres i les
institucions, i preveu repetir aquesta tro-
bada anualment per constituir-se en un
espai de treball i millora • 
http://www.upc.edu/noticies

Dels 73 centres d’innovació tecnològica que formen
part de la Xarxa de centres de suport a la Innovació
Tecnològica (IT) del CIDEM a Catalunya, vint són de la
UPC i generen un volum de facturació de 10 milions
d’euros l’any. Set anys després de la primera 

incorporació a la Xarxa IT, aquests grups reivindiquen
a les institucions més incentivació a la
innovació tecnològica, una regulació dels contractes
laborals del seu personal i suport per professionalitzar
la gestió dels centres.

Projecte de Microsoft i el BSC
Microsoft destinarà prop d'un milió de
dòlars durant els pròxims dos anys a
un projecte de recerca conjunt amb
l'equip de Mateo Valero, director del
Barcelona Supercomputing Center-
Centre Nacional de Supercomputació
(BSC-CSB). S’investigarà els ordina-
dors en els pròxims anys, especial-
ment entorn de les arquitectures infor-
màtiques basades en processadors de
nucli múltiple. La recerca pot tenir
repercussió en àrees com la simulació
aeronàutica i automobilística; l'estudi
de proteïnes, òrgans humans i fàr-
macs; l'astrofísica, la contaminació, la
meteorologia o el canvi climàtic; els
nanomaterials; la física d'alta energia;
la combustió, o el processament d'i-
matges • http://www.upc.edu/noticies

http://www.epsem.upc.edu/jornadarecerca.html
http://www.funditec.es
http://www.upc.edu/noticies
http://www.upc.edu/noticies
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Un grup d'investigadors d’enginyeria aeronàutica de l'Esco-
la Politècnica Superior de Castelldefels (EPSC) ha dissenyat
un túnel de vent vertical per a l’entrenament de paracaigu-
distes que serà el més gran del món destinat a aquesta apli-
cació. El túnel constituirà la instal·lació principal d'un parc
temàtic dedicat al paracaigudisme, la construcció del qual
promou l'empresa Voracel S.L. de Castelldefels, en col·labo-
ració amb el Centre de Paracaigudisme d'Empuriabrava.
L’equip, dirigit pel professor Daniel Crespo, ha dissenyat un
túnel de vent de més de 5 m de diàmetre i 8 m d'alçada, en
el qual se simularà la caiguda lliure dels paracaigudistes prè-

via a l'obertura del paracaigudes. El túnel disposa de sis tur-
bines que produeixen un corrent d'aire ascensional a una
velocitat d'entre 180 i 250 km/h, de manera que la força que
exerceix l'aire sobre una persona compensa el seu pes i
aquesta gaudeix de la sensació d'estar suspesa ingràvida a
l'aire. Els investigadors de l’EPSC han treballat en l'optimit-
zació del disseny aerodinàmic del túnel per reduir-ne el con-
sum energètic. El túnel s'instal·larà a prop de l'aeròdrom
d'Empuriabrava i serà explotat per l'empresa Skydair. Es
preveu que entri en funcionament el 2008 •
http://www.epsc.upc.edu

Un equip de l’EUOOT crea un nou sistema d’identificació
personal basat en la distribució vascular de la retina

María Sagrario Millán i Elisabet Pérez, investigadores i profes-
sores de l'Escola Universitària d'Òptica i Optometria de Terras-
sa (EUOOT), del Grup de Recerca en Òptica Aplicada i
Processament d'Imatge, han dissenyat, d’una
banda, l’etiqueta identificativa que hauria de
portar la persona la identitat de la qual
s’ha de validar i, de l’altra, el processa-
dor optoelectrònic capaç de realitzar
aquesta verificació. L’etiqueta conté la
informació xifrada de quatre claus, que
no es poden veure a simple vista ni
amb altres mitjans de registre o visualit-
zació. Dues claus són codis binaris de
distribució aleatòria que actuen com a
claus d’accés, són actualitzables quan sigui
convenient i han d’estar emmagatzemats a la

base de dades del processador. Les altres dues claus són pre-
ferentment senyals biomètrics, que representen una informa-

ció intrínseca d’una persona. En el sistema proposat, s’u-
tilitza la distribució de vasos sanguinis de la retina

de cada ull, considerada com una informació
que caracteritza de manera única cada per-

sona i, alhora, és gairebé impossible de
manipular. 
En el moment de realitzar la identificació,
la informació continguda a l’etiqueta es
contrasta amb la informació de la base
de dades del processador i amb les imat-

ges de la retina del portador de l’etiqueta.
Vegeu a la imatge la distribució vascular en

una retina • 
http://www.upc.edu/noticies

La novetat del sistema de seguretat òptica dissenyat per
dues investigadores del Departament d’Òptica i Optome-
tria es basa en la combinació xifrada de senyals identifi-
catius de diferents categories, com ara codis binaris i

senyals biomètrics, que, en ser reconeguts simultània-
ment i de manera automàtica, donen la màxima fiabilitat
en la identificació de persones. El treball s’ha publicat a
la revista ‘Optics Letters’ (març 2006).

El ‘napping’ o l’aportació de l’estadística al camp de la degustació de vins

Els científics han descobert que  l'aroma i el gust
també es poden analitzar estadísticament. La
degustació de vins es pot resumir en una fórmu-
la matemàtica. El sistema per fer-ho, anomenat
napping, l'ha desenvolupat durant les dues últi-
mes dècades Jérome Pagès, professor del Labo-
ratori de Matemàtiques Aplicades de l'Agrocam-
pus Universitari de Rennes (França).
El 20 d’abril, Pagès va oferir una demostració a
l’Institut d’Estudis Catalans, en el marc d’una jor-
nada organitzada pel Laboratori de Modelització i
Anàlisi de la Informació (LIAM), del Departament
d’Estadística i Investigació Operativa, juntament
amb altres institucions (Vegeu la notícia a
http://www.upc.edu/noticies).

El napping no només permet detectar la tipicitat
d’un vi, sinó que es pot aplicar a l’anàlisi senso-
rial de tot tipus de producte alimentari. A causa
de la demanda de la indústria agroalimentària,
és una tecnologia emergent, ja que ofereix enor-
mes possibilitats per estudiar i comparar dades
difícilment quantificables. 
Ara, el LIAM estudia la possibilitat d’aplicar-la a
l’àmbit del màrqueting. Aquest Laboratori també
és capdavanter en l’aplicació de mètodes
estadístics en els camps de la mineria de dades,
la modelització de la satisfacció dels consumi-
dors, la fusió de dades, la simulació informàtica,
l’anàlisi de dades textuals i l’anàlisi de la volati-
litat en sèries financeres •

El túnel de vent vertical més gran del món, dissenyat a l’EPSC

http://www.epsc.upc.edu
http://www.upc.edu/noticies
http://www.upc.edu/noticies
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Premis 

Premis de programari lliure 2005 a
deu projectes d’estudiants. Dels 24
treballs de final de carrera sobre pro-
gramari lliure becats per la Generalitat
de Catalunya, deu són d’estudiants
de la UPC. Dels projectes guanyadors
s’han valorat les possibilitats d’inter-
nacionalització i la funcionalitat •
http://www.gencat.net/dursi

Premi Talgo. Andrés López Pita,
catedràtic de Ferrocarrils de l’Escola de
Camins i professor del Departament
d’Infraestructura del Transport i del
Territori, ha rebut el Premi Extraordinari
en la VI edició dels Premis Talgo a la
innovació tecnològica. El guardó li ha
estat atorgat pel seu llibre Infraestructu-
ras ferroviarias •

III Premi Fundació Vital Dent. Els pro-
fessors F. Xavier Gil i Conrado Aparicio,
del Departament de Ciència dels Mate-
rials i Enginyeria Metal·lúrgica, han obtin-
gut el guardó al millor treball de recerca
bàsica, en el marc del III Premi Fundació
Vital Dent, pel projecte Nous implanta-
ments osteoinductius amb ràpida oste-
ointegració: estudi in vitro i in vivo • 

El Grup de Recerca en Electrònica de
Potència, del Departament d’Enginye-
ria Electrònica, ha instal·lat a la coberta
de l’ETSEIB un equip aerogenerador
que, juntament amb la instal·lació foto-
voltaica ja existent, permet disposar
d’un laboratori real d’energies renova-
bles únic a la UPC. La planta experi-
mental permetrà al Grup, que lidera el
professor Josep Bordonau, realitzar
assaigs en sistemes fotovoltaics, eòlics
i sistemes híbrids, combinació d’ener-
gia solar fotovoltaica i eòlica, així com
verificar nous sistemes de conversió de
potència i noves estratègies de gestió
d’energia i control de convertidors. La
instal·lació s’ha realitzat amb el suport
l’empresa Saft Power System Iberica
(SPSI). L’aerogenerador, amb una
potència elèctrica de 750 W, està
constituït per un eix vertical que permet

obtenir fàcilment l’energia del vent,
indiferentment de la seva direcció. L’e-
quip servirà per experimentar com aug-
mentar la potència dels grans aeroge-
neradors de baixa tensió, que és la
tendència de futur. La instal·lació foto-
voltaica consta de setze plaques solars
i té una potència total de 2,56 kW. El
conjunt permet experimentar l’aplicació
de la conversió multinivell i assajar un
convertidor de potència continu-altern •
http://petrus.upc.es/grep

Instal·lat a la coberta de l’ETSEIB un
equip experimental d’energies renovables

Reunió de 600 experts 
en xarxes de computadors 
a l’IEEE InfoCom 2006 
A l'IEEE InfoCom 2006, organitzat del
23 al 29 d'abril i per primer cop a
Espanya pel Departament d’Arquitec-
tura de Computadors de la UPC, es
van donar cita 600 investigadors i
representants d'empreses d’arreu del
món, per intercanviar experiències i
presentar els darrers productes en
xarxes de computadors i Tecnologies
de la Informació i les Comunicacions
(TIC). 
En aquest congrés es va presentar la
nova tecnologia relacionada amb xar-
xes de telecomunicacions mòbils per
a situacions d'emergència, xarxes
sense fils, xarxes autònomes, xarxes
òptiques i les aplicacions futures per a
Internet. L’IEEE InfoCom, patrocinat
per l'Institute of Electrical and Electro-
nics Engineers (IEEE), és la trobada
científica internacional més important
del sector. 
“Internet 2, que ara és una xarxa en
fase de prototip, aviat serà una reali-
tat”, va augurar un dels ponents con-
vidats, el nord-americà Leonard Klein-
rock, pare de la tecnologia de funcio-
nament d'Internet. Aquest investiga-
dor del Massachusetts Institute of
Technology (MIT), que investiga el que
s’anomena la informàtica nòmada, va
parlar de com evoluciona la xarxa:
“lnternet té vida pròpia, canvia. Ningú
sap exactament cap on anirà”, va afir-
mar. 
També van participar en el congrés
altres experts com ara Charles E. Per-
kins, del Centre de Recerca de Nokia,
i Imrich Chlamtac, reconegut especia-
lista en xarxes sense fils • 
http://www.ieee-infocom.org/2006

10

Un camp de recerca emergent. L’energia eòlica és un àrea de recerca

emergent a la UPC.Els següents equips també fan activitats en aquest àmbit:

• Centre d’Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments, membre de la

xarxa IT del CIDEM (contacte: Antoni Sudrià). http://www.citcea.upc.edu

• Centre de Disseny d’Equips Industrials, membre de la xarxa IT del CIDEM (contacte: Car-

les Riba). http://www.cidem.upc.edu

• Institut de Tècniques Energètiques (contacte: Xavier Ortega). http://www.inte.upc.edu

• Centre d’Investigació Solar (contacte: Torsten Masseck) 

• Grup de Recerca en Sistemes Mecatrònics (contacte: Antoni Sudrià i Carles Riba).

• Grup de Sostenibilitat en la Generació Distribuïda i les Energies Renovables (contac-

te: Josep M. Guerrero).

• Unitat de Recerca i Transferència de Tecnologia Electrònica de Potència i Accionaments

Elèctrics (contacte: Eduard Ballester).

• Grup de Qualitat de Potència i Energies Renovables (contacte: Rafael Pindado, Josep

pou i Pedro Rodríguez) .

En el mateix camp també fan recerca altres equips del Departament d’Enginyeria Elèctrica

(contacte: Ricard Bosch, Ricard Horta i Juan Martínez) http://www.dee.upc.edu •

http://www.gencat.net/dursi
http://petrus.upc.es/grep
http://www.ieee-infocom.org/2006
http://www.citcea.upc.edu
http://www.cidem.upc.edu
http://www.inte.upc.edu
http://www.dee.upc.edu
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... i els propers dies Publicacions  

... i al web 

Places
porxades 
a Catalunya.
Elaborat per la
professora de
l’ETSAB Maria
Rubert de Ven-
tós, l’obra fa un

repàs de les places porxades de Cata-
lunya. Aquests espais, que, segons Ru-
bert de Ventós, són expressió sintètica
d’una ciutat, d’un temps, d’una cultura
o d’un grup humà, i els àmbits més sig-
nificatius i simbòlics de la majoria de ciu-
tats; uns indrets que no han parat de
créixer en densitat i ús des del seu nai-
xement • http://www.edicionsupc.es

Nova convocatòria del Concurs
d’Idees de Negoci. Organitzat pel
Programa Innova, el Concurs pretén
contribuir a fomentar l'esperit empre-
nedor i la cultura de la innovació entre
els diferents col·lectius universitaris:
estudiantat, titulats, professorat i
investigadors. Gràcies a aquesta ini-
ciativa, moltes idees han esdevingut
projectes reals. El període d’inscripció
finalitza el 31 de maig • 
http://pinnova.upc.es/6concurs

Cursos d’estiu 
L’accessibilitat en l’edificació i 
l’urbanisme. Aquest llibre, de l’arqui-
tecte Enrique Rovira-Beleta, enumera
tots els requeriments necessaris per

millorar l’accessi-
bilitat i suprimir
les barreres ar-
quitectòniques
en els projectes i
les obres. El llibre
complementa el
codi d’accessibi-
litat de Catalunya

i n‘amplia l’abast amb comentaris i
suggeriments, gràfics i fotografies
detallades •
http://www.edicionsupc.es

Estratègies per detectar, combatre i prevenir l’assetjament escolar, l’anà-
lisi borsària, la comunicació per satèl·lit i les noves tècniques
d’intel·ligència artificial són alguns dels temes que centraran aquest any
l’àmplia proposta de cursos d’estiu de la Universitat. 

Des d’aquest mes de maig i fins al
setembre, la Universitat ha programat
prop de 60 cursos a Barcelona, Berga,
Manresa i Vilanova i la Geltrú.
El Campus Universitari de la Mediterrà-
nia de Vilanova i la Geltrú aposta per 46
activitats, entre cursos, tallers i semina-
ris. La producció filosòfica de les
dones, les mitologies mediterrànies, la
prevenció de l’assetjament a les esco-
les (bullying), el procés de pau a Pales-
tina i Israel, i els conflictes armats són
algunes de les temàtiques programa-
des. La Universitat Catalana d’Estiu de
la Natura proposa, per al juliol, visites

guiades per ensenyar els recursos de
la natura i altres iniciatives per explicar
les activitats industrials, les matèries
primeres i el món rural de la comarca
del Berguedà. També organitza un curs
per explicar l’evolució dels pobles i les
ciutats de la zona. El geocaching (acti-
vitat d’amagar i trobar objectes amb
ajut del GPS), la fotografia digital o el
shiatsu són alguns dels àmbits que es
tractaran a la Universitat d’Estiu de
Manresa, que tindrà lloc el juliol •
http://www.campusmed.net

http://www-eupm.upc.es/ucen

http://www.estiumanresa.net/presen.htm

Suport a la comunicació científica.
El Servei de Biblioteques i Documenta-
ció posa en marxa dos nous dipòsits
de recerca: DSpace. Revistes UPC
(http://e-revistes.upc.edu), que allotja
les revistes publicades per les unitats
bàsiques i pels grups de recerca, i
DSpace. E-prints UPC (http://e-

prints.upc.edu), que alberga els arti-
cles dels investigadors. Aquests dipò-
sits ajuden a incrementar la visibilitat i
l’impacte dels resultats de la recerca
de la UPC i s’inclouen al portal
UPCommons: portal d’accés obert al
coneixement de la Universitat •
http://upcommons.upc.edu

UPCnet: nova imatge gràfica. La
nova imatge respon a la voluntat de

l’empresa d’oferir
una renovada
proposta de

valor a la Uni-
versitat, basada en

una organització orientada als nostres
usuaris i usuàries, flexible i innovadora,
amb capacitat de canviar i amb un
equip amb àmplia experiència en múl-
tiples àmbits de les TIC. En la propos-
ta d’idees i en la selecció i el disseny
de la imatge corporativa i del logotip,
hi ha participat personal d’UPCnet i de
la UPC • http://web.upcnet.es

Nou web d’UPC21. El programa
UPC21 de Projecció Social, Patrocini i
M e c e n a t g e
de la Univer-
sitat estrena
nou portal a
Internet. El
web explica
què ofereix UPC21 a la comunitat uni-
versitària i a les empreses i institu-
cions; una relació dels projectes patro-
cinats, com ara el Centre de Formació
Interdisciplinària Superior, i dels patro-
cinadors i col·laboradors que té actual-
ment la Universitat •
http://www.upc.edu/upc21

XVIII Congrés Internacional d’En-
ginyeria Gràfica a Sitges. Del 31 de
maig al 2 de juny, tindrà lloc el Congrés
Ingegraf, sota el lema Disseny i Innova-
ció, centrat en l’aplicació de les TIC al
disseny. Promoure projectes orientats a
la inserció dels discapacitats, a la millo-
ra de les condicions laborals i al desen-
volupament sostenible són premisses
d’aquest Congrés, que organitza el
Departament d’Expressió Gràfica a
l’Enginyeria • http://ingegraf.upc.edu

http://www.edicionsupc.es
http://pinnova.upc.es/6concurs
http://www.edicionsupc.es
http://www.campusmed.net
http://www-eupm.upc.es/ucen
http://www.estiumanresa.net/presen.htm
http://e-revistes.upc.edu
http://eprints.upc.edu
http://upcommons.upc.edu
http://web.upcnet.es
http://www.upc.edu/upc21
http://ingegraf.upc.edu
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entrevista

L'enginyer Lofti A. Zadeh és el pare
de la lògica difusa, una branca de
la intel·ligència artificial que ha
permès que les màquines enten-
guin i interpretin el nostre llenguat-
ge. Una nova tecnologia que està
revolucionant les màquines i que té
molt per explorar. 

Com defineix la lògica difusa? 
És una lògica precisa per representar la
imprecisió. Moltes paraules que utilit-
zem parlant no tenen cap significat
precís, però el context ens permet
interpretar-ne el significat (majoria, molt
o poc). En canvi, les màquines no
tenen aquesta capacitat d'interpreta-
ció. La lògica difusa permet que les
màquines entenguin aquests concep-
tes imprecisos. És una forma d'acostar
la nostra manera de pensar a la pro-
gramació dels ordinadors. 

I com s’aconsegueix?
Ensenyant a la màquina tot un seguit de
regles, que tenen la fórmula: si passa
això, s’ha de fer això altre, que la màqui-
na interpreta. Després, la màquina fa
una interpolació lògica entre totes les
regles que ha après. 

Quina és la diferència amb 
la lògica tradicional?
En la lògica tradicional tot és cert o fals.
En canvi, en la difusa els conceptes
tenen un grau de certesa o de falsedat.
Per exemple, l'expressió avui fa un dia
assolellat pot ser certa totalment si no
hi ha núvols; en un 80%, si hi ha pocs
núvols; en un 50%, si existeix boirina, i
incerta totalment si plou tot el dia. 

Qui va apostar primer per aquesta
nova tecnologia? 
Els japonesos. A l’occident hi havia
molta hostilitat perquè el concepte
difús tenia una connotació negativa per
a part de la comunitat científica, poca
credibilitat. Encara avui hi ha molts paï-
sos que no utilitzen aquesta tecnologia
perquè ha estat rebutjada. 

I a Espanya? 
Aquí, el professor i matemàtic Enric Tri-
llas la va beneir i ha aconseguit que,
actualment, Espanya sigui un dels paï-
sos líders en l’ús d’aquesta tecnologia. 
A més, hi ha molts grups de recerca de
moltes universitats, com la UPC, que
estan treballant en noves aplicacions
d’aquesta tecnologia. 

Quines són aquestes aplicacions? 
N’hi ha moltes. S’ha utilitzat molt per a
electrodomèstics, com ara rentadores,
forns o refrigeradors, però també per a
càmeres de fotografia digital o utensilis
per cuinar. A les rentadores, per exem-
ple, la tecnologia fuzzy permet que el
consumidor no hagi d’estar pendent
de diferents paràmetres, com la tem-
peratura o el tipus o la quantitat de
roba, sinó que la màquina ho automa-
titza i reconeix de forma intel·ligent el
pes de la càrrega de la roba, la tempe-
ratura òptima, així com la quantitat
d’aigua necessària per fer la rentada. 

I en altres camps, s’ha utilitzat?
Sí, actualment les entitats bancàries la
fan servir per avaluar el risc en el
moment que un client sol·licita un crè-
dit bancari. Aquesta tecnologia ajuda a

fer l’anàlisi de com s’han de tenir en
compte l’edat, els ingressos o l’estat
financer. També s’està aplicant en
medicina, concretament en aparells
que mesuren la pressió de la sang. 

I el futur? 
La tecnologia fuzzy estarà cada cop
més present a les nostres vides, per-
què permet augmentar la intel·ligència
de les màquines i utilitza components
més econòmics que redueixen costos. 

Què diria a totes les persones que
no van creure en la seva lògica?
Res, perquè quan no hi van creure
tampoc ho vaig tenir en compte i, ara,
cau pel seu propi pes •

Professor de la Universitat de Califòrnia, 
a Berkeley (EUA), inventor de la lògica difusa. 

“La lògica difusa apropa

les màquines a les persones”

Lofti A. Zadeh

Lotfi A. Zadeh (Baku, 1921) va néi-
xer en una ciutat del mar Caspi de
l'antiga República Soviètica d'Azer-
baidjan, i va emigrar a l'Iran, on va
estudiar matemàtiques a la Universi-
tat de Teheran. L’any 1944 va mar-
xar als Estats Units i es va doctorar
a la Universitat de Columbia, on
després va ser professor. Va conti-
nuar la docència a la Universitat de
Califòrnia de Berkeley, on actual-
ment és professor emèrit. 
L’any 1965 va escriure el seu primer
article sobre la lògica difusa. Per les
seves contribucions a la ciència, ha
rebut molts guardons (com la meda-
lla Hammings) i és doctor honoris
causa per nombroses universitats
d’arreu del món •  


