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El 10 de maig es va reunir
el Claustre Universitari
ordinari. A més del debat
general sobre política uni-
versitària i de l’informe i
sanció de l’actuació del
Consell de Govern, es van
tractar, entre d’altres, el
programa d’actuacions fins
el febrer de 2006, la norma-
tiva d’eleccions a rector o
rectora, la normativa del
Claustre i la pro-
posta de creació
del Campus del
Baix Llobregat• 7

Especial Claustre Universitari

El Pla de Recerca, Desenvolupament i Innovació. Horitzó 2010 vol fer de la Universitat Politècnica una institució de
referència. Elaborat a partir d’una diagnosi de la recerca de la UPC, s’estructura en 11 programes que articulen les
accions a desenvolupar en els propers anys. El pla aposta per una transformació important en l’àmbit de la recerca en
el marc de l’Espai Europeu de Recerca, que té també l’any 2010 com a data referencial • 3

La recerca de la UPC 
en l’horitzó del 2010
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informe del rector al Consell de Govern 

Els acords aprovats pel Consell de Govern es poden consultar a: http://www.upc.edu/bupc. 
En aquesta publicació trobareu informació sobre els més rellevants.

Els acords aprovats pel Consell de Govern els podeu consultar a: http://www.upc.edu/bupc. 
En aquesta publicació trobareu informació sobre els més rellevants.

informacions

Destaquem els aspectes més rellevants de l’informe que el rector va presentar davant el 
Consell de Govern de 29 d’abril. 

Secretaria General. El rector anuncia que es produirà un relleu
a la Secretaria General de la Universitat a petició de la secretària
general Carme Peñas. Francesc Xavier Navallas, actual cap del
Servei de Gestió Acadèmica, serà la persona que ocuparà
aquest càrrec, previsiblement el mes de setembre.

Relacions internacionals. El rector informa de les bones
expectatives de col·laboració que s'obren amb l'Institut Politèc-
nic Nacional de Mèxic, institució que imparteix un ampli ventall
d'ensenyaments tècnics amb implantació a tot el país i que
compta amb més de 200.000 estudiants. Anuncia que s'ha sig-
nat un conveni pel qual es crea la Càtedra IPN-UPC-Banco San-
tander, que promourà l'intercanvi de professorat, investigadors i
doctorands entre tots dos centres docents. El rector explica que
es tracta del primer fruit de la col·laboració establerta i que, entre
altres actuacions, es preveu que abans d'un any es pugui posar
en marxa una delegació de la Fundació UPC a Mèxic, de la
mateixa manera que s'està a punt d'obrir-ne una altra a Xile.

CRUE. El rector explica que la Conferència de Rectors ha
expressat la seva preocupació pel retard en la publicació per
part del Ministeri d'Educació i Ciència d'algunes disposicions
legals, com ara la que ha de reformar la LOU. En aquest sentit
informa també que la ministra ja ha anunciat un ajornament, fins
a després de l'estiu, de l'aprovació del catàleg de titulacions de
grau que s'havia previst que estigués enllestit el proper mes de
juny. D'altra banda, informa de la participació de la UPC en els
actes de commemoració del 10è aniversari de la constitució de
la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles
(CRUE), entre els quals destaca l'audiència reial i el sopar amb
els rectors i ministres dels darrers 10 anys, en el decurs del qual
es van lliurar les primeres medalles de la CRUE a Josep M. Bri-
call i a Emilio Botín. Coincidint amb la commemoració, han tin-
gut lloc també diverses taules rodones sobre recerca en les
quals la UPC ha tingut una presència destacada, en particular en
la moderada pel rector amb la participació d'Ana Patricia Botín
(Fundación CyD), Amparo Moraleda (IBM), Rafael Miranda
(Endesa), M. Fernández Verdes (Dragados) i Joan Trullén (secre-
tari general del Ministeri d'Indústria). 

Llengua catalana. El rector es fa ressò del recent anunci del
Govern de la Generalitat que, a instàncies del Parlament, ha
decidit regular l'exigència del coneixement de les dues llengües
oficials a Catalunya per part del professorat universitari, tal com
preveu la LUC. Aviat serà aprovat el decret regulador d'aquesta
exigència que haurà de ser tinguda en compte en la incorpora-
ció de nou professorat.

Centres de recerca. El rector informa que el Govern de la
Generalitat de Catalunya ha anunciat la seva intenció de regular
la creació, el funcionament i l'organització de centres de recerca
mixtos, que són per a la UPC una peça clau quant a recerca i
transferència de resultats a la societat.

Comportament incívic. En l'àmbit més intern de la UPC, el
rector fa seva la indignació de moltes altres persones de la
comunitat universitària, pel comportament incívic d'un grup
minoritari d'estudiants durant la cercavila de la Telecogresca.
Explica que accions com aquestes, malgrat que són minorità-
ries, posen en perill la continuïtat de certes celebracions llevat
que se'n pugui garantir el bon desenvolupament, d'acord amb
les més elementals normes que el civisme, el respecte a les per-
sones i a les instal·lacions de la Universitat imposen.

Immigrants. El rector informa que la UPC ha cedit locals al
Campus Nord i al Campus de Terrassa per realitzar tancades per
demanar condicions més flexibles en el procés de regularització.
La UPC, sense entrar a valorar les formes de mobilització, ha
donat suport a un grup de persones que viuen una situació
plena de dificultats. El rector destaca l'exemplar comportament
dels immigrants i la tasca dels treballadors de la UPC, així com
del Servei de Seguretat.

Col·laboració amb empreses i administracions locals. En
l'àmbit de la recerca, el rector informa de manera positiva sobre
les converses que la Universitat manté amb el teixit empresarial
per establir i consolidar aliances. En són exemple, els convenis
de col·laboració establerts amb Endesa i amb el Consell Comar-
cal del Garraf i l'Ajuntament de Vilanova. També anuncia que
s'està treballant per tal d'establir futures aliances amb altres
empreses com Telefónica o Aigües de Barcelona.

Biblioteca de Manresa. El rector es refereix a la recent inau-
guració de la Biblioteca de Manresa, gràcies a l'aportació de l'A-
juntament de la capital del Bages; una biblioteca que té caràcter
d'interuniversitària, que acull fons bibliogràfics d'altres universi-
tats i que segueix les directrius de la Universitat en aquest camp
per convertir les tradicionals biblioteques universitàries en Cen-
tres de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació. 

Campus del Besòs. El rector informa de l'avenç del projecte a
partir de noves converses amb 22@, l'Escola d'Enginyeria Tèc-
nica Industrial de Barcelona i les escoles de la UPC implicades
per configurar el programa funcional del nou Campus. Aquest
pla preveu l'establiment en el nou espai de l'Escola del Consor-
ci, de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona i de
la nova Escola d'Arquitectura, a més de serveis comuns, seguint
el model del Campus del Baix Llobregat. També informa del
progrés del treball de les comissions gestores que impulsen els
diferents eixos del campus.

Inauguració de curs. El rector anuncia que enguany la inaugu-
ració oficial del curs acadèmic tindrà lloc a principi de setembre
i que la lliçó inaugural la pronunciaran els professors Jaume Frei-
xa i Josep M. Rovira, de l'ETSAV i l’ETSAB, respectivament,
comissaris de l'exposició Sert, mig segle d'arquitectura 1928-
1979 •

http://www.upc.edu/bupc
http://www.upc.edu/bupc
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Els governs europeus situen l’horitzó
del 2010 com el moment en què les
universitats haurien de culminar un
procés de profunda transformació
interna, tant pel que fa a la docència
(Espai Europeu d’Ensenyament Supe-
rior, EEES) com en recerca i transferèn-
cia dels seus resultats (Espai Europeu
de Recerca, ERA). La comunitat euro-
pea fa una crida als governs i als ciuta-
dans per situar la UE en l’horitzó de
l’any 2010 “en el sistema econòmic
més competitiu i dinàmic basat en el
coneixement, amb un creixement
econòmic sostenible, amb més i millors
llocs de treball i una millor cohesió
social” (Lisboa 2000).
El Pla aprovat pel Consell de Govern
s’emmarca en aquest context i arbitra
un seguit de mesures (recollides en 11
programes) per dur a terme aquestes
transformacions que hauran de conduir
a un augment substancial de la quanti-
tat i qualitat de la recerca i transmissió
dels seus resultats. La voluntat és que
la UPC esdevingui un dels principals
agents socioeconòmics per al desen-
volupament sostenible del territori on
està implantada.  
Les actuacions articulades mitjançant
programes, i previstes en el pla es resu-
meixen en tres grans blocs:

L’agenda social estratègica
Ha de reflectir el conjunt de compromi-
sos de la UPC amb la resta d’agents
socioeconòmics per fer front als reptes
que la societat es posa tant a nivell
regional com global, tant en l’activitat
científica com en la transferència dels
resultats de la recerca. D’aquesta
manera, la UPC impulsarà accions
concertades en R+D+I que permetin
dur a terme, amb les eines pertinents,
activitats de rellevància social i econò-
mica d’alt impacte en el curt i mitjà ter-
mini. La finalitat és doble: aconseguir
que aquestes institucions i sectors pro-
ductius tinguin a la UPC com a proveï-
dor  tecnològic de forma preferent i
que, a través dels diferents programes

(PRIC,  Pla Nacional d’R+D i Progra-
mes Marc de la UE), subvencionin pro-
jectes de recerca bàsica i aplicada per
donar suport a les iniciatives.

Captació de nous recursos
i optimització dels existents
Vuit dels onze programes van adreçats
a aconseguir l’aprofitament de les
oportunitats que es puguin generar mit-
jançant la posada a punt d’una estruc-
tura i uns serveis interns que, atenent a
la diversitat temàtica, territorial i funcio-
nal, possibilitin al PDI de la UPC obtenir
els recursos externs necessaris per
incrementar de forma sostenible l’acti-
vitat d’R+D+I. Concretament a través
de les accions següents:

· Orientar l’estructura per a un millor
aprofitament de les oportunitats. 
· Dotar els grups de recerca dels ins-

truments perquè puguin disposar de
les condicions necessàries per assolir
els seus objectius en R+D+I. 

· Desenvolupar polítiques d’infraes-
tructures i equipaments. 

· Regular la participació en ens i
estructures compartits amb altres
agents socials (universitats, administra-
ció, empreses...). 
· Desplegar la política de Centres de

Recerca UPC. 
· Atreure estudiants predoctorals i

investigadors postdoctorals. 

· Valoritzar els resultats de la recerca. 
· Formar investigadors. 

La UPC i la seva correcta avalua-
ció i finançament 
La recerca, el desenvolupament i la
innovació són activitats que formen
part dels principals objectius actuals de
les universitats. En particular, la trans-
ferència de resultats de la recerca és
una activitat en què la UPC és espe-
cialment activa i que no està adequa-
dament considerada en els mecanis-
mes de valoració i finançament de les
universitats.
El Pla R+D+I recull tot un conjunt d’ac-
tuacions adreçades a l’exterior per tal
d’incidir en les institucions que avaluen
les persones (trams tecnològics, acre-
ditacions, habilitacions,...) i que finan-
cien les universitats, i també a l’interior
per aplicar aquests criteris en els
mecanismes de reconeixement i assig-
nació de recursos.
Per elaborar el Pla i assolir els objectius
marcats, s’ha partit de l’anàlisi i la diag-
nosi de l’activitat de recerca i desenvo-
lupament de la UPC. 
En aquest procés s’ha comptat amb la
participació de la comunitat università-
ria, que ha fet les seves aportacions a
través de les sessions de treball orga-
nitzades amb aquest objectiu •
http://www.upc.edu/recerca/plardi2010

El Pla de Recerca, Desenvolupament i Innovació, 
un instrument estratègic per als propers cinc anys

El Pla de Recerca, Desenvolupament i Innovació (Pla R+D+I. Horitzó 2010) vol fer de la UPC una
universitat tecnològica de referència europea.

Els objectius del Pla R+D+I. Horitzó 2010
- Promoure les activitats de recerca i de transferència de resultats de la recer-
ca de qualitat contrastada de tot el PDI en tots els àmbits, procurant la impli-
cació dels no actius en aquestes activitats.

- Impulsar les mesures necessàries perquè la UPC realitzi activitat d’R+D+I en
els àmbits en els quals tingui activitat acadèmica o en els que hi hagi consens
institucional.

- Acordar amb la resta d’agents socials actuacions en RDI per aconseguir un
desenvolupament sostenible que reverteixi en benestar i cohesió social. 

- Incidir en les administracions per millorar l’avaluació i el reconeixement de
les activitats de recerca, però també de les de transferència dels resultats de
la recerca que es desenvolupa a la Universitat (millora del finançament bàsic,
trams tecnològics, acreditacions,…).

- Adaptar els serveis i les actuacions internes de la Universitat per aprofitar les
oportunitats que es puguin generar amb l’objectiu d’aconseguir el màxim de
recursos externs.

http://www.upc.edu/recerca/plardi2010


Compromís amb l’entorn: 
alliberament de tortugues al
Campus del Baix Llobregat
Quinze exemplars de tortuga de rierol
(Mauremys Leprosa) van ser allibera-
des, el 20 d’abril, a l’estany de laminació

del Campus del Baix Llobregat en un
acte simbòlic de compromís amb l’en-
torn, organitzat per l’Oficina de Coordi-
nació del Pla de Medi Ambient •
http://www.upc.edu/noticies
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El professor Luis Basañez ha estat nomenat Comissionat de la
UPC per a Parcs Científics. Basañez és doctor enginyer indus-
trial i professor del Departament d’Enginyeria de Sistemes,
Automàtica i Informàtica Industrial. Les seves àrees d’experte-
sa són el control automàtic, la robòtica i la visió artificial. Ha
estat director de l’Institut de Cibernètica i sotsdirector de l’Ins-
titut d’Organització i Control de Sistemes Industrials. Actual-

ment, és el representant espanyol de la International Federation of Robotics,
secretari de l’Associació Espanyola de Robòtica i membre del Technical Board de
la International Federation of Automatic Control •

Luis Basañez, comissionat per a Parcs Científics

“Europa República Bananera” va ser el títol d’un dels cartells de la mobilitza-
ció del 27 d'abril. Un bon nombre d’universitats espanyoles van acollir mani-
festacions contra les patents de programari. La majoria de governs europeus,
inclòs l'espanyol, el Parlament Europeu, les associacions de petites i mitjanes
empreses i les universitats s'han manifestat contraris a les patents de progra-
mari des de fa anys. Tot i això, amb subterfugis i mesures que freguen la
il·legalitat, s'està a punt d'aprovar una llei a Europa que les permetria. 
A la manifestació convocada van participar al voltant de 15.00 persones 
d’unes 35 universitats. A la UPC érem 150 persones i es va llegir el manifest
de la mobilització, en el qual es deixava clar el rebuig a les patents i el suport
a la posició del Parlament Europeu, que hi està en contra. 
Les patents de programari són diferents de les patents tradicionals, on un
invent nou i no trivial es pot registrar a canvi del monopoli de fabricació.
Actualment, les aplicacions informàtiques estan protegides pel copyright. 
Les patents de programació es concedeixen per cada petita idea de què
forma part una aplicació informàtica. Un programa pot requerir centenars o
milers de llicències per a cada una d'aquestes idees que s'han implementat.
El cost de sol·licitar una patent serà d'uns 50.000 euros i litigar als tribunals
pot costar milions. Les grans empreses intercanvien les llicències per accedir
als seus monopolis, i evitar els cars plets entre elles, i deixen a les petites
empreses fora del mercat, ofegant la innovació i la competència. Les irregula-
ritats de l'aprovació de la directiva posen en dubte la credibilitat de la
democràcia europea, que està a punt d'aprovar una llei a la qual els parla-
ments i els governs  són contraris. La segona i definitiva lectura de la directiva
tindrà lloc als propers mesos. Esperem que la veu dels universitaris es faci
sentir i els eurodiputats la tinguin en compte.

Francesc Guasch
Administrador de Sistemes Informàtics

Mobilització universitària contra les patents de programari

Primer SIT Musical  a Terrassa.
El Campus de Terrassa va ser, el 22
d’abril, l’escenari on una dotzena de
grups musicals van participar al primer
SIT Music (So i Imatge Terrassa). Els
estudiants d’Enginyeria de Telecomu-
nicació, especialitat de So i Imatge,
van organitzar el certamen per donar a
conèixer nous grups musicals i també
per poder portar a la pràctica els seus
coneixements en una activitat real dins
el seu futur àmbit professional • 
http://www.upc.edu/noticies

El Claustre Universitari va aprovar-
ne la proposta de creació, d’acord
amb el que es preveu als Estatuts. 
Elaborada per una comissió de treball,
inclou els acords següents: crear el
Campus del Baix Llobregat amb les
unitats implicades, objectius, com-
petències i estructura inicial de govern;
convocar, en el termini de dos mesos,

eleccions dels membres electius del
Consell Provisional del Campus i cons-
tituir-lo dins del mateix termini. A més,
s’encomana al rector el nomenament
com a president provisional de l’actual
delegat del rector al Campus, en tant
no s’aprovi el reglament definitiu. L’a-
cord encomana al Consell Provisional
l’elaboració, en el termini de tres

Aprovada la creació del Campus del Baix Llobregat 

Breus 

mesos, d’una proposta de reglament
d’organització i funcionament, que
haurà de ser aprovada pels òrgans de
govern. La presidència provisional del
Campus haurà de convocar, en un ter-
mini de tres mesos, noves eleccions al
Consell. Mentre no estigui aprovat el
reglament, el campus regularà l’orga-
nització i la relació de les seves com-
petències amb les de les unitats bàsi-
ques del campus i els seus equips
directius. També s’acorda crear la Uni-
tat Transversal del Gestió •
http://www.upc.edu/bupc

http://www.upc.edu/noticies
http://www.upc.edu/noticies
http://www.upc.edu/bupc
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Vuitè Concurs d'Idees Ambientals 
Una iniciativa per millorar ambientalment les aules, l'elaboració d'un vidre biodegradable per netejar 
superfícies, i unes aules didàctiques per a l'aprenentatge i la difusió de l'arquitectura mediambiental 
han estat les propostes guanyadores de l’edició d’enguany.

El Concurs d'Idees Ambientals, convo-
cat pel Servei d'Activitats Socials Uni-
vers i l’Oficina de Coordinació del Pla
de Medi Ambient, acaba de premiar les
millors idees emmarcades en l'àmbit de
L’oficina verda: millorem ambientalment
els espais de treball i aules, amb l'ob-
jectiu de promoure iniciatives a l'entorn
més immediat i d'integrar les pràcti-
ques ambientals en la nostra activitat
diària. En la convocatòria universitària,
el primer premi ha estat per Anna
Mañes  i Carme Vilanova, estudiants de
l'Escola Tècnica Superior d’Arquitectu-
ra de Barcelona (ETSAB), pel treball
Aules didàctiques per a l’aprenentatge

i difusió de l’arquitectura mediambien-
tal (ECODERCH). El projecte proposa la
rehabilitació de dues aules de l'ETSAB
amb criteris mediambientals perquè
siguin un exemple de sostenibilitat i un
model en material didàctic. 
El segon premi ha estat per Francesc
Xavier Gil, professor del Departament
de Ciència dels Materials i Enginyeria
Metal·lúrgica, per l'elaboració del Biovi-
dre, un nou material abrasiu biodegra-
dable per a la neteja i restauració d’e-
quipaments i instal·lacions. Aquest bio-
vidre, format per òxids de sodi, calci,
fòsfor i amb presència d'aigua, té les
propietats mecàniques adequades per

ser projectat amb les pistoles que utilit-
zen materials abrasius, és més econò-
mic que els abrasius convencionals i es
pot reutilitzar com adob. 
En la convocatòria oberta, el primer
premi, ha recaigut en el projecte ano-
menat Les aules verdes, elaborat pel
Centre d'Educació Infantil i Primària
Josep Gras, de Sant Llorenç Savall
(Vallès Occidental). La iniciativa busca
conscienciar i implicar l'estudiantat en
la gestió ambiental de l'aula, per acon-
seguir reduir en un 30% l'ús de paper,
un 40% la despesa de bolígrafs i un
100% el consum de piles no recarrega-
bles • http://www.upc.edu/notícies

Un bon nombre de persones, entre
estudiantat i professorat, van assistir a
la conferència Ciència en micrograve-
tat, dictada per l’astronauta Pedro
Duque, el 27 d’abril, a l’Escola Tècni-
ca Superior d’Enginyeria Industrial de
Terrassa (ETSEIT). 
La sessió es podia seguir per video-
conferència des de l’Escola Politècni-
ca Superior de Castelldefels i des del
Campus Nord. Duque va parlar dels
experiments científics en micrograve-
tat i va explicar que, en aquest estadi
en què “les balances pesen milions de
vegades menys” es pot observar el
comportament dels materials, el crei-
xement de les plantes i avançar en la
recerca en àrees com les matemàti-
ques i la medicina. 
L’astronauta va respondre les nombro-
ses qüestions plantejades pels assis-
tents •

Seguiment de l’Encàrrec Acadèmic Personalitzat 
durant el curs 2004-2005 

• L’han formalitzat 36 dels 40 departaments de la UPC, és a dir, un   
90% sobre el total. 

• S’han recollit dades sobre 1.413 membres del personal docent          
i investigador a temps complet (81%) i 579 a temps parcial (74%).

• S’ha detectat una important diversitat de perfils acadèmics,
que s’han agrupat en quatre categories:
- Equilibrat entre docència i recerca, 38% del PDI a temps 

complet analitzat.
- Orientació a la docència, 31%.
- Orientació a la recerca i transferència, 21%.
- Orientació a la direcció i extensió, 10%.

• Tal i com es va acordar als òrgans de govern, el pas següent
consisteix a realitzar el seguiment individualitzat de les disfuncions  
detectades.

L’anàlisi d’un projecte...  

La Fundació UPC, a Xile. Juntament amb l’Associació Xilena de Seguretat,
la Fundació UPC ha creat la Càtedra UPC ACHS en Ergonomia, Seguretat i Pre-
venció, dirigida pel professor Pedro R. Mondelo i Martin Fruns, de l’ACHS. La
Càtedra permetrà disposar d’equipaments que facilitaran el desplegament de tota
l’oferta formativa semipresencial i a distància de la Fundació en l’àmbit de la pre-
venció i la seguretat. El proper curs, l’oferta formativa inclou, a més d’activitats de
curta durada, tres programes de màster: el màster en Ergonomia, el de Prevenció
de Riscos Laborals i el de Gestió Integrada. L’objectiu de la Fundació a Xile és
desenvolupar per al proper curs noves línies en àmbits de coneixement de la UPC.
Així s’ha establert una aliança amb la Universitat Federico Santamaría per al
desenvolupament d’un MBA per a Latinoamèrica • http://www.fundacio.upc.edu 

Multitudinària conferència 
de l’astronauta Pedro Duque 
a l’ETSEIT

http://www.upc.edu/not�cies
http://www.fundacio.upc.edu
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Nous objectius en sostenibilitat
Cities és la nova denominació de l’Oficina de Coordinació del Pla de Medi Ambient, 
que incorpora funcions estratègiques de prospectiva, d’impuls, de suport i seguiment 
en temes de medi ambient i sostenibilitat.

En el Consell de Govern del dia 29 d’a-
bril es va aprovar la redefinició i canvi
de denominació de l’Oficina de Coordi-
nació del Pla de Medi Ambient pel de
Centre Interdisciplinari de Tecnologia,
Innovació i Educació per a la Sostenibi-
litat (Cities). 
Amb aquest canvi, es consolida una
estructura permanent que ha de vetllar
pel compliment del compromís de la
UPC amb el desenvolupament sosteni-
ble i enfortir l’activitat que es du a terme
en aquest camp. 
Cities serà un nucli integrador dels
actors interns més actius i interessats
en la sostenibilitat i alhora promotor de
noves accions institucionals. Quant als
objectius a realitzar en el camp de les
activitats sectorials, pretén aprofitar al

màxim les oportunitats d’R+D+I de la
UPC en tecnologia i sostenibilitat con-
tribuint a la transferència eficaç del
coneixement des de la Universitat a la
resta d’agents socials. També vol asso-
lir la integració profunda de la sosteni-
bilitat en la formació tecnològica impar-
tida a la UPC, i augmentar l’eficiència
en l’ús de recursos mitjançant la incor-
poració de criteris de sostenibilitat a la
gestió interna.
A més de la preocupació creixent de la
societat pels aspectes ambientals, hi
ha molts factors que han contribuït a la
creació del Centre Interdisciplinari de
Tecnologia, Innovació i Educació per a
la Sostenibilitat. Un fa referència a les
oportunitats i la capacitat d’R+D+I de la
UPC en l’àmbit ambiental i de sosteni-

bilitat (aproximadament el 33% de l’ac-
tivitat de recerca i transferència de
resultats està vinculada a aquest
camp). 
Altres elements que s’han tingut en
compte són el repte que implica l’Espai
Europeu d’Ensenyament Superior en
matèria de formació transversal i l’apro-
vació per part de Nacions Unides de la
Dècada d’Educació per al Desenvolu-
pament Sostenible (2005-2014). 
D’altra banda, el fet que altres universi-
tats tecnològiques líders ja tinguin uni-
tats d’aquest tipus, ha fet palesa la
necessitat d’enfortir la interfície tecno-
logia-societat en matèria de sostenibili-
tat per avançar en la contribució social
de la nostra Universitat •
http://www.upc.edu/bupc 

El 22 d’abril es va inaugurar la bibliote-
ca de l'Escola Universitària Politècnica
de Manresa (EUPM), a l’edifici on
abans hi havia l’escorxador. “L’objectiu
és aprofitar velles instal·lacions, en el
marc d’una nova concepció de la uni-
versitat vinculada al territori i a la
comarca”, va dir el rector, Josep Ferrer
Llop. El centre integra els fons de les
biblioteques de l’EUPM, de la Fundació
Universitària del Bages (Universitat
Autònoma de Barcelona) i del Centre
de Suport del Bages (Universitat Ober-
ta de Catalunya) • 

Associació Club.NET. Amb Jordi Brinquez com a president, s’ha constituït
l’associació Club.NET. Entre d’altres finalitats, pretén difondre la tecnologia .NET
entre la comunitat universitària, oferir a l’estudiantat la possibilitat d’adquirir conei-
xements complementaris als oferts a les classes i proporcionar una plataforma de
treball per als interessats en aquesta tecnologia • http://www.upc.edu/bupc

Concert de Primavera 

L'Orquestra de la UPC i les Corals
d'Arquitectura i del Campus de Terras-
sa van oferir el Concert de Primavera,
l’11 de maig, a l'església de Santa
Maria del Pi de Barcelona. El concert
va commemorar els vint anys de la
Coral d’Arquitectura i els cinc de l'Or-
questra de la UPC. Durant la cloenda
de l’acte, el vicerector de Docència i
Extensió Universitària, Joan Maria
Miró, va lliurar una batuta de banús a
Lluís Carner,  en agraïment simbòlic a
la seva tasca al capdavant de la Coral
d’Arquitectura i de l’Orquestra de la
UPC • http://www.upc.edu/noticies

Un estiu al Campus Universitari de la Mediterrània. El 13 de juny s'i-
nicia la primera activitat de la programació d'estiu del Campus Universitari de la
Mediterrània 2005 que aquest any ofereix més de 60 propostes. Amb el "Taller
d'iniciació a l'escriptura teatral" comencen els cursos i tallers repartits en quatre
àrees temàtiques: Societat i cultura, Medi ambient, Societat de la Informació i
Tècnica. Els cursos, tallers i seminaris són susceptibles de ser reconeguts com
crèdits de lliure elecció i també com formació continuada per al professorat •
http://www.campumed.net

La biblioteca interuniversitària de Manresa,
un centre de recursos pioner

http://www.upc.edu/bupc
http://www.upc.edu/bupc
http://www.upc.edu/noticies
http://www.campumed.net
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pdi/pas

Nomenaments 

El Consell de Govern ha aprovat tres acords per a l’adaptació del PDI a les noves
disposicions de la LOU i la LUC. El primer que ja es comunicava a l’Informacions
174, recollia l’acord del Consell de Direcció i la Junta de Personal Docent i Inves-
tigador sobre la revisió de la convocatòria C per a professorat associat a temps
complet. 
El segon acord estableix una pròrroga fins al 31 d’agost de 2006 dels contractes
de professorat a temps complet contractats arran dels concursos convocats a
l’empara de la disposició transitòria 2 del Decret d’Habilitació. 
El tercer acord estableix l’adaptació del professorat contractat a temps complet
que es pot acollir a dues vies d’adaptació •
http://www.upc.edu/bupc

Avenç en l’adaptació a la LOU i la LUC

Pla de millora de les condicions
ergonòmiques. El Servei de Preven-
ció de Riscos Laborals (SPRL) ha iniciat
el 27 d’abril l’avaluació de les condi-
cions ergonòmiques del PAS i PDI que
treballen amb pantalla de visualització
de dades. Tot el PDI i PAS que ho desit-
gi pot omplir un formulari disponible al
web de prevenció i trametre’l al Servei
abans del 31 de maig. Amb les dades
recollides, s’iniciarà la fase de visites
tècniques per establir les millores en els
llocs de  treball. El pla vol avaluar les
condicions ergonòmiques de les panta-
lles, el teclat, la taula, la cadira, el repo-
sapeus, els espais, la il·luminació, el
confort tèrmic, l’acústic i els seus efec-
tes sobre la salut •
http://www.upc.edu/web/prevencio

Convocatòria per a la mobilitat externa del PDI. Del 7 al 23 de juny s’o-
bre el termini de presentació de sol·licituds per a la segona convocatòria d’ajuts
a la mobilitat externa del PDI, que es podran gaudir a partir del mes de febrer de
2006. La resolució es comunicarà a finals de setembre de 2005. Tota la informa-
ció i les sol·licituds es poden obtenir a l’apartat d’informació general de la intra-
net del PDI • https://personal.upc.edu

Nuria Lupón, reelegida directora de l’EUOOT.
Doctora en Ciències Físiques, és professora del Departament
d'Òptica i Optometria des del 1987. Ha treballat en el Centre
de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes i
la seva activitat de recerca se centra en l'enginyeria òptica i la
tecnologia làser •

Consultes sobre els llocs de
treball a la Intranet. Recentment,
el Servei de Personal ha posat en
marxa a la intranet de personal, dins
del racó del gestor, una nova aplicació
que facilita la consulta d'informació
referent a la relació de llocs de treball i
la plantilla de la Universitat.

L’eina permet als gestors disposar
d'informació àmplia sobre els llocs de
treball de la seva unitat i consultar
informació més genèrica de la resta
d'unitats. També ofereix la possibilitat
de consultar dades estadístiques, pre-
sentades en diferents formats, per tal
de poder-les adaptar a les necessitats
de la pròpia unitat. L'actualització d'a-
questes dades és automàtica i diària •
https://personal.upc.edu/RLT/pas

Resolta la convocatòria 2005
del programa de promoció del
PDI permanent a temps com-
plet. El Consell de Govern ha aprovat
la promoció de nou membres del PDI:
dos promocionaran a titular d’universi-
tat (primer tram); 6 més, a catedràtic
d’universitat (segon tram) i un de
col·laborador a titular d’escola univer-
sitària (promoció horitzontal) •

Ramon Companys, professor emèrit. El Consell de
Govern ha ratificat l’acord sobre el nomenament del professor
Ramon Companys com a professor emèrit de la UPC. Doctor
enginyer industrial i enginyer matemàtic, Companys ha estat
catedràtic del Departament d’Organització d’Empreses, direc-
tor del Màster en Logística Industrial, sotsdirector de la Titula-
ció d'Organització Industrial i director de l’ETSEIB entre el 1997
i el 2002 •

Avaluació del PDI temporal. El Consell de Govern ha aprovat la normativa
per a l’avaluació del PDI contractat temporal (ajudants, professorat lector, profes-
sorat col·laborador) que compleixi dos anys de contracte per donar continuïtat als
contractes. La normativa afecta als contractes laborals i no als contractes admi-
nistratius, els qual es troben en procés d'extinció. 
Per a l’avaluació es consideraran, en tots els casos, l’informe de la persona inte-
ressada, valorant el desenvolupament del seu pla de treball inicial i la valoració de
les unitats bàsiques d'adscripció. A més, en el cas dels ajudants es valorarà l’ac-
tivitat desenvolupada, principalment de formació en recerca, i també de col·labo-
ració en docència. En el cas del professorat lector es tindrà en consideració, a
més, l’activitat docent desenvolupada, la valoració dels estudiants i l’activitat de
recerca desenvolupada; i en el cas del professorat col·laborador, també es valo-
rarà l’activitat de formació i/o de recerca desenvolupada •
http://www.upc.edu/bupc
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Prova pilot d’enquestes electròniques

Aquest quadrimestre s’ha iniciat una prova pilot d’enques-
tes electròniques sobre la docència, en la qual participen
les escoles del Campus del Baix Llobregat (EPSC i ESAB),
així com les titulacions d’Enginyeria Aeronàutica i Organit-
zació Industrial semipresencial de l’ETSEIT i la Diplomatura
d’Estadística de l’FME. 
La prova servirà, en una primera fase, per validar la nova
eina i comprovar la resposta de l’estudiantat. L’interès és
donar més rellevància a l’opinió de l’estudiantat sobre la
docència que rep i, en aquest sentit, les enquestes tenen
un paper destacat en la millora de la docència. El nou sis-
tema recollirà més informació de detall que les enquestes
en paper, i permetrà al professorat millorar aspectes con-
crets de l’activitat docent, fins i tot quan la seva valoració
global ja és positiva. El nou procediment ha d’incorporar la
possibilitat que els estudiants afegeixin comentaris. Expe-
riències com aquesta han demostrat en altres universitats
que es recull informació d’interès i que afavoreix la utilitat de
les enquestes •

Resultats acadèmics de l’estudiantat del curs 2003-2004

L’anàlisi per sexe mostra millors resul-
tats per al col·lectiu femení: en la fase
selectiva, la diferència en els percentat-
ges d’estudiants i estudiantes que la
superen és de 5 punts (per a fases
selectives de dos quadrimestres) i d’11
punts (per a les d’un quadrimestre). En
el cas de la fase no selectiva, el parà-
metre de resultat mitjà de les estudian-
tes és de 0,76, mentre que el dels estu-
diants és del 0,72.
D’altra banda, l’estudi demostra que hi
ha certes diferències entre l’estudiantat
d’accés PAU i el que prové de CFGS.
Així, s’observa un percentatge d’aptes
de fase selectiva un 9,4% superior en
l’estudiantat que prové de les PAU i un
percentatge molt menor, 13,7%
menys, d’alumnes que no superen 15
crèdits el primer any acadèmic. 
Els resultats de l’informe, que es pre-
sentaran al proper Consell de Govern
posen de relleu altres aspectes interes-
sants:

• Increment del percentatge de
l’estudiantat que supera la fase
selectiva en el temps previst. En els
estudis amb fase selectiva de dos qua-
drimestres, augmenta un 2% l’estu-

diantat que supera la fase selectiva en
el temps previst i disminueix un 1,7% el
que no supera el mínim de 15 crèdits
en el primer any acadèmic. En el cas
de fases selectives d’un quadrimestre,
els que la superen en el temps previst
han augmentat un 2,7%.

• Fora de la fase selectiva, el paràme-
tre de resultat mitjà es manté res-
pecte a cursos anteriors (amb valors de
0,73) i tampoc hi ha canvis significatius
en la mitjana de crèdits matriculats i en
la de crèdits superats.

• Coherència entre els resultats a

la fase selectiva i a la fase no selec-
tiva dels estudis. S’observa, un curs
més, que una major exigència a la fase
selectiva no garanteix uns millors resul-
tats posteriors: de les 17 titulacions
amb un percentatge d’aptes a la fase
selectiva inferior al 60%, n’hi ha 12 amb
un paràmetre de resultat mitjà menor
de 0,7 i cinc més entre 0,7 i 0,8. 
L’estudi inclou una anàlisi dels resultats
per cada centre i titulació, i per àrees (la
qual cosa permet comparar resultats
d’una mateixa titulació en els diferents
centres que la imparteixen) •

El Vicerectorat de Docència i Extensió Universitària ha donat a conèixer l’avaluació acadèmica dels 
estudiants durant el curs 2003-2004. Alguns dels resultats es presenten per primera vegada 
disgregats per sexe i per les dues vies d’accés de l’estudiantat (PAU i CFGS).

El Campus de Terrassa acull estudiants
de l’E-TEAM

Un total de catorze estudiants procedents de vuit països
europeus assisteix des de febrer i fins al juny a l’European
Master in Advanced Textile Engineering (E-TEAM), impartit al
Departament d’Enginyeria Tèxtil i Paperera del Campus de
Terrassa, que coordina l’activitat durant aquest semestre. 
Un grup de deu professors, procedents de vuit països, con-
siderats els màxims especialistes en el seu camp, impartei-
xen la docència del programa que té una durada de quatre
semestres repartits entre quatre universitats europees. 
El màster està adreçat a estudiants de postgrau que vulguin
rebre formació molt especialitzada en el camp de l’enginyeria
tèxtil. 
Segons Francesc-Xavier Carrion, director del Departament
d’Enginyeria Tèxtil i Paperera  i professor de l’E-TEAM, “una
de les claus del programa és que els estudiants adquireixen
una preparació de postgrau d’alt nivell que s’ajusta a les
exigències actuals de l’enginyeria tèxtil” • 
http://www.upc.edu/noticies

http://www.upc.edu/noticies
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La UPC pren el relleu en la presidència de la xarxa CLUSTER. La
presidència de la xarxa CLUSTER (Consortium Linking Universities of Science and
Technology for Education and Research), que aplega 12 universitats tècniques
europees d’excel·lència, recaurà els propers dos anys en la UPC, en el vicerecto-
rat de Doctorat, Recerca i Relacions Internacionals. Així s’ha decidit a l’assemblea
general del CLUSTER, celebrada els dies 13 i 14 de maig a la Universitat de Lovai-
ne-la-Neuve (Bèlgica), institució que fins ara n’exercia la presidència. Estructurat
per departaments i comissions d’estudi, aquest consorci permet l’intercanvi de
coneixements i d’idees entre el PDI, en aspectes d’organització, de docència i de
recerca. Fins ara, ha fet possible l’organització de programes de doctorat i de
màsters conjunts, així com la coparticipació en projectes europeus. També pro-
mou el mutu reconeixement de títols, la qual cosa afavoreix la mobilitat d’estu-
diantat i de professorat • http://www.cluster.org

Acords de col·laboració amb el Consell Comarcal del Garraf. El
Centre Tecnològic de Vilanova i la Geltrú ha signat tres convenis de col·laboració
amb el Consell Comarcal del Garraf per realitzar diversos projectes. D’una banda,
treballarà en l’elaboració del pla especial d’infraestructures de telecomunicacions
del cim del Montgrós, que ha de tenir  en compte aspectes jurídics, urbanístics,
tècnics i financers. Així mateix, desenvoluparà un pla director de la societat de la
informació a la comarca del Garraf i realitzarà el  Programa d'Alfabetització Digital
del Ciutadà per formar la població en tecnologies de la informació i la comunica-
ció • http://www.ctvg.upc.es 

L’EUOOT estudia les propietats
biomecàniques de la còrnia

Dins el programa de doctorat  d’En-
ginyeria Òptica, l’EUOOT desenvolupa
un estudi, realitzat per Genís Cardona i
dirigit pel professor Santiago Royo, per
avaluar les característiques mecàni-
ques de la còrnia in vivo. La tècnica
emprada consisteix a aplicar  tensions
controlades a la superfície ocular, a
través de la parpella, i a analitzar els
perfils topogràfics corneals obtinguts
després de retirar la tensió i fins al
moment de recuperació completa del
perfil original •

Convocatòria de beques predocto-
rals de recerca. El vicerectorat de
Doctorat, Recerca i Relacions Interna-
cionals convoca 10 beques per a la
realització d’estudis de doctorat el
2005. Les beques les poden demanar
els estudiants de doctorat que s’hagin
presentat a les convocatòries oficials
de beques de formació de personal
investigador, promogudes el 2005 per
la Generalitat de Catalunya i pel MEC,
i que no l’hagin obtingut •
http://www.upc.edu/tercercicle

La UPC ha organitzat el quart
seminari del projecte europeu 
EULAT IST(Europe-Latin American
IST Research Initiatives for Enhan-
cing Futures Cooperation) que
s’adreça a promoure la coopera-
ció i la mobilitat científica entre
els països d’Amèrica Llatina i
Europa, dins l’àmbit de la societat
de la informació. 

Del 13 al 15 de maig va tenir lloc a
Mèxic DF aquest congrés en el marc
del projecte EU-LAT IST, que coordina
la UPC. Les  jornades estaven centra-
des a estimular la participació de grups
de recerca llatinoamericans en projec-
tes europeus, dins del VI i del VII Pro-
grama Marc de la CE, intercanviar
coneixements i buscar aliances i noves
oportunitats de negoci entre països
d’ambdós continents, en l’àmbit de la
societat de la informació. 
Amb participants procedents d’univer-
sitats de Costa Rica, Brasil, Perú, Xile,
Colòmbia, Alemanya, França, Itàlia,
Suècia, Regne Unit i Portugal, el semi-
nari culminava un cicle de quatre ses-

sions,  que s’havien dedicat a l’aplica-
ció de les TIC en els camps de la salut
(e-health), el medi ambient (e-environ-
ment) i el govern (e-govern i e-demo-
cracia).
França, Holanda i el Regne Unit partici-
pen també en el projecte EU-LAT • 
http://www.eu-lat.org

Promoció de la cooperació i la mobilitat
científica entre Europa i Amèrica Llatina

Es crea la Càtedra 
IPN-UPC-Banco Santander-
Central Hispano 
En el marc d’EU-LAT IST, la UPC i
l’Institut Politècnic Nacional de
Mèxic han acordat crear una
càtedra, amb el suport del Banco
Santander-Central Hispano, per
fomentar la mobilitat de
professorat, investigadors i 
estudiantat. La Càtedra IPN-UPC-
Banco Santander-Central Hispano
vol enfortir la cooperació entre
ambdues universitats en activitats
de docència i de recerca
(coordinador: Ulises Cortés,
Departament de  Llenguatges 
i Sistemes Informàtics) •

Més consultes a TDX. El nombre
de tesis doctorals disponibles a la base
de dades TDX s’ha incrementat des
del febrer de 2001. Actualment, n’hi ha
un total de 2.419, de les quals gairebé
400 són de la UPC. Així mateix, ha
augmentat el percentatge de consultes
de les tesis a aquesta base de dades.
De les cinc tesis més consultades des
del 2001 fins al 2004, quatre són de la
UPC, dels departaments de Màquines
i Motors Tèrmics (E. Gutiérrez Gonzá-
lez/J.A. Álvarez Florez, J.R. González
Castro/R. Carreras Planells) i d’Engi-
nyeria Elèctrica (L. Massagués Vidal/R.
Bosch Tous •
http://www.upc.edu/tercercicle/docto-

rat/tesi/tesi_tdx.php

http://www.cluster.org
http://www.ctvg.upc.es
http://www.upc.edu/tercercicle
http://www.eu-lat.org
http://www.upc.edu/tercercicle/doctorat/tesi/tesi_tdx.php
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Un grup d'investigadors del Campus
de Terrassa, coordinat pel professor
Rafael Sitjar, juntament amb l'ONG
Doman, l'EUETIT i una estudiant Eras-
mus han participat en un projecte per
fer possible que més de 800 víctimes
de mines antipersona de la regió de
Casamance (Senegal) tinguin accés a
pròtesis amb les quals podran recupe-
rar la mobilitat. 
Gràcies a aquest projecte, també s’ha
dissenyat i construït un forn de fabrica-
ció de motlles, finançat per l'EUETIT i
l'ONG Doman. Ara, aquest equip pro-
jecta un taller mecànic permanent a la
mateixa regió africana, que permeti als

habitants ser autosuficients en la pro-
ducció de pròtesis.  

El Programa de Formació d’Estudiants en departaments i instituts de la
UPC ofereix una bona oportunitat als estudiants per entrar en contacte amb
l'activitat de recerca que es desenvolupa a la UPC; aquesta activitat facilita
a l'estudiant l’oportunitat de veure un altre món universitari diferent del de
les aules i d’introduir-s’hi. 
Quan al final del curs passat em vaig assabentar de la posada en marxa
d’aquest programa, vaig veure que la Universitat havia fet un pas endavant
en la formació dels estudiants. L'experiència obtinguda en aquest primer
any ha demostrat la importància d'aquesta activitat. L'estudiant no solament
ha pogut adquirir una experiència considerable en el tema de recerca en el
qual ha treballat, sinó que ha canviat de forma positiva la valoració que té
de la Universitat i dels seus estudis, i ha obtingut un millor rendiment. Als
estudiants de segon cicle que han participat en el Programa de Formació
d'Enginyeria Elèctrica se'ls ha obert, d'una forma més clara i segura, la pos-
sibilitat de continuar els seus estudis cap al doctorat.
La valoració global és molt positiva, tot i que s'haurien d'anar millorant certs
aspectes. Per exemple, en el primer Programa la informació tramesa als
estudiants va ser escassa, bàsicament es va informar els professors. D’altra
banda, els tràmits a través dels quals l'estudiant obté el reconeixement de
crèdits de lliure elecció i el descompte en la matrícula són realment compli-
cats. De fet, quan es va posar en marxa el Programa, els centres en desco-
neixien pràcticament l'existència. A més, per part del professor, l'execució
del Programa sovint necessita d'uns recursos i esforços extraordinaris que
no són sempre fàcils d'obtenir. Tot i això, el bon resultat assolit en aquest
primer any i la important tasca de formar futurs investigadors m'ha animat a
presentar noves sol·licituds per al proper curs.      

Joan Montanyà
Departament d’Enginyeria Elèctrica

La important tasca de formar futurs investigadors

Premis 

Juan A. Subirana, elegit per la
Reial Acadèmia de Ciències i Arts
de Barcelona. La Reial Acadèmia de
Ciències i Arts de Barcelona ha desig-
nat acadèmic electe el professor Juan
A. Subirana Torrent, del Departament
d’Enginyeria Química. A l’acte
d’ingrés, Subirana va llegir una memò-
ria titulada The Structures of DNA i el
discurs de resposta va anar a càrrec
de l'acadèmic numerari Joan Bertran •

Premi Davyd Luque a la Innovació
en les TIC. El projecte Plataforma Sip-
TOIP en GPL per a la UPC, de José A.
Tebar, ha guanyat aquesta primera edi-
ció del premi convocat per UPCnet en
record d’aquest informàtic que hi va
treballar i que va ser un dels pioners en
el món d’Internet. El segon premi l’ha
guanyat el projecte Sistema intel·ligent
de gestió de vulnerabilitats informàti-
ques, de Sebastián Gómez •

Primer Premi ETSAV Sostenible.
Una biblioteca municipal dins d’un
parc de Rubí, de l’estudiant Lídia Rin-
con, ha rebut el Premi ETSAV Sosteni-
ble per a treballs de final de carrera.
Dotat amb 500 euros, el promouen el
Centre d’Investigació Solar i l’ETSAV, i
està patrocinat per SCHOTT Ibérica
SA, Ibersolar i l’Oficina de Coordinació
del Pla de Medi Ambient • 

La recerca de la UPC ajuda poblacions 
del sud de Senegal i de refugiats del Sàhara
L’EUETIT participa en un projecte de cooperació per ajudar les víctimes de mines antipersona 
a la regió de Casamance, al sud del Senegal. Per la seva banda, l’EPSEVG ja ha culminat 
la implementació d’un sistema de comunicacions via satèl·lit en un campament de refugiats 
sahrauís, un projecte iniciat l’any 2002 i impulsat pel Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD).

A l’EPSEVG, un equip de dos profes-
sors i un estudiant, dirigit per Andreu
Català, ha instal·lat un sistema de tele-
comunicació via IP en un campament
de refugiats sahrauís, on s’ubica el
ministeri d’informació d’aquesta
població, que habita a la part occiden-
tal del desert argelí • 
http://www.upc.edu/noticies

http://www.upc.edu/noticies
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...i els propers dies http://www.upc.edu/agenda

Publicacions  

... i al web 

La finestra d'actualitat i els titulars RSS,
nous serveis digitals

Pressupost. La Universitat ha publi-
cat el llibre del Pressupost per a l’any
2005, aprovat pel Consell Social el
desembre de 2004. El text complet del
pressupost, així com un resum de les
partides pressupostàries dels diferents
programes de la Universitat també es
poden consultar al web •
http://www.upc.edu/pressupost

Premi a la Qualitat en la Docència Universitària. Fins al 10 de juny, es
poden presentar els treballs i les propostes de millora docent a la vuitena edició
del Premi a la Qualitat en la Docència Universitària, convocat pel Consell Social.
El premi reconeix i incentiva les activitats de millora de la docència realitzades pel
PDI de la Universitat. El premi és de 9.000 euros i els guanyadors es coneixeran
el 31 de juliol • http://www.upc.edu/premis

Ja es poden consultar a Bibliotècnica
els projectes finals de carrera i les tesi-
nes (PFC i TFC) dels estudiants. El
dipòsit on-line, que permet consultar
els treballs en text complet i en un sis-
tema d’accés obert, s’ha engegat amb
els PFC/TFC de l’ETSEIB, l’EPSC i
l’EUPM i les tesines de l’ETSECCPB.
Això permet fer accessibles els docu-
ments a Internet, prèvia autorització
dels autors, dotant-los de més visibili-
tat, i garantir-ne la consulta •  
http://bibliotecnica.upc.es/pfc

Fractals a les
biblioteques
Fins al 30 d'octu-
bre s'exposa una
mostra d'imatges
fractals provinents
de la segona edició
del Concurs Nacio-
nal d’Imatges Frac-
tals 2004, organit-
zat per la Politècnica de Madrid. Al
maig, la mostra visita la biblioteca de
l'Escola Politècnica Superior de Cas-
telldefels; al juny, la Gabriel Ferraté de
Barcelona; al setembre, la biblioteca
de l’Escola Politècnica Superior d’En-
ginyeria de Vilanova i la Geltrú i, a l’oc-
tubre, la de l’Escola Politècnica Supe-
rior d’Edificació de Barcelona • 
http://bibliotecnica.upc.es/bib200/

fractals/

Els treballs i projectes finals de
carrera i les tesines, ‘on-line’

L’esCERT-UPC celebra el seu desè aniversari. L'Equip de Seguretat
per a la Coordinació d'Emergències en Xarxes Telemàtiques de la Universitat
(esCERT-UPC) fa deu anys. Per celebrar l’aniversari, l’equip ha organitzat, entre
altres activitats, una tertúlia i una regata de vaixells amb el nom Navegant segurs,
el 3 de juny. Experts en seguretat informàtica participaran en la tertúlia, que tindrà
lloc a partir de les 9 h a la seu de Barcelona Activa (c/ Llacuna, 162), i redactaran
un manifest sobre la seguretat a Internet. A les 14 h, començarà la regata de vai-
xells de creuer al Port Olímpic de Barcelona •
http://www.cuidandolared.org

L'Oficina de Comunicació Institucional (OCI) i el Servei
de Comunicació Institucional (SCI) han posat en marxa
dos serveis relacionats amb les notícies que es publi-
quen a la pàgina principal del web de la Universitat.
D’una banda, la finestra Actualitat UPC, que permet
incorporar els titulars de les notícies institucionals,
actualitzades diàriament, a tots els webs vinculats a la
Universitat. Les dimensions de la finestra digital s'adap-
ten al disseny de qualsevol pàgina, si bé l'amplada

mínima ha de ser de 145 píxels. 
Un exemple es pot veure al web d’UPCnet: http://www.upcnet.es.

L’altre servei és Els titulars en RSS, a través del qual les notícies institucionals
estan disponibles mitjançant la tecnologia RSS (Really Simple Syndication), basa-
da en llenguatge XML i que està dissenyada per compartir les notícies actualitza-
des d’un web. La subscripció als titulars depèn del navegador que s’utilitzi. Amb
el Firefox 1.0 de Mozilla es pot fer a través de la icona RSS, mentre que, amb la
resta, cal instal·lar un dels lectors d'RSS, disponibles i gratuïts a la xarxa. Infor-
mació al tel. 93 405 40 21 i a info.web@upc.edu •
http://www.upc.edu/catala/aquestweb.htm

Les obres completes d'Einstein a la biblioteca de l'ETSEIB. Fins al
20 de juny s’exposa el projecte The Collected Papers of Albert Einstein, una edi-
ció de documents manuscrits o impresos, directament relacionats amb la figura
del geni. El material prové de l’arxiu personal que Einstein va aplegar i del qual va
tenir cura la seva secretària des de 1928, Helen Dukas, i el seu amic, l’economis-
ta i militant pacifista Otto Nathan. 
Aquest arxiu, dipositat per voluntat d’Einstein a la Universitat Hebrea de Jerusa-
lem, ha estat el punt de partida d’una recerca internacional dirigida per diversos
experts. Un cop es tanqui l'exposició, els documents quedaran dipositats a la
biblioteca per poder ser consultats pels usuaris •

http://www.upc.edu/agenda
http://www.upc.edu/pressupost
http://www.upc.edu/premis
http://bibliotecnica.upc.es/pfc
http://bibliotecnica.upc.es/bib200/fractals/
http://www.cuidandolared.org
http://www.upcnet.es
http://www.upc.edu/catala/aquestweb.htm
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entrevista

El matemàtic Marc Kac, l’any 1980,
va tenir la brillant idea d’oferir 10
martinis a qui resolgués un proble-
ma matemàtic sobre els camps
magnètics i elèctrics. El problema
va rebre el nom dels “10 martinis”.
Ara, Joaquim Puig, l’ha resolt. 

I com?
Mirant el problema des d’una altra
perspectiva. T’oblides de la seva for-
mulació física i l’observes matemàtica-
ment. Així, trobes unes propietats que
tenen unes aplicacions en el camp físic
que et donen la clau del problema. 

Què has demostrat?
Que en un experiment físic els possi-
bles valors de l'energia formen un con-
junt de Cantor. Aquests són conjunts
de nombres reals força complexos,
que no són com els formats per inter-
vals o els conjunts de nombres finits. 

Quines aplicacions té? 
Permet estudiar la interacció entre els
camps magnètics i els elèctrics. 

Entenen el que fas els teus amics?
És difícil. En general, els matemàtics no
aconseguim fer entendre la importàn-
cia del nostre treball. Som els grans
oblidats. Però tenim la responsabilitat
d’explicar-ho, encara que sigui compli-
cat. 

Per rendir comptes a la societat?
Sí, perquè la complexitat del llenguatge
no ha de ser una barrera. Hauríem de

treure tota la palla per transmetre els
coneixements necessaris. Podem tenir
una ciència molt avançada, però si no
som capaços de transmetre-la, hi ha
alguna cosa que no funciona. 

Creus que és massa teoria per a la
societat actual?
En aquest món de la facilitat en què
vivim, on l’esforç no està de moda, és
normal que l’aridesa de les matemàti-
ques costi, perquè no aporten una
satisfació ni una utilitat immediata.
Però les matemàtiques són el llenguat-
ge de la ciència i és d’on es nodreix la
tecnologia. Per tant, una societat tec-
nològica com la nostra no pot ser anal-
fabeta en matemàtiques. 

Falla la metodologia docent?
No ho sé, però cal tenir en compte que
les matemàtiques són difícils. S’han
d’intentar explicar de la manera més
fàcil possible, però sense oblidar que
és una matèria complicada que reque-
reix un grau d’esforç elevat. Si, a més,
els programes educatius retallen les
hores dedicades a les matemàtiques,
els estudiants no tenen el temps sufi-
cient per assimilar-les i arribar al nivell
d’abstracció que necessita el cervell. I
això provoca frustració. 

Què t’han aportat les matemàti-
ques?
Reflexió. T’ensenyen que en determi-
nats moments has de parar-te i pensar.
A més, donen eines per saber com
abordar problemes i una metodologia

per prendre decisions i per estructurar
el pensament, però també accentuen
alguns vicis com el perfeccionisme.
Tanmateix, el balanç és posititu.  

Com veus el teu futur?
M’agradaria continuar la carrera inves-
tigadora. Però fins que les administra-
cions no vulguin invertir seriosament en
la ciència és molt difícil compatibilitzar
la teva carrera, de beques i contractes
temporals, amb els projectes perso-
nals. Per això, crec que cal una política
retributiva que aposti per la recerca,
que doni una estabilitat i acabi amb el
voluntarisme dels investigadors, com
únic motor de la recerca •

Investigador del programa Juan de la Cierva a la UPC,
ha guanyat el premi José Luis Rubio de Francia per a joves
matemàtics que atorga la Reial Societat Matemàtica
Espanyola per resoldre el problema matemàtic
dels “10 martinis”. 

“Una societat tecnològica no pot

ser analfabeta en matemàtiques”

Joaquim Puig i Sadurní

Joaquim Puig i Sadurní (Barcelo-
na, 1977) va decidir ser matemàtic
per tradició familiar. De mare
matemàtica i pare enginyer, es va lli-
cenciar i va fer el doctorat en
Matemàtica Aplicada a la Universitat
de Barcelona. Ha realitzat estades a
l’Institut de Mathématiques de Jus-
sieu, a l’École Polytechnique, a la
Università degli Studi di Firenze i al
California Institute of Technology. 
Actualment, és investigador del pro-
grama Juan de la Cierva al Departa-
ment de Matemàtica Aplicada I i
estudia els sistemes dinàmics,
especialment en la mecànica hamil-
toniana, així com aplicacions a
models de matemàtica física •
http://polit.upc.es/~puig 

http://polit.upc.es/~puig

