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L’EUETAB/
ESAB
al Campus del
Baix Llobregat

Creix la producció
científica de qualitat
contrastada
El Personal Docent i
Investigador va publi-
car durant el curs
2003-2004 un total de
891 articles científics
en revistes de referèn-
cia. Aquesta és una de
les activitats més des-
tacades dins el conjunt
total de la producció
científica de la Univer-
sitat, que va créixer

gairebé un
6% respecte
a la del curs
anterior •

Càtedra Agbar 
per a la Qualitat 
de Vida
Situada a l’E.T.S. d’Engin-
yers de Camins, Canals i
Ports de Barcelona, és
fruit d’un acord de
col·laboració entre la Uni-
versitat i la Fundació
Agbar. Està dedicada al
desenvolupament de no-
ves àrees de recerca en
l’àmbit de la gestió de l’ai-
gua i de la qualitat i la
seguretat en la construc-
ció, i va ser pre-
sentada públi-
cament el 7 de
juliol •3 5

Fòrum politècnic:Fòrum politècnic:
el Pla de el Pla de 
l’Energia l’Energia 
de Catalunyade Catalunya
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La nova seu de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica 
Agrícola de Barcelona (EUETAB/ESAB), ubicada 
al Campus del Baix Llobregat, es va inaugurar el 22 
de juny. El nou edifici, que disposa d’una superfície 
de 10.000 m2, substitueix el que fins ara acollia 
l’EUETAB/ESAB al recinte de l’Escola Industrial 
del carrer Urgell a Barcelona • 3
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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 l’1 de juliol
al Consell de Govern. 

Catàleg de títols. El rector informa de les novetats incorpo-
rades al catàleg de titulacions arran de la darrera reunió de la
subcomissió d'ensenyaments tècnics. Ressalta que, en rela-
ció a l’última llista de què es disposava, els canvis se centren
en la incorporació de dos nous màsters: un d'Enginyeria
Ambiental i un altre de Geodèsia i Cartografia. Pel que fa a
l'àmbit de les TIC, anuncia la possibilitat que s'hi incorpori un
nou grau: Enginyeria Audiovisual. Afegeix que, en cas que
s'acceptés la possibilitat d'especialitats en els títols de grau,
aquest darrer títol acabaria sent una especialitat d'Enginye-
ria de Telecomunicació. Explica també que el secretari d'Es-
tat ha anunciat per al 20 de juliol la primera reunió constituti-
va de la comissió d'experts que avaluarà la proposta de
catàleg i que tot fa preveure que es farà públic entre octubre
i novembre.

Habilitació. Al Consell de Coordinació Universitària de 30 de
juny es va presentar la proposta de convocatòria d'habilita-
ció 2005 que, com se sap, hauria de ser l'única d'enguany.
La qüestió no va quedar tancada, ja que la CRUE ha mos-
trat el seu desacord amb el nombre de places. El Ministeri va
convocar 606 places de CU per a 226 peticions i 485 de TU
per a 225. Davant el desacord manifestat pels rectors, el
Ministeri va fer una proposta de 1.019 places de TU, que
també va ser considerada insuficient, i aleshores el Ministeri
es va comprometre a presentar-ne una de nova abans de
finals de juliol.

Decret del Becari. El rector explica que el Consell de Coor-
dinació Universitària va informar positivament sobre el Decret
del Becari d'Investigació, que estableix la fórmula 2+2 (dos
anys de beca i dos anys de contracte de pràctiques).

Títols i gènere. El rector informa que, davant la seva pro-
posta per evitar la discriminació per raó de sexe en el nou
catàleg de títols, la subcomissió d'estudis tècnics ha recollit
la proposta en el llistat de títols amb les noves denomina-
cions. Tot indica que no hi haurà problema perquè el Minis-
teri adopti generalitzadament aquestes recomanacions.
També informa que s'ha fet una àmplia difusió del posiciona-
ment de la UPC sobre la presència de la tecnologia en el sis-
tema educatiu.  

Avaluació. Ha finalitzat el procés d'avaluació realitzat per
l'European University Association (EUA) i l'informe i les con-
clusions es presentaran d’aquí a uns dos de mesos.

Finançament. Els rectors catalans van mantenir una reunió
amb el conseller d'Economia i Finances, Antoni Castells, en
el decurs de la qual el conseller els va presentar el model de
finançament proposat per l'Estatut. Per la seva banda, els
rectors van manifestar-li el seu descontentament pel finança-
ment universitari, ja que es preveu que no augmenti més del

3,8% anual establert a la LOU. Per fer front a la situació, els
rectors acordaran les mesures i les estratègies conduents a
l'obtenció d'un millor finançament. A tall d'exemple, esmen-
ta que mentre la Politècnica de València va rebre de la Gene-
ralitat valenciana 153 milions d'euros el 2004, la UPC en va
rebre 115 de la Generalitat de Catalunya.

Acreditació del català. El rector informa que el Consell Inter-
universitari de Catalunya ha fet un informe positiu sobre el
Decret d'Acreditació del Català per al professorat, previst a la
LOU. El decret estableix l'exigència del nivell C o equivalent,
que el professorat contractat haurà d'acreditar en el termini
d'un any i el professorat funcionari en el moment del concurs.

Escola d'Agricultura. El rector es felicita pel desenvolupa-
ment de la inaguració del nou edifici de l’Escola Universitària
d’Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona al Campus del
Baix Llobregat i anuncia la posada en marxa de l'Edifici de
Serveis del Campus el proper inici de curs.

Campus del Besòs. El rector explica que s'ha anunciat l'a-
cord entre el Consorci del Campus del Besòs i el Consorci
Escola Industrial de Barcelona (CEIB) per al trasllat de l'Esco-
la Industrial; aviat es tancarà el conveni amb la Diputació de
Barcelona, que aportarà 23 milions d'euros per al trasllat del
centre. Anuncia que queda pendent un segon conveni per
concretar les condicions de les noves instal·lacions, ja que és
previsible que la inversió de la Diputació sigui insuficient, cosa
que obligaria el CEIB a aconseguir inversions addicionals per
a la reubicació de l'Escola. Informa també de reunions sobre
la instal·lació en el campus de l'EPSEB i d'una Escola d'Ar-
quitectura, per desdoblar l'ETSAB.

CIM. Confirma la resolució dels temes pendents al voltant de
la redefinició del Centre CIM. Per fer front a certs deutes amb
personal i proveïdors de l'antic Centre, s'ha optat per un crè-
dit d'uns 840.000 euros a l'ICT, recuperables per la venda o
l'opció de compra del local que té al carrer Granada.

Acord amb Siemens. La Universitat està estudiant constituir
un centre mixt —amb la fórmula d'Unió Temporal d'Empre-
ses (UTE)— amb Siemens i TMB. L'objectiu seria desenvo-
lupar la tecnologia per als combois de la línia 9 del metro
sense conductor. Serà la primera vegada que s'opta per
aquesta fórmula que permet accedir a subvencions que d'al-
tra manera no es poden sol·licitar. Ubicat a Cornellà, hi tre-
ballarien tècnics de Siemens i investigadors de la UPC.

Cambra de Comerç. En la línia d'intervencions públiques de
rendiment de comptes a la societat, el rector informa de la
seva intervenció davant el plenari de la Cambra de Comerç.
És la primera vegada que un rector d'universitat compareixia
en aquest plenari •

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

Inaugurada 
la  nova seu de
l’Escola Superior
d’Agricultura

La nova seu de l’Escola Universitària
d’Enginyeria Tècnica Agrícola de Bar-
celona (EUETAB/ESAB) està situada al
Campus del Baix Llobregat i té una
superfície de 10.000 m². El nou edifici
substitueix l’antic del carrer Urgell i té

una superfície de 1.340 m² destinada a
aules; 1.451 m², a laboratoris de
docència; 1.160 m², a laboratoris de
recerca; 1.221 m², a despatxos, i 465
m², a sales i altres usos.
L’EUETAB/ESAB compta amb dos
tipus de laboratoris de docència: 10
per a pràctiques reglades i 8 per a tre-
balls de final de carrera experimentals,
així com diverses instal·lacions mixtes
dedicades a la docència i a la recerca,
com ara el Laboratori d’Anàlisi Senso-
rial que està dotat de la sala de tasts
més ben equipada de Catalunya.
L’Escola, que acull els laboratoris de
recerca del Departament d’Enginyeria
Agroalimentària i Biotecnologia, integra
13 laboratoris propis de recerca, així
com diverses unitats de serveis de
recerca entre les quals hi ha, per exem-
ple, una sala de balances de màxima
precisió o una cuina per formular medis

de cultiu. El centre, gràcies a un acord
amb l’Ajuntament de Viladecans, dis-
posarà d’uns terrenys que acolliran el
Centre Experimental Agrari i Alimentari,
un espai en el qual està prevista la
construcció d’un hivernacle de 1.000
m², la posada en marxa de 4 hectàrees
de cultius a l’aire lliure i altres
instal·lacions complementàries. 
Quant a la producció animal, un acord
amb l'Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries (IRTA) permet fer ús a
l’Escola de les instal·lacions de l’IRTA al
Prat de Llobregat.
D’altra banda, i amb l’objectiu de
fomentar la transferència de resultats
de la recerca, l’Escola és la seu del
Departament d’R+D de Futureco, una
empresa capdavantera en biotecnolo-
gia i protecció vegetal •
http://www.upc.edu/noticies

http://www.esab.upc.es

L’edifici es va inaugurar en 
un acte que va comptar amb 
la presència del conseller 
d’Universitats, Recerca 
i Societat de la Informació, 
Carles Solà; el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia 
i Pesca, Antoni Siurana; 
l’alcalde de Castelldefels,
Antoni Padilla; el president 
del Consorci Escola Industrial
de Barcelona, Ramon Vilaseca;
el rector, Josep Ferrer Llop; 
el president del Consell Social,
Ramon Folch, i el director del
centre, Xavier Martínez.

L’informe presentat al Consell de
Govern sobre l’estat de la producció
científica destaca per dos fets: el volum
d’activitats realitzades en aquest àmbit
pel PDI durant el curs 2003-2004 va
créixer un 6% (39.205 Punts per Activi-
tats de Recerca PAR), respecte a l’an-
terior (36.988 PAR), i, del total d’activi-
tats analitzades, tenen més pes les de
qualitat contrastada. Bona part d’a-
quest volum d’activitat es concentra en
els articles publicats en revistes de
referència: 776 articles, en revistes
indexades al Journal Citation Reports, i
115 articles, en revistes científiques
notables. Si es tenen en compte, a
més, els articles apareguts a revistes
de qualitat no contrastada, el conjunt
total d’articles publicats pel PDI és de

1.636, una quantitat que representa un
increment del 14% respecte al curs
2002-2003, en què el nombre d’arti-
cles va ser de 1.434. 
El curs passat es van publicar 77 llibres
i 312 capítols de llibres, 1.934 textos en
actes de congressos i es van dirigir 171
tesis doctorals. D’altra banda, es van
rebre un total de 48 premis nacionals i
internacionals. 
Pel que fa a la distribució de la produc-
ció científica entre el PDI a temps com-
plet, el curs 2003-2004 van tenir resul-
tats de producció científica un 86,8%
dels catedràtics; un 78,2% dels titulars
d’universitat; un 74,6% dels catedràtics
d’escola universitària; un 47% dels titu-
lars d’escola universitària; un 60,7%
dels col·laboradors; un 83,3% dels lec-

tors; un 74,1% del professorat associat
i un 62,9% dels visitants •

El Personal Docent i Investigador (PDI) va publicar el curs 2003-2004 un total de 891 articles en revistes de
referència. Aquesta és una de les activitats més destacades dins el conjunt total de la producció científica de
la Universitat, que va créixer gairebé un 6% respecte al curs anterior.

Creix l’índex de producció científica de qualitat contrastada 

L’observatori 2004-2005  

La  informàtica és l’àmbit en el qual
la UPC té una producció científica
més significativa pel que fa al nom-
bre d’articles. De les referències a
les 271 principals institucions cientí-
fiques del món, la Universitat ocupa
el lloc 38è. Els altres àmbits on la
Politècnica destaca són, per ordre,
l’enginyeria, la ciència dels mate-
rials, la física i la química, segons
l’ISI Essential Science Indicators •

http://www.upc.edu/noticies
http://www.esab.upc.es
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Fòrum politècnic: una anàlisi del Pla de l’Energia 
de Catalunya 2006-2015

L’acte es va iniciar amb la intervenció
del president del Consell Social,
Ramon Folch, que va destacar el
moment crític que travessaven les
economies occidentals subjectes a
un previsible increment dels preus
dels productes derivats del petroli, la
dependència principal dels consums
d'energies d'origen fòssil i la necessi-
tat de preservar el medi ambient. Per
aquest motiu, cal orientar les accions
de planificació energètica en l'esce-
nari d'una sostenibilitat que necessi-
tarà, certament, un llarg recorregut.
El director general d'Energia, Mines i
Seguretat Industrial, Josep Isern, va
presentar de forma detallada les moti-
vacions del Pla, els plantejaments
generals de la política energètica a
Catalunya, les previsions energèti-
ques a l'horitzó 2010 i 2015, el Pla
d'energies renovables, l'estratègia
d'estalvi i eficiència energètica, el Pla
d'infraestructures energètiques i el
Programa de foment a la recerca i el
desenvolupament tecnològic. Per a
Josep Isern, es tracta d'un Pla realis-
ta que impulsa la generació amb
fonts renovables, les mesures d'estal-
vi i d'eficiència energètica i que pretén
disminuir la intensitat energètica.
Quant a l'energia nuclear, no es pre-
veu incrementar la seva capacitat de
generació. Finalment, la interconnexió
elèctrica amb França es considera
necessària i queda per decidir la solu-
ció final, que és competència del
govern central.

Xavier Ortega, responsable de l'Ob-
servatori de l'Energia de la UPC, va
destacar les dificultats que implica el
Pla com a conseqüència de les fortes
discrepàncies sorgides en el si del

Govern respecte a la línia d'alta tensió
i que han polaritzat el debat públic.
D’altra banda, Ortega va afirmar que
alguns objectius dels pactes del Tinell
no eren realistes. És el cas de la par-
ticipació de les energies renovables i
el programa de tancament de cen-
trals nuclears, el qual no havia contri-
buït certament a fomentar les voca-
cions  d'enginyers en l'àmbit nuclear
a la Universitat. 
Una de les propostes més atractives
del Pla és, segons Ortega, la de crear
un programa de foment de la recerca
i el desenvolupament tecnològic en
l'àmbit energètic. En aquest sentit,
l'impuls d'un parc tecnològic i empre-
sarial al Campus del Besòs,  el trasllat
de l’EUETIB i la implantació d'una Ofi-
cina del Projecte ITER, ofereixen un

panorama esperançador i una opor-
tunitat per desplegar activitats dels
grups de recerca de la UPC. 
Per la seva banda, Oriol Boix, director
del Departament d'Enginyeria Elèctri-
ca, va posar l'accent durant la seva
intervenció en el pla d'infraestructures
energètiques destacant l'escassa
reserva de generació que es preveia.
L'any 2015, la potència prevista a
l'escenari IER és aproximadament
igual a la potència instal·lada en
generació si es descompten aquells
generadors que depenen de cir-
cumstàncies no controlables (solar i
eòlica); per tant, en cas de fallada
d'una sola central l'únic recurs és la
importació. En algunes zones, la
capacitat dels sistemes ja és insufi-
cient en el mateix any 2005. Atès que
les infraestructures a desenvolupar
requereixen un temps de construcció
important, es poden originar proble-
mes de subministrament a curt termi-
ni.
Juan Martínez Magaña de la Càtedra
Unesco en Sostenibilitat,  Grup d'Es-
tudis en Energia per la Sostenibilitat,
va explicar en relació amb la política
energètica que el Pla no respon total-
ment els interrogants derivats de les
pessimistes previsions futures.  
Respecte al paper de les energies
renovables, va afirmar que les previ-
sions són molt tímides, tant pel que fa
referència a les d'impuls a l'energia
solar tèrmica, com a la fotovoltaica, la
biomassa i, àdhuc, l'energia eòlica.
Un problema greu és, segons Martí-
nez Magaña, la capacitat de finança-
ment de les actuacions que han de
conduir a una reconversió del sector
energètic, que fa necessària una fis-
calitat apropiada, una política decidi-
da i una societat informada.
Finalment, i per cloure l’acte, el direc-
tor general d'Energia, Mines i Segure-
tat Industrial va respondre els interro-
gants plantejats pels membres de la
mesa i les nombroses preguntes del
públic assistent •

panorama

En el marc del Fòrum politècnic de la UPC i amb l’impuls de 
l’Observatori de l’Energia de la UPC (INTE), va tenir lloc el 21 de juny 
a l’ETSEIB un debat entorn al Pla de l’Energia de Catalunya 
2006-2015. L’acte, presidit pel vicerector de Docència i Extensió 
Universitària, Joan Ma. Miró, va comptar amb la presència del director
general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat 
de Catalunya, Josep Isern, que va presentar el Pla, i dels professors
Xavier Ortega, Oriol Boix i Juan Martínez Magaña, que van analitzar 
la incidència del Pla sobre la recerca universitària, la generació 
d'energia elèctrica i el paper de les energies renovables 
en els propers anys. La presentació i moderació de l’acte va anar 
a cura del president del Consell Social de la UPC, Ramon Folch.
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Suport a les activitats de cooperació de les universitats. L’Agència Catala-
na de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya ha assig-
nat un total de 164.000 euros a diferents projectes de cooperació impulsats per
la UPC i en la seva major part vinculats a les càtedres Unesco. Es tracta d’una
nova línia d’actuació que, per primer cop, està destinada a donar suport a la coo-
peració engegada des de les universitats, especialment en els àmbits de la for-
mació i de la recerca i per a projectes concrets • 

Un centenar de noies participa
enguany a l’Estiu del Programa
Dona. L’edició 2005 de l’Estiu del Pro-
grama Dona ha tingut lloc el mes de
juny a diferents espais i centres
docents de  Barcelona i Terrassa. Les
jornades, que han incrementat la parti-
cipació respecte a altres edicions, s’a-
drecen a estudiantes de 4t d'ESO i de
1r de batxillerat científic i/o tecnològic,
amb l’objectiu d’orientar-les a l’hora
de triar els estudis, presentant les
carreres que imparteix la UPC.
Enguany, les estudiantes han realitzat
pràctiques a diferents laboratoris i a les
factories, han visitat instal·lacions com
ara el superordinador MareNostrum i
han entrat en contacte amb les
empreses i el món del treball a través
dels titulats i titulades  •

Inicia la seva activitat la Càtedra Agbar
per a la qualitat de vida 
El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim
Nadal, va prendre part en l’acte de presentació de la nova 
Càtedra que va tenir lloc el 7 de juliol i al qual van assistir 
el director general del Grup Agbar, Ángel Simón Grimaldos, 
el rector, Josep Ferrer Llop, i el director de l’ETSECCPB, 
Francesc Robusté.

La Càtedra Agbar per a la qualitat de
vida és fruit d’un acord de col·laboració
entre la UPC i la Fundació Agbar, i està
dedicada al desenvolupament de
noves àrees de recerca en l’àmbit de la
gestió de l’aigua i de la qualitat i la
seguretat en la construcció. Ubicada a
l’E. T. S. d’Enginyers de Camins,
Canals i Ports de Barcelona, té dues
línies d’actuació que tenen en comú la
voluntat de respondre a la demanda
social de qualitat i sostenibilitat: Aigua:
construcció i certificació i Qualitat i
seguretat en la construcció. 
En l’àmbit d’Aigua: construcció i certifi-
cació, col·laborarà en la recerca de
solucions en la gestió de l’aigua que
repercuteixen en la qualitat de vida, tot
posant l’èmfasi en el valor afegit d’una
gestió eficaç. 
Aquesta línia està dirigida per Josep
Dolz, professor i catedràtic del Depar-
tament d’Enginyeria Hidràulica, Maríti-
ma i Ambiental, que destaca que una
de les claus és el rigor en el debat del

tema i que precisament en la cerca
d’aquest rigor és on vol posar l’èmfasi
la Càtedra. 
La línia de Qualitat i seguretat en la
construcció pretén avançar en la inno-
vació i el desenvolupament tecnològics
dels serveis i centres d’inspecció i cer-
tificació. 
L’objectiu és aplicar aquests avenços a
totes les etapes de la construcció: el
disseny, l’execució i l’explotació, satis-
fent les demandes de qualitat exigides
per promotors i usuaris. Aquesta línia
està dirigida pel professor i catedràtic
del Departament d'Enginyeria de la
Construcció, Joan Ramon Casas •
http://www.upc.edu/noticies

Breus 

La UPC participarà en una societat adreçada a impulsar la ciutat de
Terrassa. El Consell de Govern va aprovar la participació de la Universitat en la
societat Promocions Industrials de Terrassa, l’objectiu de la qual és promoure les
relacions entre l’Ajuntament i les institucions i empreses de la ciutat per mantenir
la reflexió estratègica sobre la posició de Terrassa en el seu marc territorial. Amb
aquesta societat també es pretén participar en l’anàlisi i la preparació de tots
aquells projectes que afavoreixin el desenvolupament econòmic de la ciutat, tant
en el sector industrial com en el terciari. A més, es treballarà conjuntament en la
promoció i realització d’obres d’urbanització de polígons o sectors, per a activi-
tats industrials o econòmiques •

Del 6 al 9 de juliol, l’Escola Politècnica
Superior d’Enginyeria de Vilanova i la
Geltrú (EPSEVG) va acollir la quarta
edició de les Jornades de Programari
Lliure, un punt de trobada per als
agents implicats que van debatre l’es-
tat i l’ús actual d'aquest programari en
la recerca, en la docència, en l’Admi-
nistració i en el sector empresarial. 
Analitzar la producció actual del pro-
gramari lliure, difondre’n la utilitat en
altres àmbits, així com donar a conèi-
xer els projectes que s’estan desenvo-
lupant, van ser alguns dels objectius
de les sessions, en les quals es van
presentar experiències com la  de Sko-
lelinux, del GNU/Linux, adreçada al
món educatiu i en marxa ja a 15 paï-
sos. L’Skolelinux, que va fer les seves
primeres passes a escoles de Norue-
ga, està basat en Debian, un dels més
populars sistemes operatius desenvo-
lupats amb programari lliure.
Com a novetat d’aquesta edició, el dia
8 de juliol, es va organitzar una fira
d’empreses que desenvolupen pro-
ductes de programari lliure: Bull, IBM,
Sun, Tsystems, Openwired, UPCnet i
CatPL van presentar la seva activitat
en aquest àmbit • 
http://www.jornadespl.org

Les darreres novetats 
del  programari lliure 
a l’EPSEVG

http://www.upc.edu/noticies
http://www.jornadespl.org
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UPCnet rendeix comptes
UPCnet ha presentat al Consell de Govern la seva rendició de comptes emmar-
cada en les directrius establertes per al seguiment de les entitats participades.
L’empresa va disminuir el 2004 els costos per a la UPC en més d'un milió d'eu-
ros, va incrementar en més del 20% els serveis prestats i va millorar la trans-
parència i orientació a la Universitat amb accions com ara la rendició de comptes
trimestral o el catàleg de serveis inclosos en el programa marc. El resultat mitjà
dels nivells de disponibilitat de servei oferts ha estat de 99,19%, xifra que es pot
considerar molt satisfactòria, i es va incrementar l’activitat de negoci extern supe-
rant per primera vegada el milió d'euros d'ingressos • http://web.upcnet.es

6è premi UPC de Ciència i Tec-
nologia per a estudiants de bat-
xillerat. Motor dos temps. Un nou
concepte de baix consum i aprofita-
ment energètic, de Josep Maria Bou,
de l’IES Pons d’Icart, tutoritzat per
Lluís J. González és el títol del treball
guanyador d’aquest premi i al qual
s’han presentat 142 treballs. Han estat
finalistes Laura Icart, de l’IES Pere
Vives Vich, pel treball Selector Laika.
Planta automatitzada classificadora
d'objectes segons la seva grandària;
Francisco Morales, de l’IES El Cairat,
pel projecte Els perfils aerodinàmics.
Estudi teòric i experimental del perfil
NACA 2412, i Montgarri Castillo, de
l’IES Montserrat, pel treball El trànsit de
Venus. Càlcul de la UA. Els guardonats
rebran una beca de gratuïtat pel curs
2005-2006 en estudis de la UPC i el
guanyador i el seu tutor rebran dos
ordinadors personals. Els guardons es
lliuraran el setembre durant l’acte d’i-
nauguració del curs acadèmic •

Nomenaments 

Joan Puigdomènech, director de l’ETSAV. Profes-
sor titular d’universitat de l’ETSAV des
de l’any 1986 i doctor en Ciències
Físiques per la Universitat de Barcelo-
na. És membre fundador del Campus
Universitari de Sant Cugat, juntament
amb representants d’altres institu-
cions. La seva activitat de recerca se
centra en l’estudi de la contaminació
acústica ambiental •

Ferran Puerta, reelegit director de l’ETSEIB.
Catedràtic d’universitat del Departa-
ment de Matemàtica Aplicada I. Llicen-
ciat en Ciències Físiques per la UB,
doctor enginyer industrial i Diplôme
d'Études Approfondis de Mathémati-
ques Pures (Faculté des Sciences de
Paris). La seva activitat de recerca se
centra actualment en  la teoria matemà-
tica de sistemes •

Rosalia Abad, adjunta a Gerència. Llicenciada en
Ciències de la Informació per la UAB.
Ha estat cap del Gabinet de Recur-
sos Humans, cap del Servei de Per-
sonal i directora de l'Àrea de Perso-
nal, del maig de 2000 al setembre de
2004. Fins al juny de 2005, venia
desenvolupant tasques vinculades a
l'Àrea de Personal sense funcions
executives •

Jaume Sanmartí, reelegit director de l’ETSAB.
Professor titular del Departament de
Projectes Arquitectònics i doctor en
Arquitectura l’any 1984 amb la tesi
Remodelació de l’Eixample de Cerdà
avui. Guanyador dels Premis FAD els
anys 1970 i 1979, i del Concurs de la
nova Biblioteca d'Arquitectura de la
Universitat Politècnica de Catalunya
l'any 2000 •

Joan Lluís Zamora, director del Departament de
Construccions Arquitectòni-
ques I. Professor titular del Departa-
ment de Construccions Arquitectòni-
ques I i doctor en Arquitectura.
Col·laborador de l’ITEC en R+D+I, ha
estat sotsdirector acadèmic i secretari
de l’ETSAV.  La seva activitat de recer-
ca se centra en  sistemes constructius
aplicats a l'interior de l'arquitectura •

Francesc Marquès, director del Departament de
Física Aplicada. Catedràtic d'uni-
versitat, imparteix docència a l’Escola
de Camins. És doctor en Física per la
UB. La seva activitat de recerca se
centra en la dinàmica de fluids i els
sistemes no lineals, i coordina el grup
Dinàmica no lineal de fluids; treballa
en simulació numèrica directa i  teoria
de sistemes dinàmics •

Joan Jorge, reelegit director de l’EUPM. Profes-
sor titular del Departament de Física Aplicada i doctor en
Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona. La seva
activitat de recerca se centra en la meteorologia aplica-
da, el canvi climàtic i el medi ambient. 
Ha dirigit diferents projectes nacionals i europeus de
recerca per a l'anàlisi de riscos naturals mitjançant imat-
ges de satèl·lit •

http://web.upcnet.es
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Resolució sobre l’adscripció
funcional del PDI. S’han presentat
un total de 83 sol·licituds per al canvi
d’adscripció funcional del PDI, i 75 han
estat admeses a tràmit •

Tercer bloc de revisions dels llocs de treball del PAS-F. En aquest ter-
cer bloc s’han analitzat 68 llocs de treball de 6 centres: FME; ETSECCPB; FNB;
ETSAV; EUPM i EPSEVG. L’increment de les retribucions resultant de la revisió és
de 136.770 euros •

Relació del professorat laboral
del CEIB amb els departaments
de la UPC. El Consell de Govern ha
acordat que, mentre les escoles del
Consorci Escola Industrial de Barcelo-
na (CEIB) no s’integrin a la Universitat,
el professorat laboral de l’EUETIB i de
l’EUETAB/ESAB sigui convidat, amb
veu i sense vot, a les reunions dels
departaments de referència. A més
serà cada departament el que determi-
narà l’encàrrec acadèmic personalitzat
per a aquest personal i el que decidirà
si la seva activitat de recerca s’acumu-
la a la del departament •

Noves convocatòries d’adapta-
ció. El Consell de Direcció i la JPDI
han actualitzat els acords sobre les
convocatòries de concursos extraordi-
naris d’adaptació a la LOU i la LUC del
professorat associat a temps complet.
Se n’han establert tres de noves: D, a
la primavera del 2006; E, a la primave-
ra del 2007, i F, a la primavera del
2008. Les persones que es vulguin
acollir a la pròrroga per participar en
aquestes convocatòries o en el progra-
ma d’estabilització no caldrà que pre-
sentin la seva sol·licitud dins la fase 4
de la convocatòria C •
Els calendaris previstos per a aquestes
convocatòries es poden consultar a: 
http://www.upc.edu/bupc

Primer bloc de revisions dels llocs de treball del PAS-L. S’han analit-
zat 108 llocs de treball de responsable de serveis de recepció, responsable de
recepció, auxiliar de serveis i cap de manteniment i obres. L’increment de les retri-
bucions resultant de la revisió és de 150.393 euros •

Convocatòria B d’adaptació del
professorat associat. El darrer
mes de juny han tingut lloc els concur-
sos extraordinaris corresponents a la
convocatòria B d'adaptació del profes-
sorat associat. D’aquesta manera, 62
professores i professors associats a
temps complet ja tenen els nous con-
tractes adaptats a la LUC: 44 de pro-
fessorat col·laborador permanent i 18
de professorat lector.
La convocatòria C d'adaptació es va
posar en marxa amb un estudi de tots
els casos pendents d'adaptació i serà
al setembre quan el professorat asso-
ciat a temps complet que ho desitgi
farà la seva sol·licitud per a aquesta
convocatòria C •

Convocatòria 2004-2005 del Pla Serra Hunter
El Consell de Govern ha aprovat la convocatòria 2004-2005 del Pla Serra Hunter,
que preveu treure a concurs places de professorat agregat i catedràtic contrac-
tat. Segons l’acord, als concursos que tindran lloc immediatament s’hi podrà pre-
sentar el personal a estabilitzar que disposi de l’acreditació de l’AQSUC. Pel que
fa al mecanisme de promoció, s’ha acordat treure tots els concursos, llevat del
que correspon a una sol·licitud retirada per la persona interessada. Pel que fa al
mecanisme de captació, s’ha decidit convocar o proposar els concursos a
sol·licitud de les unitats interessades. La distribució de les places és aquesta: 8
per a estabilització d’agregats, 3 per a promoció de catedràtic i 1 de captació per
a agregat. A més, s’ha acordat convocar una plaça de professorat agregat propo-
sada pel CEIB i aprovada pel DURSI. La resta de sol·licituds s’han posposat •

Acord per al desenvolupament del reglament de la capacitat pro-
vada del PAS laboral. El Consell de Govern ha ratificat aquest acord que
estableix els requisits d’accés per capacitat provada als llocs de treball de PAS
laboral, els quals són: haver ocupat durant tres anys llocs de treball del grup
immediatament inferior al de la plaça objecte de concurs i posseir la titulació exi-
gida per als grups immediatament inferiors a aquesta plaça •

Acollida al nou professorat contractat

El 18 de juliol, el rector, Josep Ferrer
Llop, va presidir a l’Auditori de l’Edifi-
ci Vèrtex el primer acte d’acolllida al
nou professorat contractat, coincidint
amb la signatura dels contractes.
S’incorporen a la UPC 170 professo-
res i professors, 47 dels quals són
col·laboradors, tres lectors, 32 aju-
dants i 88 associats. 
En el decurs de l’acte, el nou profes-
sorat ha pogut conèixer aspectes de
la Universitat relacionats amb la seva estructura i organització, amb la integra-
ció del professorat i amb l’activitat acadèmica del PDI, el model docent o la
recerca i la transferència de resultats de la recerca. La presentació va incloure
també informació i orientació sobre  els recursos disponibles a la UPC pensats
per ajudar el PDI tant en la seva pràctica professional com en la seva relació
amb els mecanismes de gestió (intranet personal, programa de formació del
professorat universitari o biblioteques) •

http://www.upc.edu/bupc
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El Consell de Govern
de l'1 de juliol ha
presentat el calen-
dari i les novetats de
l'Encàrrec Acadèmic
Personalitzat (EAP)
corresponent al curs
acadèmic 2005-
2006. El 13 de juny,
es va posar en fun-
cionament la nova
intranet de l'EAP
accessible a tot el
PDI (PDI i PAS > Tre-
ballar a la UPC > Intranet per al perso-
nal UPC > Racó Personal > EAP). En
aquesta nova intranet, el PDI pot con-
sultar les dades del passat curs acadè-
mic 2004-2005 i exportar-les en dife-
rents formats. A més, també pot acce-
dir a les dades de tot el PDI de la seva
unitat d'adscripció orgànica, tant a la
seva proposta de dedicació acadèmica
per al proper curs -desiderata-, com a
l'acord de la unitat bàsica i a la revisió
final de la unitat. La intranet permetia
escriure directament la desiderata per-
sonal per al proper curs que cada PDI
havia de presentar abans del 15 de
juliol. 
En aquesta intranet, els directors i
directores i responsables de la gestió

administrativa de les unitats poden
modificar i introduir les dades sobre els
acords i les revisions de cada unitat. 
El calendari estableix que abans del 31
de juliol els òrgans de govern de cada
UB han d'aprovar els encàrrecs. Cal
tenir en compte que cada unitat bàsica
pren un acord sobre l'EAP de tot el seu
PDI (excepte investigadors perma-
nents), encara que no hagin presentat
desiderata, en què cal especificar pos-
sibles incidències. La informació es pot
consultar a PDI i PAS > Treballar a la
UPC > Intranet per al personal UPC >
Informació general > El PDI a la UPC >
Dedicació del PDI > Encàrrec acadè-
mic personalitzat •
http://www.upc.edu/bupc

L'Encàrrec Acadèmic Personalitzat:
calendari i novetats 

Activitats d’Estiu a l’ETSEIB. Del
4 al 8 de juliol, s'ha celebrat a l'Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria Indus-
trial de Barcelona el programa de con-
ferències i visites a empreses "ETSEIB
a l'Estiu 2005". En aquesta tercera edi-
ció, les empreses que han realitzat
conferències i xerrades a estudiantes i
estudiants i personal de la UPC han
estat: General Electric Advanced Mate-
rials, Hormigones Uniland, Hewlett
Packard i Basf. A més, s'han dut a
terme visites al Port de Barcelona i al
Centre Tècnic SEAT.
Durant una setmana, una trentena
d'estudiants de diferents titulacions
han assistit a les diverses sessions del
programa, que tenia com a objectiu la
difusió de temes d'interès en el món de
l'enginyeria •
http://www.etseib.upc.edu

Comissió d’estudis de post-
grau. El 27 de juliol es va aprovar l’as-
signació a la Comissió Permanent del
Consell de Govern de les funcions
d’assessorament i formulació de pro-
postes en relació als estudis de post-
grau. A la revista Informacions de
setembre s’informarà detalladament
sobre aquesta qüestió •
http://www.upc.edu/bupc

La dansa i l’arquitectura
col·laboren en el procés creatiu
d’espais urbans. Organitzat per les
Escoles d’Arquitectura de Barcelona i
del Vallès (ETSAB i ETSAV), amb el
suport del Col·legi Oficial d’Arquitectes
de Catalunya (COAC), el 2 de juliol va
tenir lloc la mostra dels resultats del
treball dels estudiants del Taller de
Dansa i Arquitectura. 
L’actuació, que es va englobar en el
cicle "Dies de Dansa. XI Festival Inter-
nacional de Dansa en Paisatges
Urbans", organitzada per l’Associació
Marató de l’Espectacle, va consistir en
una performance on una trentena d’es-
tudiants van mostrar com la dansa pot
ajudar a la comprensió profunda dels
espais urbans projectats pels arquitec-
tes • http://www.upc.edu/noticies

Proposta de màsters presentats a la tercera convocatòria Eras-
mus Mundus. El Consell de Govern ha ratificat la proposta dels cinc màsters
presentats a la tercera convocatòria Erasmus Mundus 2005: el Master of Science
in Computational Mechanics (CIMNE i Departament de Matemàtica Aplicada III);
l'European Master in Structural and Geotechnical Engineering (ETSECCPB); el
Master Robotics and Automatic Control Engineering (Departament d’Enginyeria
de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial, l’IOC i l’IRI); l'Underwater Acous-
tic Technology and Remote Sensing (EPSEVG), i el Master of Science in Biosta-
tistics (Departament d’Estadística i Investigació Operativa). 
Cal recordar que la UPC ja imparteix cinc màsters Erasmus Mundus •

Ajuts de viatge per al desenvolupament d'activitats docents. La
convocatòria del 2005 d’ajuts de viatge per a estudiants de primer i segon cicles
potenciarà els viatges col·lectius que reforcin l'activitat docent i fomentin la impli-
cació del professorat dels diferents centres. La quantitat total dels ajuts és de
18.000 euros i les sol·licituds s'havien de presentar a les direccions dels centres
docents abans del 30 de juny •
http://www.univers.upc.edu/comunitatupc/ajutsdeviatge

Breus 

http://www.upc.edu/bupc
http://www.etseib.upc.edu
http://www.upc.edu/bupc
http://www.upc.edu/noticies
http://www.univers.upc.edu/comunitatupc/ajutsdeviatge
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El superordinador MareNostrum, cinquè al Top 500
El superordinador MareNostrum,
instal·lat al Barcelona Supercomputing
Center-Centro Nacional de Supercom-
putación (BSC-CNS) i amb una capacitat
de processament de 27.91 Tflops,
ocupa el cinquè lloc en el rànquing de
superordinadors més potents del món i
el primer lloc d'Europa, segons la darre-
ra llista del Top 500 publicada el 22 de
juny. Actualment, el BSC-CNS està pre-
parant la llista d’usuaris que tindran accés immediat a l’ús de la màquina per obte-
nir el màxim rendiment de la instal·lació i prèviament a la constitució formal del
Comité d’Accés prevista per a aquest mateix estiu. Per sol·licitar l’ús de la màqui-
na, cal emplenar un formulari al web del BSC-CNS • http://www.bsc.es

la recerca

El Consell de Govern ha aprovat una modificació parcial de la normativa
referent als estudis de doctorat de la UPC, amb la intenció d’adaptar
alguns aspectes al nou Reial Decret que regula la transició dels estudis
de postgrau als esquemes de la declaració de Bolonya.

la recerca

S’aprova la reforma parcial del doctorat 

La reforma proposada pel Vicerectorat
de Doctorat, Recerca i Relacions Inter-
nacionals modifica els articles 8 i 12 de
la normativa vigent fins ara en aquest
àmbit i fa referència als apartats de la
defensa i l’exposició pública de la tesi
doctoral, el nomenament de tribunals
de tesi i l’obtenció de la menció euro-
pea en el títol de doctor o doctora.
Aquesta modificació s’ha redactat per
adaptar la normativa interna de la Uni-
versitat al marc reglamentari establert
en el Reial Decret 56/2005, pel qual es
regulen els estudis universitaris oficials
de postgrau en aquests aspectes. A

partir del 26 de juliol, data d’entrada en
vigor, s’aplicarà obligatòriament un nou
procediment de referència.  
Pel que fa a la tesi doctoral, s’intro-
dueixen canvis en el procediment de
presentació i s’incorporen elements de
control de qualitat, com a requeriment
per presentar la tesi i la seva avaluació
externa prèvia.
La modificació aprovada recull per pri-
mera vegada la regulació quant a la
menció europea en el títol de doctor o
doctora. 
Més informació a:
http://www.upc.edu/bupc •

Un equip de l’ETSAB treballa en la regeneració
del barri de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat
Un equip de l’ETSAB, coordinat per Nicanor Garcia, del Departament d’Urba-
nisme i Ordenació del Territori, desenvoluparà propostes urbanístiques i arqui-
tectòniques per regenerar el barri de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat.
Aquest barri, exemple de l’urbanisme especulatiu dels anys 60 i 70, ocupa una
superfície de 44 hectàrees i té una densitat de població de 1.136 habitants per
hectàrea. El projecte es realitza a partir d’un conveni signat el juliol entre la UPC
i l’Ajuntament de Cornellà, a través de l’empresa municipal EMDUCSA, i busca
definir línies d’actuació globals coordinades, a llarg termini, per evitar els pro-
cessos de degradació urbanística i arquitectònica en aquest barri.
Les actuacions estan encaminades a oferir més qualitat a la xarxa viària, el parc
d’habitatges i els espais cívics. També es vol incidir en els eixos comercials i
millorar la connectivitat de Sant Ildefons amb la resta de barris de Cornellà i
amb les poblacions adjacents d’Esplugues i l’Hospitalet •

Premis 

Guardonats els millors treballs en
cooperació internacional. Un treball
sobre l’endegament del riu Mingoa i la
urbanització dels barris de Melen III, I i
V a Yaoundé (Camerún), de Jordi
Pujol, dirigit per Francesc Magrinyà,
ha obtingut el primer premi al III Con-
curs de Projectes de Final de Carrera
sobre Cooperació Internacional en
l’àmbit de la tecnologia per al desen-
volupament humà. Aquest premi el
convoca Enginyeria Sense Fronteres,
amb la col·laboració dels centres de
cooperació per al desenvolupament
de la UPC, la UPM, la UPV i altres enti-
tats. El primer premi en treballs de
recerca de grau l’ha rebut Laia Eraso,
pel Pla director per a l’abastament i
sanejament d’aigües al sud de La
Liberta, a San Salvador, dirigit per
Agustí Pérez •

Dos estudiants de la FIB triomfen
al campionat de programació
Powered By U! L'equip format per
Aida Marín i Sergi Vélez, estudiants de
la FIB, ha  guanyat la fase nacional del
campionat de programació Powered
By U!, organitzat per Ricoh i Sun • 
http://concurs.lsi.upc.edu

Un dels millors projectes del
Congrés de Robòtica de Barcelo-
na és de la UPC. El treball sobre un
robot mòbil que planifica les seves tra-
jectòries, elaborat per Jan Rosell, de
l’Institut d’Organització i Control de
Sistemes Industrials, i Pedro Iñíguez,
de la Universitat Rovira i Virgili, va que-
dar finalista al Premi al millor article de
la 22a edició de l’IEEE International
Conference on Robotics and Automa-
tion, l’abril a Barcelona •

Idea guanyadora per al parc de
l’aigua de l’Expo de Saragossa. El
primer premi del Concurs d’idees per
al parc de l’aigua, Expo 2008. Sara-
gossa, l’ha guanyat el projecte Le
meandre argenté, realitzat per Iñaki
Alday, del Departament de Projectes
Arquitectònics, juntament amb Marga-
rita Jover, exestudiant de l’ETSAV, i
Christine Dalnoky • 

http://www.bsc.es
http://www.upc.edu/bupc
http://concurs.lsi.upc.edu


10

informacions

la recerca

Molts dels joves de la meva generació hem imaginat viatges per l'espai, més
com un somni que com una cosa tangible. L'arribada a la lluna de Neil Arms-
trong ens queda molt llunyana i ens és un record borrós. Afortunadament, les
útimes sondes a Mart de l’ESA i la NASA han obert un altre cop l’impuls cap a
l'espai i l’interès per les tecnologies espacials ho ha fet paral·lelament. 
Per tot això, és una gran oportunitat poder participar activament en la cons-
trucció d'aquestes tecnologies. El projecte Space Exploration and Technology
Initiative (SSETI) de l’ESA porta aquest somni fins al final: estudiants de tot Euro-
pa tenim la gran oportunitat de fer amb les nostres mans un microsatèl·lit i, el
més important de tot, fer-lo volar de veritat. Hem de desenvolupar noves tec-
nologies i adaptar les existents per aconseguir un satèl·lit de baix cost i alta tec-
nologia, amb una mida i un pes molt reduït. Trobar solucions a aquests reque-
riments és posar a prova la nostra creativitat i habilitat, i això, d’altra banda, és
el que caracteritza el bon investigador.
Els estudiants estem acostumats a fer exercicis i treballs que no van més enllà
de la nota de fi de curs. Ara, gràcies a l’ESA, el projecte SSETI és una realitat i
invertim el nostre temps d'oci a treballar per un somni, un privilegi. La nostra
generació d’enginyers serà la que, d'aquí uns quants anys, farà els satèl·lits del
futur, determinarà les seves missions i obrirà pas a nou coneixement. Com més
aviat comencem, més aviat podrem deixar la nostra empremta.
Treballar per al  projecte SSETI és emocionant, portem els nostres coneixe-
ments al límit, les nostres aptituds creixen per poder assumir un projecte real,
on moltes vegades els principals problemes no són tecnològics. El treball en
equip i la coordinació d’esforços entre equips són un dels nostres reptes i
al·licients, treballem amb gent de tot Europa, amb el que això comporta, des
dels evidents problemes d’dioma fins a les diferències culturals. En resum, es
tracta d’una experiència inigualable, tant professional com personal.

Xavier Alabart
Estudiant de l’ETSEIB i president d’A3E

Treballar per un somni tangible

Un projecte de gestió integral de
nous sistemes per desinfectar
aigües obté el primer premi del 5è
Concurs UPC d’Idees de Negoci,
impulsat pel Programa Innova. 
Ingeniería Biosystems és la idea de
negoci que ha rebut el primer premi del
Concurs, dotat amb 3.600 euros. El
projecte, de Jordi Morató i Francesc
Codony, professors del Departament
d'Òptica i Optometria, i Dídac Sán-
chez, enginyer tècnic industrial, propo-
sa nous tractaments sostenibles per
desinfectar aigües amb tecnologies
innovadores i sostenibles, respectuo-
ses amb el medi ambient i la salut
pública. 
El segon premi, de 1.800 euros, l’ha
guanyat ClickCells, un projecte dels
enginyers Xavier Pérez, Vanesa Navas i
Baldomero Pérez. La idea emprenedo-

ra és un nou disseny de cèl·lules foto-
voltaiques individuals, per generar
electricitat mitjançant plaques solars.
Ideat tant per a particulars com per a
empreses, el nou model de cèl·lules té
més aplicacions que els sistemes que
ja es comercialitzen.
El tercer premi, de 1.200 euros, l’ha
obtingut Eimode, un projecte d’Ignacio
Mellado, Xavier López i Jordi Díaz,
enginyers de telecomunicació. Eimode
ofereix un servei per millorar el disseny
i la implantació de xarxes PLC, la tec-
nologia que proporciona connexió a
Internet de banda ampla a través de la
xarxa elèctrica. El projecte BioGas-
Tech, de l’enginyer Jaume Mont, ha
rebut una menció especial. Els premis
es van lliurar en el 4t Sopar d'Empre-
saris, el 6 de juliol a l’ETSECCPB •
http://www.upc.edu/noticies

Les millors idees de negoci del 2004

S’impulsa un projecte per dis-
senyar i construir un microtó
L’Institut de Tècniques Energètiques
ha iniciat el projecte de disseny, estudi
de viabilitat i construcció d’un prototi-
pus d’accelerador compacte d’elec-
trons de tipus microtró. El projecte,
que coordina el professor Iouri Kouby-
chine i en el qual participaran diversos
grups de recerca de la UPC, es realit-
za en col·laboració amb l’Institut Sko-
beltsyn de Física Nuclear de la Univer-
sitat de Moscou, d’on ha sorgit la idea
de la instal·lació, proposada pel pro-
fessor Vasiliy Shvedunov. 
Un dels àmbits d’aplicació d’aquesta
instal·lació és el de la medicina • 

Estudiants de la UPC projec-
ten dos satèl·lits per a l’ESA 
Un grup d’estudiants de l’ETSEIB i
l’ETSETB participen, amb altres uni-
versitaris espanyols i de la resta d’Eu-
ropa, en el projecte Space Exploration
and Technology Initiative (SSETI) de
l’Agència Espacial Europea (ESA), per
dissenyar, construir i seguir el llança-
ment de dos microsatèl·lits de teleco-
municacions. Les dades del primer
satèl·lit (ESEO) serviran per modelitzar
millor les telecomunicacions i, així,
reduir interferències. El segon (ESMO)
explorarà la superfície lunar. L'associa-
ció A3E Divisió Catalana de SSETI,
liderada des de l’ETSEIB, coordina la
tasca dels diferents grups catalans,
que sumen una vintena d'estudiants •
http://www.a3e.org

Es presenta un estudi d’impac-
te territorial i mediambiental de
la variant CN-240 a l’Alt Camp
L’estudi constata que l’alternativa de
construir la futura autovia CN-240
entre Tarragona i Montblanc per l’Est
de l'Alt Camp permetria reduir els cos-
tos de construcció, minimitzar l'impac-
te mediambiental i potenciar el desen-
volupament socioeconòmic de la
comarca, cosa que suposaria aug-
mentar un 35% el PIB i un 30% els
llocs de treball. El projecte, impulsat
per la Cambra de Comerç i Indústria
de Valls, s’ha fet al Departament d'In-
fraestructura del Transport i del Territo-
ri, i l’ha dirigit Francesc Magrinyà •

http://www.upc.edu/noticies
http://www.a3e.org
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Bibliotècnica apropa més la
lectura. Durant el mes de juliol, el
PAS i el PDI poden sol·licitar un llibre a
Bibliotècnica, rebre'l al seu lloc de tre-
ball,  llegir-lo durant l'estiu i retornar-lo
a la biblioteca després de vacances. 
Aquesta iniciativa coincideix amb l'Any
del llibre i la lectura, i té com a finalitat
promocionar les col·leccions humanís-
tiques entre el col·lectiu del PAS i PDI
de la Universitat • 
http://bibliotecnica.upc.edu/estiu

Inauguració del curs 2005-2006
Dijous, 29 de setembre, tindrà lloc la
inauguració del curs acadèmic 2005-
2006 de la Universitat. L’acte estarà
presidit pel rector de la UPC, Josep
Ferrer Llop, i pel conseller del Departa-
ment d’Universitats, Recerca i Societat
de la Informació (DURSI) de la Genera-
litat de Catalunya, Carles Solà. 

La lliçó inaugural ha estat encarregada
als professors de la Universitat Jaume
Freixas i Josep Maria Rovira, comissa-
ris de l’exposició “Sert, medio siglo de
arquitectura. 1928-1979”, i tractarà
sobre la mostra que es va poder visitar
a la Fundació Miró fins al 12 de juny •
http://www.upc.edu

Noves formes de concebre el món és el lema del disseny guanyador de la
nova edició del Concurs organitzat per la Universitat per elegir la carpeta del pro-

per curs acadèmic 2005-2006. Adrian
Bujalance, estudiant de l’ETSETB, ha
estat el seu creador.  A l’edició del con-
curs convocat per elegir la carpeta  es
van presentar un total de 26 propostes,
que van rebre 1.105 vots. Van resultar
finalistes quatre dissenys, que van rebre
un total de 2.465 vots. La carpeta inclou
una guia amb els plans d’estudis de cada
centre docent, així com informació d’in-

terès sobre les modalitats de pagament de la matrícula. A més, incorpora un CD
que recull tota la informació sobre els estudis i els serveis de la Universitat, i que
es pot completar a través de les diferents pàgines del web de la Universitat •
http://www.upc.edu/concurscarpeta

Programes tutoritzats per als
exàmens oficials de català 
El Servei de Llengües i Terminologia
obre, a partir del 15 de setembre, el
període d’inscripció als programes
tutoritzats d’autoaprenentatge a
distància, necessaris per presentar-se
a les proves oficials de català de la
UPC, al febrer de 2006. Aquestes pro-
ves permeten obtenir un certificat
equivalent als de la Secretaria de Polí-
tica Lingüística. La formació és per als
nivells B, C, C per al professorat i D, i
tindran lloc entre octubre i gener •
http://www2.upc.edu/slt/aulacat/index

02c.html

Ajuts econòmics per a activi-
tats culturals i esportives. Ha
quedat oberta la convocatòria per
sol·licitar ajuts econòmics per a la rea-
lització d’activitats culturals i esporti-
ves durant el període 2005-2006. Es
valoraran projectes que promoguin la
qualitat de vida a la UPC, el foment de
la formació global, de la cohesió de la
comunitat universitària i de l’esport,
així com la promoció de la creació
artística i de la sensibilització ambiental
i sostenible. El termini per presentar les
sol·licituds és el proper 28 d’octubre •
http://www.upc.edu/bupc

La universitat, instrument de solidaritat 
Aquest és el títol del curs semipresencial organitzat per Enginyeria Sense Fronte-
res, en col·laboració amb el Centre de Cooperació per al Desenvolupament, per
formar educadors i educadores que vulguin integrar els valors de l’educació per al
desenvolupament a la seva tasca diària. 
Les inscripcions es poden fer fins al 19 de setembre i el curs començarà el 30 de
setembre i finalitzarà el 4 de febrer del 2006 • http://www.esf-cat.org

La UPC a Galàctica 2005. La Uni-
versitat Politècnica de Catalunya
estarà present un any més a Galàctica
2005, la 12a Fira Internacional d'In-
vents i Noves Patents, que tindrà lloc
del 15 al 18 de setembre a Vilanova i
la Geltrú. 
L’EPSEVG ha participat enguany en
l'organització de Galàctica, el primer
referent per als inventors espanyols,
on s'exposaran gairebé 200 innova-
cions tecnològiques, provinents d’ar-
reu de l’Estat i d’altres països de tot el
món • 
http://www.galacticainternacional.com

Les notícies PAS i PDI, en RSS.
El Servei de Personal ha posat en
marxa un canal per comunicar les notí-
cies del PDI i un altre per comunicar les
del PAS. Aquests canals faciliten
l'accés als titulars de les notícies,
sense que l'usuari s'hagi de preocupar
de comprovar si hi ha novetats, mit-
jançant la tecnologia RSS (Really Sim-
ple Syndication). També incorpora un
breu resum i l'enllaç a la pàgina on hi
ha el text íntegre de la notícia •
http://www.upc.es/web/personal/

Treballar/comunicacions/noticies/rss.htm

http://upc.edu/agenda
http://bibliotecnica.upc.edu/estiu
http://www.upc.edu
http://www.upc.edu/concurscarpeta
http://www2.upc.edu/slt/aulacat/index02c.html
http://www.upc.edu/bupc
http://www.esf-cat.org
http://www.galacticainternacional.com
http://www.upc.es/web/personal/Treballar/comunicacions/noticies/rss.htm
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Un 31% dels europeus realitzen
tasques repetitives a la seva feina,
que els provoquen mals d’esque-
na, molèsties musculars i estrès.
Reduir aquest percentatge en els
propers anys serà possible grà-
cies a una nova norma tècnica
europea basada en el Mètode
OCRA. 

Es reduiran els riscos laborals?
Sí, això esperem, perquè les empre-
ses estan cada vegada més cons-
cienciades sobre la importància de
minimitzar els riscos des d’un principi.
Les normes que s’aprovaran pròxima-
ment a Europa aposten per dissenyar
i projectar bé des d’un principi. A
més, les noves generacions d’engin-
yers estan formades per fer-ho i per
apostar més per l’ergonomia laboral. 

Però aquests canvis, no suposen
molts costos per a les empreses?
El que hem d’ensenyar és que l’ergo-
nomia redueix costos i que complir les
normatives suposa una garantia per a
l’empresa. Apostar per projectar  llocs
de treball segurs evita que els treba-
lladors tinguin baixes laborals i que
redueixin la seva activitat laboral per
una lesió. L’objectiu és mantenir la
productivitat reduint costos. 

I a tot això ajuda l’OCRA?
Sí, perquè l’Ocupational Repetitive
Actions (OCRA) és un sistema, elabo-
rat per la Unitat de Recerca, Ergono-
mia de la Postura i del Moviment de la

Universitat dels Estudis de Milà, que
mesura l’índex de risc que presenta
un lloc de treball per la realització de
moviments repetitius, que poden pro-
vocar sobrecàrrega biomecànica a les
extremitats superiors i, per tant, pato-
logies com la tendinitis o lesions al
túnel carpià.

Com es mesura aquest risc?  
Analitzant diversos factors del movi-
ment que fa el treballador, com la
freqüència i la duració, la força del
múscul en realitzar el moviment i la
postura del treballador, si és o no
incòmoda per a cada una de les arti-
culacions que mou. A més, també
s’han de mesurar les hores sense
recuperació dels tendons durant la
jornada laboral. 

Quan s’ha de descansar?
L’ideal són 10 minuts de recuperació
per cada 50 minuts de feina, perquè el
tendó necessita descansar després
de cada moviment. Però descansar
no vol dir estirar-se al sofà, sinó can-
viar d’acció i relaxar l’extremitat. Si,
per exemple, fa unes hores que estàs
teclejant davant l’ordinador, dedicar
una estona a fer una altra tasca. 

Organitzar millor el temps?
Sí, cal conscienciar el treballador de la
necessitat d’organitzar millor la feina
diària. 
Combinar el temps que s’està davant
l’ordinador amb altres tasques  per
reduir el risc de patologies.

Què s’obté de l’anàlisi de tots
aquests factors? 
L’índex OCRA, que ajuda a preveure
el nombre de treballadors que poden
tenir malalties en un determinat lloc de
treball en els propers 10 anys, així
com les patologies que podrien patir. 

Aquesta informació a qui serveix? 
Als tècnics en prevenció de riscos
laborals i als professionals que dis-
senyen les màquines i els llocs de tre-
ball, perquè poden anticipar-se al risc.
A més, amb l’OCRA les empreses
poden fer el seu mapa de risc i analit-
zar tots els seus llocs de treball per
modificar els que poden provocar pro-
blemes en els propers anys •

Professora de la Universitat de Milà, va explicar 
el mètode OCRA en unes jornades sobre riscos 
ergonòmics organitzades per la Càtedra Mutual 
Cyclops UPC de Prevenció de Riscos Laborals  

“L’ergonomia redueix costos 

a les empreses”

Daniela Colombini

Daniela Colombini  (Pregnana
Milanese, 1950) és metge i cirurgia-
na, especialista en medicina laboral i
estadística sanitària. Des de l’any
1985 treballa en col·laboració amb
la Clínica del Treball de Milà en la
postura del treball. A més, forma
part de la Unitat de Recerca, Ergo-
nomia de la Postura i del Moviment
de la Universitat dels Estudis de
Milà, on és responsable de la secció
d’ergonomia. Treballa en l’anàlisi i
l’avaluació del risc laboral i del dany
d’una postura incòmoda, en la pre-
venció primària i en l’educació
sanitària, així com en la rehabilitació
de les persones amb patologies
laborals • http://www.unimi.it

http://www.unimi.it

