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El mestratge de Sert protagonitza
la inauguració del curs 2005-2006

El 29 de setembre es va inaugurar el curs 2005-2006 amb un acte que va tenir com a figura central
l’arquitecte Josep Lluís Sert, a través de la lliçó impartida per Josep Maria Rovira i Jaume Freixa,
professors de l’ETSAB i de l’ETSAV, respectivament, i comissaris de l’exposició titulada ‘Sert, mig
segle d’arquitectura. 1928-1979’, realitzada a la Fundació Miró de febrer a juny d’aquest any • 3

VIIIè premi a la Quali-
tat en la Docència
Universitària
El guardó es va atorgar ex
aequo als treballs titulats
Els nous estudis de la FIB:
viatge a l’Espai Europeu
d’Educació Superior i El
canvi cultural de la UPC. El
primer projecte l’ha pre�
sentat un equip de la FIB
dirigit per la seva degana,
Maria Ribera Sancho, i el
segon el va presentar
Francesc Solé
Parellada, direc�
tor del Programa
Innova •

Programa Equipara!:
accions per a 
l’accessibilitat
La UPC, juntament amb el
Departament de Benestar i
Família i Mútua Inter�
comarcal, presenta l’ex�
posició Gent amb capa�
citats, una mostra itinerant
per Barcelona, Vilanova i la
Geltrú i Terrassa, que infor�
ma de l'entorn de les per�
sones amb discapacitats.
La mostra es completa
amb sessions
sobre la  pro�
blemàtica d’a�
quest col·lectiu •6
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Destaquem els aspectes més rellevants de l’informe que el rector va presentar al Consell de Govern del dia 27
de setembre. 

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.

Condol. El rector expressa el condol de la comunitat università�
ria pel recent traspàs de l'estudiant Jacobo Rubio Peralta, de
l'ETSECCPB.

Habilitacions. El rector explica que el 6 de setembre va ser
aprovada la convocatòria corresponent a les habilitacions de pro�
fessorat d'enguany que preveu l'habilitació d'un nombre més alt
de places que les que havien estat habituals, fet que valora posi�
tivament. No obstant això, pel que fa a les habilitacions corres�
ponents a la nostra Universitat, el rector assenyala que en algu�
nes àrees tècniques de coneixement no han estat convocades
places de catedràtic, per la qual cosa caldrà continuar treballant
amb la finalitat de reconduir aquesta qüestió en futurs concursos.
També informa que possiblement a final d'octubre es pugui dis�
posar ja del primer esborrany de la futura LOU. 

Catàleg de títols. Informa que, pel que fa a la definició del catà�
leg de títols oficials, la comissió d'experts ha optat per la fórmu�
la d'anar aprovant les titulacions al llarg de quatre convocatòries,
la primera el proper mes d'octubre i la darrera el febrer de 2007.
El rector manifesta el seu desacord amb la decisió, ja que el catà�
leg de titulacions tècniques ha de tenir una concepció global i no
és bo mantenir obert el debat durant pràcticament dos anys.

‘Overheads’ de la recerca. El rector fa referència a la carta tra�
mesa pel director general d'Universitats, Ramon Vilaseca, a totes
les universitats catalanes instant�les a complir el que estableix
l'article 27 de la Llei d'Universitats de Catalunya (LUC), respecte
a l'aplicació del principi de compensació en la contractació per a
treballs de recerca, tècnics i artístics. En la darrera reunió de l'As�
sociació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), els rectors
van acordar plantejar una política comuna sobre aquest tema.

CUSP. Ferrer Llop explica que el Consell Interuniversitari de Cata�
lunya (CIC), de 28 de juliol, va donar llum verda a la doble titula�
ció d'Enginyeria d'Organització Industrial de segon cicle, orienta�
ció en Edificació, i de Graduat Superior en Gestió de l'Edificació
de l'EPSEB, que impartirà el Centre Universitari Semipresencial
Politècnic (CUSP). Afegeix que, atès el nombre de sol·licituds
cursades, s'ofertarà un total de 150 places (25 més de les ini�
cialment previstes). En el plenari del CIC del proper 10 d'octubre,
es preveu l'aprovació de l'adscripció del Centre Universitari
Superior Politècnic a la UPC.

Conveni amb General Òptica. El rector anuncia l'acord amb
General Òptica, en el qual l’empresa expressa el seu interès per�
què persones que formen part de la seva plantilla cursin els estu�
dis d'Òptica i Optometria que imparteix l'EUOOT, a partir de
febrer de 2006, en règim semipresencial. 

Fundació UPC al 22@BCN. El rector explica que l'oferta pre�
sentada pel Patronat de la Fundació UPC per l'opció de compra
dels locals que l'Institut Català de Tecnologia (ICT) té al 22@BCN

va ser superada per l'oferta feta per la Universitat de Barcelona.
El rector afegeix que s'han iniciat gestions per identificar altres
ubicacions en aquesta zona i s'està treballant per incorporar el
fons de formació de l'ICT a l'oferta de la Fundació UPC.

Projectes en marxa. El rector anuncia el ple funcionament de
les activitats que es desenvolupen a la Fundació d'Estudis de
Mollet sobre Gestió Integral de Residus Orgànics (GIRO) i la futu�
ra posada en marxa (previsiblement a començament d'any) d'un
centre sobre agricultura periurbana al Parc Agrari de Sabadell, en
el qual participa l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Agrí�
cola de Barcelona (EUETAB/ESAB) i el Departament d'Enginyeria
Agroalimentària i Biotecnologia (DEAB). També s'ha posat en
marxa l'UTE (Unió Temporal d'Empreses), impulsada per la UPC,
Siemens i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), que té
com a objectiu crear un centre de recerca sobre les tecnologies
de conducció automàtica de trens a aplicar a la línia 9 del Metro.

Superordinador. Segons que assenyala el rector, el Barcelona
Supercomputing Center�Centro Nacional de Supercomputación
(BSC�CNS) es troba ja a ple rendiment, una vegada superades
algunes dificultats tècniques. Destaca que el MareNostrum con�
tinua ocupant la primera posició del rànquing europeu de supe�
rordinadors i que les expectatives d'utilització superen les previ�
sions inicials. Actualment, l'ocupació de la màquina està entorn
al 80% de les seves possibilitats. Afegeix que el superordinador
ha permès desenvolupar tres línies internes de recerca centrades
en les TIC, les ciències de la terra i les ciències de la vida. Expli�
ca que es col·locaran pantalles per evitar el soroll que provoca la
instal·lació i informa de l'acord al qual han arribat el BSC�CNS i la
UPC per impulsar un nou edifici que aculli la instal·lació i que s'ai�
xecarà al costat de l'edifici Plàtan (PL). 

Telefónica. El rector explica que Telefónica ha manifestat el seu
interès per la creació d'un centre d'R+D sobre continguts, dis�
gregat del centre que ara està ubicat a l'edifici de l'Estació de
França al Campus de la Ciutadella de la UPF. El rector confia en
els beneficis que ha de significar per a la UPC una futura vincula�
ció amb aquest centre. A més, anuncia que s'han iniciat els con�
tactes per tal que Telefónica ubiqui el seu centre de formació cor�
poratiu al Campus del Baix Llobregat.

Distincions. En aquest àmbit, el rector destaca la distinció
Jaume Vicens Vives que han rebut la FIB i el Programa Innova,  i
es felicita per la concessió de la Creu de Sant Jordi a Maria Salvo
Iborra, així com de la medalla d'or de la Generalitat de Catalunya
a Gregorio López Raimundo, ambdós doctors honoris causa de
la nostra Universitat. 

“Honoris Causa”. El rector comunica la investidura com a doc�
tor honoris causa de la UPC del professor de la Universitat de
Princeton Sergio Verdú, a proposta de l'ETSETB, acte que va
tenir lloc l’11 d’octubre. 
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La UPC va inaugurar el nou curs
acadèmic el 29 de setembre, recordant
la vida i l’obra d’un dels principals
inventors de la ciutat moderna, l’arqui�
tecte català Josep Lluís Sert (Barcelo�
na, 1902�1983). Els professors Josep 
M. Rovira i Jaume Freixa, encarregats

d’impartir la lliçó inaugural, van presen�
tar les obres més emblemàtiques de
qui va ser cofundador del Grup d’Artis�
tes i Tècnics Espanyols per a l’Arqui�
tectura Contemporània (GATEPAC) a
final de 1930. 
A l’acte, presidit pel rector Josep Ferrer
Llop, hi van participar el secretari gene�
ral del Departament d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació
(DURSI), Ramon�Jordi Moles, i el presi�
dent del Consell Social, Ramon Folch.
Rovira i Freixa van glossar la figura de
Sert com a “creador d’una arquitectura
no elitista, racional i pensada per adap�
tar�se a les noves formes de viure de la
societat”. I van recordar que Sert va
saber reunir modernitat i tradició en les
seves obres, i es va inspirar en el rea�
lisme que ell i la seva generació van
descobrir a les cases pures, blanques i
cúbiques de l’illa d’Eïvissa. 

En la seva intervenció, Ramon Folch va
apel·lar a la “responsabilitat col·lectiva i
la dignitat personal, en la mateixa línia
d’autocrítica” que va caracteritzar la
personalitat de Sert. “Els seus projec�
tes eren resultat d’una crítica de l’ante�
rior i això no ho hauríem de perdre de
vista en l’àmbit de l’ensenyament”, va
afirmar Folch. El secretari general del
DURSI, Ramon�Jordi Moles, va fer un
repàs a les actuacions abordades pel
DURSI en matèria d’universitats i a les
inversions en infraestructures realitza�
des a la UPC el curs passat. Per la seva
banda, el rector va centrar el seu dis�
curs al voltant de la universitat del futur
i va repassar el conjunt d’accions ja
engegades i que cal continuar en els
pròxims anys per continuar adequant la
Universitat a aquesta nova realitat. Un
conjunt d’accions, va recordar Ferrer
Llop, emmarcades en els eixos de l’ex�
cel·lència acadèmica, el compromís
social, el bon govern i l’atenció a les
persones. Després, va esbossar els
reptes més importants previstos per al
curs encetat, en els àmbits següents:

Docència. S’abordarà la programació
acadèmica de les noves titulacions de
grau i de màster.
Recerca. El Centre Tecnològic sobre
Gestió Integral de Residus Orgànics
(GIRO), el Parc UPC, els primers cen�
tres de recerca estatutaris en els
camps de l’enginyeria aeroespacial i la
nanoenginyeria i el projecte K2M.
Marc internacional. La UPC presi�

didrà enguany la xarxa Cluster i acollirà
la presentació del primer Informe mun�
dial sobre educació superior, en el
marc de la II Conferència de Barcelona
sobre Educació Superior i de la II Tro�
bada de Premis Nobel.
Infraestructures. Reforma de l’edifici
de l’ETSEIB i trasllat de l’EUETIB i de
l’EPSEB al Campus del Besòs.
Personal. Primer conveni del PDI con�
tractat i primeres habilitacions per al
PDI funcionari; nou conveni del PAS
laboral; compleció del procés de per�
fils; aposta per reforçar el personal de
suport a la recerca.

El curs 2005�2006, va concloure el rec�
tor, s’insereix plenament en el que defi�
neix com la “segona transició” cap al
nou model d’universitat “que haurem
de definir i construir perquè sigui plena�
ment vigent en la pròxima dècada”. I va
apuntar que aquest nou model univer�
sitari “ha de ser un projecte d’àmplia
participació”. En clau interna, va anun�
ciar que “potser cal plantejar als legisla�
dors la possibilitat que els membres del
PAS tinguin també accés als vicerecto�
rats” • http://www.upc.edu/noticies

El record a la figura de l’arquitecte Josep Lluís Sert centra
l’acte d’inauguració del nou curs acadèmic 2005-2006 
El 29 de setembre va tenir lloc la sessió d’obertura oficial
del curs 2005-2006 a la UPC. La lliçó inaugural va anar a
càrrec de Josep M. Rovira i Jaume Freixa, professors de
l’ETSAB i l’ETSAV, respectivament, i comissaris de l’ex-
posició ‘Sert, mig segle d’arquitectura. 1928-1979’, 

exhibida aquest any a la Fundació Miró. En el mateix
acte, va tenir lloc el lliurament dels premis extraordinaris
de Doctorat 2003-2004, els premis de Ciència i Tecnolo-
gia 2004-2005 a estudiants d’ensenyament secundari i
dues medalles UPC.

Durant la inauguració del curs es van lliu�
rar els Premis UPC extraordinaris de Doc�
torat 2002�2003 a José Carrasco, en
l’àmbit d’arquitectura i urbanisme; ex
aequo a Daniel Pérez, Pere Pau i Francis�
co Masana, en l’àmbit de les TIC; a Anto�
ni Cladera, en l’àmbit de l’enginyeria civil;
a Josep Pou, en l’àmbit de l’enginyeria de
sistemes industrials; ex aequo a Anna de
Mier i Josep Mouriño, en l’àmbit de cièn�

cies aplicades; a Darwin Kint, en l’àmbit
de l’enginyeria química, tèrmica i de
materials. També es va lliurar el 6è Premi
UPC 2004�2005 de Ciència i Tecnologia
a estudiants de secundària atorgat al tre�
ball Motor dos temps. Un nou concepte
de baix consum i aprofitament energètic,
de Josep M. Bou, de l’IES Pons d’Icart
de Tarragona, tutoritzat per Lluís J.
González •  http://www.upc.edu/noticies

Es lliuren els premis UPC extraordinaris de Doctorat Entrega de medalles 
La UPC va lliurar el dia de la
inauguració dues medalles de
plata: a Benjamín Suárez, per la
seva tasca al capdavant del
comissionat de l’Espai Europeu
d’Educació Superior, càrrec
exercit fins al mes de març, i a
Carme Peñas, secretària gene�
ral fins al setembre  •

informacions
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panorama

El Consell de Govern manifesta la preocupació i la inquietud per la

lentitud i les vacil·lacions amb què està tenint lloc el procés de defi�

nició de títols universitaris oficials a l’Espai Europeu d’Educació

Superior (EEES) i, particularment, per les notícies recents segons

les quals el Ministeri d’Educació i Ciència (MEC) s’inclinaria per un

calendari dilatat, que finalitzaria el mes de febrer de 2007, en el

curs del qual aniria fent públics uns anomenats blocs de títols de

continguts heterogenis, configurats amb criteris que no s’han

donat a conèixer.

Ben al contrari, el Consell de Govern de la UPC considera que el

sistema de títols s’ha de definir globalment i en el termini més breu

possible, no més tard en cap cas del final d’aquest any 2005. La

indefinició actual suposa un retard considerable en relació amb la

immensa majoria de països de l’EEES i fa impossible, alhora, que

les universitats actualitzin els plans d’estudis vigents i que progra�

min la seva activitat acadèmica a mitjà i llarg termini. Tot això supo�

sa un gran perjudici per a l’estudiantat actual i futur de les nostres

universitats i, per tant, per al conjunt de la societat.

En conseqüència, el Consell de Govern insta tots els òrgans uni�

personals i col·legiats implicats en aquest procés que assumeixin

la seva responsabilitat i estableixin el marc normatiu que permeti a

les universitats dur a terme correctament les funcions que tenen

encomanades • 
http://www.upc.edu/bupc

El Consell de Govern va aprovar el 27 de setembre una declaració sobre el procés d’elaboració i aprovació
del catàleg de títols universitaris oficials a l’Espai Europeu d’Educació Superior.

El VIII Premi a la Qualitat en la Docència
Universitària s’ha atorgat ex aequo als
projectes Els nous estudis de la FIB:
viatge a l’Espai Europeu d’Educació
Superior i El canvi cultural de la UPC. El
primer treball ha estat dirigit per Maria
Ribera Sancho, degana de la Facultat
d’Informàtica, i descriu la tasca realitza�
da per la FIB en la definició de com
s’han d’implantar els plans d’estudi per
adaptar�los a les directrius de l’Espai
Europeu d’Educació Superior (EEES).
El canvi cultural de la UPC, dirigit per
Francesc Solé Parellada, director del
Programa Innova, planteja assignatures
que estimulen l’esperit emprenedor i el
caràcter innovador de l’estudiantat.
Del projecte de la FIB, el jurat ha valo�
rat la implicació del centre, dels depar�
taments i de l’estudiantat, així com el
plantejament realista i coherent amb les
directrius de l’EEES i l’oferta de recur�
sos tecnològics transversals de gran
utilitat per al professorat a l’hora d’ela�
borar la programació de les assignatu�
res, i per a l’estudiantat per recollir una
informació que  millorarà el seu procés
d’aprenentatge.
En el cas del segon projecte, El canvi
cultural de la UPC, s’ha valorat el
model pedagògic utilitzat, que encaixa

amb les directrius de l’EEES pel que fa
a l’aportació a l’estudiantat de noves
competències i de  foment de l’esperit
emprenedor en l’arquitectura i l’engi�
nyeria. El jurat ha concedit també una
menció especial als professors Jordi
José i Manuel Moreno, del Departa�
ment de Física i Enginyeria Nuclear, pel
projecte La Física a través de la ciència�
ficció, que planteja activitats docents
per a l’aprenentatge de la física mit�

jançant la ciència�ficció. D’altra banda,
els dos projectes premiats amb el
guardó que concedeix el Consell Social
a la qualitat en la docència universitària
han rebut, a més, la distinció Jaume
Vicens Vives que concedeix el Govern
de la Generalitat de Catalunya, a pro�
posta del Departament d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació

• h t t p : / / w w w. u p c . e d u / n o t i c i e s

http://www10.gencat.net/dursi

El Consell Social lliura el VIII Premi a la Qualitat 
en la Docència Universitària 

Els premiats van rebre el guardó en el marc de la cerimònia de reconeixement als membres de la Universitat
que han estat premiats durant l’any 2004.

Reconeixement als premiats durant el 2004
Una litografia, obra de Moscardó, simbolitza el reconeixement de la UPC a les
persones que han estat guardonades per part de diferents institucions i empre�
ses durant l’any 2004. L’acte, presidit pel vicerector Albert Corominas en nom del
rector de la UPC, va comptar amb la presència del president del Consell Social,
Ramon Folch, i del conseller del DURSI, Carles Solà • 
http://www.upc.edu/catala/la-upc/presentacio/guardonats.htm

Declaració del Consell de Govern sobre el catàleg de titulacions a l'EEES

informacions
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La creació d'empreses de base tecnològica, que té el seu origen en l'activitat
universitària, és un factor de progrés de primer ordre. Aquesta activitat, com
tota experiència social, té els seus mites i els seus gurus. Però, com els uni�
versitaris sabem per experiència, a tot fenomen li correspon un grup d'investi�
gadors que hi treballen creant vocabulari i construint models. El cas de l'en�
trepreneurship, o creació d'empreses, també té la seva branca acadèmica, la
seva història acadèmica i la seva literatura. Tanmateix, l'enfocament de la cre�
ació d'empreses com a disciplina s'havia centrat tradicionalment en la figura
de l'empresari o de l'emprenedor, que ha estat fins fa poc l'eix de la teoria de
la creació d'empreses i, conseqüentment, també ho han estat les barreres a
l'emprenedoria i les polítiques adients per superar�les. Però, en sorgir la
societat del coneixement, s'ha fet necessària una nova branca en la disciplina
que tracta la creació d'empreses. Una branca que expliqui els fenòmens de
Palo Alto, Cambridge i Boston o el fenomen des de l'enfocament de la crea�
ció de les oportunitats tecnològiques, és a dir, des de l'oferta de les idees
més que no pas de l'emprenedor. Les empreses basades en la tecnologia,
els laboratoris i les universitats són, per a aquest nou enfocament, com unes
fàbriques d'oportunitats tecnològiques, on programes de valorització de la
recerca les poden recollir i convertir�les en patents o en noves activitats
econòmiques al servei de la societat. Així, l'enfocament empresarial deixa pas
a l'enfocament "fàbrica d'oportunitats", on la feina de recerca és el primer
factor de creació i l'empresari ve després. D'aquí que les organitzacions més
competents i més eficaces en la creació de coneixements i en R+D siguin les
que més poden contribuir al desenvolupament des del punt de vista de la
creació d'empreses tecnològiques i que el nombre d'empreses creades es
consolidi com un indicador potent del seu rendiment social.                            

Francesc Solé Parellada
Director del Programa Innova

La creació d’empreses basades en el coneixement, 
fruit de l’activitat universitària innovadora

L'ETSEIT passa a denominar-se
ETSEIAT. El 15 de setembre, el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya
va publicar la nova denominació de
l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Industrial de Terrassa, amb el nom
d’Escola Tècnica Superior d'Enginye�
ries Industrial i Aeronàutica de Terras�
sa (ETSEIAT). Aquest canvi respon a la
voluntat de la Universitat de fer més
integrador el nom de l'Escola amb 
la implantació dels nous estudis d'en�
ginyeria aeronàutica. 
D'altra banda, resta pendent de publi�
cació el canvi de nom sol·licitat de
l'Escola Universitària Politècnica de
Manresa (EUPM) pel d'Escola Politèc�
nica Superior d'Enginyeria de Manresa
(EPSEM) •

La Universitat s’adhereix a la
Marxa Blanca. La UPC  i UBUNTU
es van adherir a la Marxa Blanca, una
mobilització que amb el lema Refor�
mem les institucions internacionals i
eradiquem la pobresa va tenir lloc a
Barcelona el 10 de setembre amb
motiu de la la cimera de caps d'Estat i
de govern de Nacions Unides •
http://www.marxablanca.org

L’FME i l’ETSECCPB van ser els pri�
mers centres a inaugurar el curs, el 14
de setembre: l’FME, amb la lliçó inau�
gural Geometria de superfícies. Una
aproximació a la figura de Gauss,
impartida pel professor Pere Pascual,
catedràtic del Departament de
Matemàtica Aplicada I i director del
Centre de Formació Interdisciplinària
Superior (CFIS). A l'ETSECCPB, la con�
sellera d'Interior, Montserrat Tura, va
pronunciar la lliçó inaugural Les infraes�
tructures són per a les persones. 
El director de Cosmocaixa, Jorge
Wagensberg, va inaugurar el curs a
l'ETSAB el 20 de setembre amb la lliçó
Forma versus función en el mundo
natural y en el mundo cultural. El dia
30, va ser Josep Padró, catedràtic de
la UB, qui va obrir el curs de l'EUPM
amb La invenció de l’escriptura a l’antic

Egipte. L'ETSAV va fer l'acte inaugural
el 4 d'octubre amb la lliçó titulada La
casa, una idea canviant, a càrrec de
l'arquitecte Esteve Bonell. 
El 6 d'octubre van inaugurar el curs
l’FNB i l'ETSEIB: l’FNB amb una con�
ferència sobre El port de Barcelona i la
globalització, a càrrec de Joan Rangel,
delegat del Govern a Catalunya i exa�
lumne d’aquest centre, i l'ETSEIB amb
el lliurament dels premis a l'estudiantat
de l'Escola i les mencions a les perso�
nes que s’han jubilat o amb 25 anys de
servei. A l'acte van intervenir el director
regional de Siemens, Vicenç Aguilera, i
el professor Guillermo Lusa.
Un dia després, l'EPSEVG va inaugurar
el curs amb la lliçó titulada Coneixe�
ment científic, artístic i revelat, imparti�
da també pel director de CosmoCaixa,
Jorge Wagensberg, en un acte en el

qual va intervenir l'alcalde de Vilanova i
la Geltrú, Joan Ignasi Elena. 
El 10 d'octubre, un dia abans de ser
investit com a doctor honoris causa, el
professor Sergi Verdú, catedràtic de la
Universitat de Princeton, va pronunciar
la lliçó inaugural a l'ETSETB. 
L’auditori de CosmoCaixa va ser el
marc de la inauguració del CFIS, acte
presidit pel rector, en el qual el conse�
ller de la Comissió del Mercat de Tele�
comunicacions, Antoni Elias, va parlar
sobre Titulacions, oficis i competèn�
cies. La inauguració del curs a l'EUE�
TIT, l'EPSEB, la FIB i l’EUOOT, els dies
5, 6, 9 i 12 de setembre, respectiva�
ment, es va centrar en els actes de
benvinguda a l’estudiantat de nou
ingrés. 
Finalment, l'ETSEIAT celebrarà l'acte
d'inauguració el proper novembre •

Els centres docents inauguren el curs 2005-2006
Amb lliçons inaugurals de temàtica diversa, els diferents centres de la Universitat han iniciat el curs els mesos
de setembre i octubre.

informacions
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El programa Equipara! denuncia la manca
de recursos per a la formació de persones
amb discapacitats
De les 214.000 persones amb discapacitats en edat
de treballar que hi ha a Catalunya, el 25% es troba a
l'atur, la qual cosa suposa que una de cada quatre
d’aquestes persones no pot treballar. Les raons: el
40% dels discapacitats no tenen estudis per la dificul�
tat d'accés a la formació i no es compleix la discrimi�
nació positiva a les empreses que marquen les lleis,

segons un estudi realitzat per la Fundació ONCE. Aquestes dades es van posar
de relleu a l’acte de cloenda de l’exposició ‘Gent amb capacitats’, presentada al
Campus Nord i organitzada pel Departament de Benestar i Família de la Genera�
litat de Catalunya i Mútua Intercomarcal. La mostra, que s’exposarà als diferents
campus, explica les dificultats amb què es troben les persones amb discapaci�
tats. L’exposició es va completar amb diverses jornades i taules rodones, i un tor�
neig amistós de bàsquet en cadira de rodes • http://www.upc.edu/web/preven-

cio/equipara

76 nous projectes solidaris. Aquest curs, la Universitat, a través del Centre de
Cooperació per al Desenvolupament, dóna suport a 76 nous projectes de coope�
ració de 25 països. Algèria, Burkina Faso, Gàmbia, Índia i Senegal són algunes de
les destinacions de les iniciatives que l’estudiantat, el professorat i el PAS desen�
voluparan en  col·laboració amb les ONG i altres universitats. La formació de pro�
fessorat especialitzat en matemàtiques per a escoles rurals d’El Salvador, la cons�
trucció d’un pont a Chiapas i la posada en marxa d’un taller mecànic autosuficient
d'ortopèdia per a víctimes de mines al Senegal són una mostra dels projectes •
http://www.upc.edu/ccd

Portàtic, facilitats per comprar
portàtils
El projecte, impulsat pel Departament
d'Universitats, Recerca i Societat de la
Informació (DURSI) amb la col·labora�
ció de les universitat catalanes, Univer�
sia,  Santander Central Hispano, Acer,
Samsung i Optize, facilita la compra
d’ordinadors portàtils a l’estudiantat
universitari. Les persones interessades
poden elegir entre dos models d’ordi�
nadors. Sobre el preu base, el DURSI
fa un descompte de 90 euros i la UPC,
de 50 euros. 
A més, la Politècnica subvenciona
amb 100 euros més els primers mil
estudiants, PDI o membres del PAS
que comprin un dels ordinadors amb
el crèdit que ofereix el Santander Cen�
tral Hispano. Aquest crèdit finança la
compra de l’ordinador a 12 mesos
referenciat a un interès d’Euribor •  
http://www.upc.edu/noticies

La UPC, en el marc de la Setmana
Europea de la Mobilitat 2005, que va
tenir lloc del 22 al 29 de setembre, ha
proposat emprendre accions per paci�
ficar el trànsit en els entorns urbans
immediats a la Universitat. Entre
aquestes accions, la Politècnica propo�
sarà a les autoritats municipals corres�
ponents la delimitació de "zones 30",
vials propers als centres de la UPC on
la velocitat del trànsit no pugui superar
els 30 km per hora. 
“L’objectiu és continuar treballant per
aconseguir ciutats més sostenibles”,
explica el vicerector de Promoció i Inte�
gració Territorial, Ramon Sans, “en les
quals s’assoleixin hàbits de desplaça�
ment quotidià, coherents amb l’entra�
da en vigor del Protocol de Kyoto, i de
control de les emissions que genera el
transport, responsables de l’efecte
hivernacle i de la davallada de la quali�
tat de l’aire a l’entorn de les ciutats”. 

La Politècnica també inicia aquest curs
el procés per elaborar el pla de mobili�
tat sostenible, un pla adaptat a les par�
ticularitats dels centres i campus uni�
versitaris. 
A més,  s’ha impulsat la creació d’un
grup de treball específic per dissenyar
un pla i tirar endavant les accions fins
ara esmentades, coordinat pel Centre
Interdisciplinari de Tecnologia, Innova�
ció i Educació per a la Sostenibilitat
(Cities) • 
http://www.univers.upc.edu/mobilitat

La UPC proposarà zones de circulació
lenta al voltant dels campus
La proposta, realitzada en el marc de la Setmana Europea de la Mobili-
tat, es presentarà properament a les autoritats municipals. 

La Fundació Triptòlemos 
celebra el 25è aniversari del
Dia Mundial de l’Alimentació  
Dos segles d’universitat i empresa a
Espanya, per produir més i millors pro�
ductes és el títol dels actes organitzats
el mes d’octubre, tant a Madrid com a
Barcelona, per la Fundació Triptòle�
mos, de la qual forma part la UPC,
amb motiu del 25è aniversari del Dia
Mundial de l’Alimentació. Jaime Lamo
de Espinosa, president de la XX Con�
ferència General de l’Organització de
les Nacions Unides per a l’Agricultura i
l’Alimentació (FAO) i els consellers d’U�
niversitats, Recerca i Societat de la
Informació i d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat de Catalunya,
Carles Solà i Antoni Siurana, respecti�
vament, van ser presents als actes. 
En el marc d’aquestes jornades, que
conicideixen amb el 150è aniversari de
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers
Agrònoms (ETSIA) de la Universitat
Politècnica de Madrid i el centenari de
Nestlé España, també es va inaugurar
l’exposició titulada ‘Dos segles d’uni�
versitat i empreses agroalimentaries a
Espanya, una visió fotogràfica’. La
mostra reflecteix l’evolució del sector
agroalimentari des de l’època prein�
dustrial fins a l’actualitat •
http://www.upc.edu/noticies

informacions
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pdi/pas

Nomenaments 

Josep Maria Brunat, director del
Departament de Matemàtica Apli-
cada II. Professor titular d’universitat,
llicenciat en Matemàtiques per la Uni�
versitat de Barcelona i doctor en
Matemàtiques per la UPC. Ha estat
vicedegà cap d'estudis de la Facultat
de Matemàtiques i Estadística. La seva
àrea d’expertesa se centra en la combi�
natòria i la teoria de grafs •

Oriol Boix, reelegit director del
Dept. d’Enginyeria Elèctrica. Pro�
fessor titular d’universitat i doctor en
Enginyeria Industrial. Ha estat cap de la
secció de Barcelona del Departament
d’Enginyeria Elèctrica. Pertany al Grup
de Recerca en Sistemes Mecatrònics i
fa recerca en qualitat de l'alimentació
elèctrica i impacte de les infraestructu�
res d'energia elèctrica sobre el territori •

Enric Carrera, director de la Càte-
dra Unesco de Sostenibilitat. Pro�
fessor titular d'escola universitària,
enginyer tèxtil i màster en Educació
Ambiental i en Ecoauditories. Ha estat
sostdirector d'Entorn Industrial a
l'EUETIT. La seva activitat de recerca
se centra en l’educació en sostenibili�
tat, Agendes 21, tèxtils sostenibles i
parametria tèxtil •

Manuel Herce, reelegit director del
Departament d’Infraestructura del
Transport i del Territori. Professor
titular d’universitat, doctor enginyer de
Camins, Canals i Ports. Ha estat coor�
dinador del Programa de Doctorat de
Gestió del Territori i Infraestructures
del Transport. El seu camp de recerca
és l’enginyeria de les xarxes d’infraes�
tructures del territori •

Francisco Javier Navallas, secre-
tari general.  Diplomat en Gestió i
Administració Pública per la UPF i lli�
cenciat en Ciències Polítiques i de
l'Administració per la UB. Ha estat
responsable de la Unitat de Plans
d'Estudi i Títols del Servei de Gestió
Acadèmica, entre el 1999 i el 2003, i
cap del Servei de Gestió Acadèmica
del 2003 fins a l’actualitat •

Daniel Sempere, director del Cen-
tre de Recerca de l’Aeronàutica i
de l’Espai. Professor titular d’Enginye�
ria Ambiental. Llicenciat en Ciències
Físiques i doctor en Hidrologia. Dirigeix
el Grup de Recerca Aplicada en Hidro�
meteorologia i ha rebut la distinció de
recerca del DURSI el 2001. Fa recerca
en hidrometeorologia i observació de la
Terra aplicada al medi ambient •

Resolució de la convocatòria de mobilitat 2005. Podeu consultar al web la resolució aprovada en el darrer
Consell de Govern sobre la convocatòria de mobilitat de 2005 i la relació de persones que han obtingut aquesta con�
cessió •  http://www.upc.edu/bupc

Ramon Alcubilla, director del Cen-
tre de Recerca de Nanoenginyeria.
Catedràtic d’universitat, enginyer de
Telecomunicació i doctor enginyer per
la Universitat Paul Sabatier de Toulou�
se. Ha estat director del Departament
d’Enginyeria Electrònica. La seva acti�
vitat de recerca se centra en l’energia
solar fotovoltaica, tecnologia de semi�
conductors i microsistemes •

Albert Prat, director del Departa-
ment d’Estadística i Investigació
Operativa. Catedràtic d’universitat i
doctor en Enginyeria Industrial. Ha
estat sotsdirector de l’ETSEIB, vice�
rector d’estudis graduats i director
acadèmic de la Fundació UPC. La
seva recerca se centra en la creació
d’interfícies informàtiques per a aplica�
cions estadístiques complexes •
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la docència

La Universitat, present a la primera 
Setmana de l’Aeronàutica i de l’Espai  

Un grup de 19 nois i 5 noies consti�
tueixen la primera promoció de titulats
d'Enginyeria Tècnica Aeronàutica,
especialitat en Aeronavegació de
l’EPSC. La major part d’aquests titu�
lats, que han realitzat pràctiques en
empreses del sector i han participat en
acords de mobilitat internacional, ja
s'han incorporat al mercat laboral, con�
tribuint així a la dinamització del sector
aeroespacial a Catalunya.
El dia 1 d'octubre va tenir lloc a l’edifici
Fòrum de Barcelona l’acte de gradua�
ció d’aquesta primera promoció, coin�
cidint amb la Setmana de l'Aeronàutica
i de l'Espai, celebrada del 24 de
setembre al 3 d'octubre, que s’ha
organitzat per primera vegada, amb la
voluntat de posicionar Barcelona com
una ciutat de referència dins el sector

aeroespacial a Europa. A l'acte de gra�
duació, presidit per l'alcalde de Barce�
lona Joan Clos, hi van assistir el rector
de la Universitat, Josep Ferrer Llop; el
director de l'EPSC, Miguel Valero; l'al�
calde de Castelldefels, Antonio Padilla;
el director general de Barcelona
Aeronàutica i de l'Espai (BAIE), Juan
Manuel Lecue, i el degà del Col·legi
d’Enginyers Tècnics Aeronàutics,
Miguel Ángel González. 
Paral·lelament, l'Escola Tècnica Supe�
rior de Castelldefels i l'Escola Tècnica
Superior d'Enginyeries Industrial i
Aeronàutica de Terrassa han participat
amb un estand a la Mostra Aeronàuti�
ca i de l'Espai.  La iniciativa ha servit
per donar a conèixer els estudis i la
recerca que desenvolupa la UPC en
aquest àmbit •

L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT) i l’Escola Politècnica
Superior de Castelldefels (EPSC) han participat a les activitats de la Setmana de l’Aeronàutica i de l’Espai.

Atenea 4.0. L'entorn virtual de docèn�
cia de la Universitat ha estat renovat
amb l'objectiu de donar suport a l'a�
daptació dels estudis a les directrius
de l’EEES. El disseny funcional de la
nova plataforma Atenea s'ha desenvo�
lupat amb les aportacions del profes�
sorat i de les unitats bàsiques de la
UPC, utilitzant programari obert Mood�
le • http://atenea.upc.edu

L'EPSC guanya 
el Premi Flyer 2005
L'Escola Politècnica Superior de
Castelldefels (EPSC) ha rebut el
Premi Flyer 2005 per la titulació
d'Enginyeria Tècnica Aeronàutica,
en el marc de la segona edició de la
Nit de l'Aviació, organitzada per
l'Associació d'Enginyers Aeronàu�
tics d'Espanya, dins dels actes de
la Setmana de l'Aeronàutica i de
l'Espai. L'EPSC ha rebut el premi
en la categoria de centres de for�
mació en aeronàutica, per la inno�
vació en el camp de la didàctica
educativa, la implantació de siste�
mes de qualitat en el centre i l’alt
índex d'inserció laboral •
http://www.nitdelaviacio.com

Conveni de mobilitat internacional
amb el Georgia Institute of Tech-
nology. El 29 de setembre, la UPC va
signar un acord d'ampliació del conve�
ni amb el College of Computing del
Georgia Institute of Technology, mit�
jançant el qual s’impulsa l’intercanvi
d’estudiantat entre aquest Institut i la
FIB durant un semestre o curs acadè�
mic. Arran d’aquest acord, també es
dóna suport a les estades d'estiu de
l'estudiantat de la Universitat nord�
americana a la UPC. Al llarg del curs,
la FIB té previst impulsar nous projec�
tes de cooperació educativa •
http://www.fib.upc.edu

Ja fa molts anys que la mineria subterrània ha deixat de ser la feina principal
dels enginyers de mines, només hi treballen un 10% dels titulats. Als estu�
diants que segueixen el segon cicle de mines a Manresa, se'ls obre un nou�
camp, una nova mineria fronterera amb altres enginyeries.
Una primera frontera és l'arquitectura, que necessita d'uns materials cada
cop de major valor afegit, als quals s’han de donar acabats especials per a
nous usos. Un altre camp d'acció és l'enginyeria civil, com ara la construcció
d'infraestructures viàries, que cada vegada requereixen més túnels per acon�
seguir obres de menor impacte ambiental. 
L'aigua és un recurs natural cada cop més preuat. Tant o més important és la
gestió dels recursos energètics, pel caràcter estratègic dels combustibles fòs�
sils. L'energia i el seu transport és el camp fronterer que s'estableix amb l'en�
ginyeria industrial, com ho és també l'obtenció de materials amb noves pres�
tacions. L'enginyeria dels recursos naturals és l'espai de trobada dels profes�
sionals titulats de l’EUPM que provenen de l'àrea d'influència d'Aragó, Bale�
ars, Catalunya i el País Valencià. La societat demana enginyers capaços d'ex�
treure els recursos geològics amb una major cura. Per afrontar el repte de la
sostenibilitat, a Manresa ens avalen 60 anys d'estudis tècnics en enginyeria
de mines i 15 anys de doctorat en recursos naturals i medi ambient. L’immi�
nent canvi de nom del centre a Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de
Manresa també hi pot ajudar. El repte pendent dels estudis d’enginyeria més
antics de l’Estat (225 anys) és probablement el canvi de nom del títol. De ben
segur que podria repercutir en un major respecte a una professió clau en el
desenvolupament sostenible del planeta.   

Xavier de las Heras
Director del Departament d’Enginyeria Minera i Recursos Naturals

Les fronteres de la nova mineria

informacions
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Les dades són el resultat d’un 
estudi elaborat pel Grup de 
Recerca d’Igualtat d’Oportunitats 
en l’Arquitectura, la Ciència i la 
Tecnologia per evidenciar les
diferències per raó de gènere 
a l’hora de triar una feina. 

Catàleg de serveis tecnològics per
a les empreses. La Cambra de Co�
merç de Terrassa i la UPC han acordat
elaborar un catàleg de serveis tecnolò�
gics, de recerca i desenvolupament de
l’àrea de Terrassa. Aquest catàleg reu�
nirà tota l’oferta de serveis dels centres
públics, universitats i empreses priva�
des de la zona i anirà adreçat a tot el
col·lectiu industrial de Catalunya. 
La informació es materialitzarà en una
guia completa de serveis que permetrà
posar en contacte els centres públics i
les mateixes empreses privades amb
altres empreses interessades a utilitzar
els seus serveis •
http://www.upc.edu/noticies

El 59% de les noies triaria uns estudis
diferents en cas de ser un noi

Llibre sobre la qualitat de l’aire. La
Fundació Gas Natural ha acordat amb
la UPC col·laborar en l’elaboració d'un
llibre sobre la qualitat de l'aire. El llibre,
que serà publicat per la Fundació Gas
Natural, tindrà caràcter divulgatiu i
didàctic. En aquest treball s'abordaran
temàtiques com la contaminació de
l'aire, les seves causes humanes i l'ai�
re com a font de vida, a més de les
alternatives possibles i les aportacions
que podem fer tots per millorar�ne la
qualitat en els entorns més pròxims •
http://www.upc.edu/noticies

Reglaments aprovats. El Consell de
Govern de  27 de setembre va aprobar
els reglaments del Centre de Recerca
de l’Aeronàutica i de l’Espai (CRAE) i
del Centre de Recerca en Nanoengin�
yeria (CRNE). 
Ambdós centres treballaran  per coor�
dinar i impulsar l’R+D+I en els seus
àmbits; potenciar projectes de recerca
i de cooperació amb altres institucions
i grups de recerca; assessorar en
temes de la seva competència, així
com divulgar l’oferta tecnològica i els
resultats de la recerca a les empreses
i a la societat en general, entre d’altres
aspectes •
http://www.upc.edu/bupc

Les primeres Jornades Internacionals de Mineria, Obra Pública, Desenvolupament
i Població Civil, organitzat per l’EUPM del 20 al 23 de setembre a Manresa, Car�
dona i Sallent, van posar de relleu els aspectes més importants sobre el present i
el futur d’aquest sector. A més d’investigadors i experts, van participar�hi empre�
saris, sindicats i institucions, per tractar la mineria des del punt de vista del medi
ambient, de la qualitat de les aigües minerals, la seguretat civil i l’ordenació del
territori, tot exposant casos concrets. En l’organització, va  participar la Sociedad
Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero i la Federación Ibe�
roamericana de Sociedades para la Defensa del Patrimonio Geológico •

El sector de la mineria, a debat

El CITM recupera les primeres fotografies 
en color d’Espanya

Breus 

Un equip del Centre de la Imatge i la Tecnologia Mul�
timèdia (CITM) ha digitalitzat 55 autocroms originals, les
primeres fotografies en color, d’entre els anys 1910 i
1915. La tècnica de l’autocrom consistia a aplicar sobre
un placa de vidre envernissada una retícula irregular de
partícules microscòpiques de fècula de patata acolori�

des de vermell, verd i blau a parts iguals. El material ha estat rescatat per l’equip
format per Andreu Garcia, Joan Pastor, Carles Mitjà i Toni Bové, amb un sistema
que respecta la integritat física dels originals. El conjunt, que forma part de l’arxiu
històric La memòria de la imatge del CITM, s’ha exposat del 29 de setembre al 16
d’octubre al Palau Robert de Barcelona, amb el títol Del pigment al bit •
http://www.upc.edu/noticies

L’estudi, dirigit per la professora Mont�
serrat Novell, ha fet palès que un 59%
de les noies que ha participat en activi�
tats del Programa Dona, triaria uns
altres estudis si fos un noi. Elles prefe�
ririen treballar a jornada parcial, però
com a nois triarien la jornada completa.
Pel que fa als coneixements i les habi�
litats que creuen necessaris a l’hora de
desenvolupar la feina, les noies priorit�
zen la capacitat de resoldre problemes
i d’admetre els propis errors, així com
els coneixements científics. En canvi, si
fossin nois, creuen que haurien de tenir
la capacitat per dirigir grups i prendre
decisions individualment, així com

coneixements tecnològics. L’estudi,
que té en compte les respostes de 63
estudiantes d’entre 15 i 17 anys, for�
men part del projecte europeu Leonar�
do AmpVoc (Assessing Multiple Intelli�
gence Performance in Vocational Stu�
dents). “Els culpables de la situació són
els estereotips socials sobre les profes�
sions i els estudis”, segons explica
Montserrat Novell, qui afegeix que l’in�
forme “posa l’accent en la importància
de potenciar les habilitats de cada per�
sona, que significa, tant tenir present la
intel·ligència múltiple en el desenvolu�
pament de les noies com dels nois” •
http://www.upc.edu/noticies

informacions
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Mateo Valero, premi Aritmel a l’in-
formàtic de l’any. El professor Mateo
Valero, del Departament d’Arquitectura
de Computadors, ha rebut el Premi
Aritmel 2005 per les extraordinàries
aportacions científiques que ha fet en
l’àrea de l’enginyeria informàtica el
2005. Director del Barcelona Super�
computing Center� Centro de Super�
computación de Barcelona, Valero està
especialitzat en el camp dels computa�
dors d’altes prestacions, sobre el que
ha publicat uns 400 articles •

La millor llicenciada en Matemà-
tiques. Raquel López Blázquez, llicen�
ciada en Matemàtiques a l’FME, ha
rebut un dels premis nacionals de final
de carrera del MEC • 
http://www.mec.es

Un estudiant finalista a la mundial
del Google Code Jam. El Fiber
Tomàs Lloret, finalista del 3r. Concurs
de Programació de la UPC, es va clas�
sificar per a la final mundial del Google
Code Jam, un concurs de programa�
ció organitzat per Google i TopCoder,
que ha tingut lloc enguany el setembre
als EUA. 
El guanyador del 3r. Concurs de Pro�
gramació de la UPC ha estat Omer
Giménez, exestudiant de la FIB i de
l’FME. També han estat premiats en el
concurs Javier Gómez, Víctor Gonzá�
lez i Albert Graells, del CFIS, grup que
participarà al SWERC 2005, juntament
amb dos equips més de la UPC: el
grup de Xavier Martínez, Dani Rodrigo i
Tomàs Lloret, i el de Manel Martínez,
Guillem Palou i Joan Alemany • 
http://concurs.lsi.upc.edu

La Barcelona virtual de 1714. El Laboratori de
Modelització Virtual de la Ciutat ha participat en el
muntatge de l’exposició Barcelona 1714 Virtual,
impulsada per l'Ajuntament de Barcelona i oberta
fins al desembre a la sala Urba (c.Ciutat). 
El Laboratori ha reproduït en 3D la Barcelona de
principi del segle XVIII, concretament una vintena
d'edificis emblemàtics de la ciutat d'aquella època,
alguns de derruïts o reconstruïts, així com el jaci�

ment arqueològic descobert en el subsòl de l'antic mercat del Born. En conjunt es
mostra com eren els llocs per on van entrar a la ciutat les tropes borbòniques l'On�
ze de Setembre • http://www.upc.edu/cpsv/lmvc

El CIMNE desenvolupa un envelat inflable
per a l’exposició MET. Un equip de professors
i investigadors del Centre Internacional de Mèto�
des Numèrics en Enginyeria (CIMNE) i de dife�
rents departaments de la UPC han participat,
juntament amb Buildair Ingeniería y Arquitectura
SA, en el desenvolupament i la creació d’un
envelat inflable per a MET, exposició de promoció del disseny i la creativitat en
moda i arquitectura.  El disseny de l’envelat inflable, instal·lat del 5 al 10 d’octubre
al Moll de la Fusta de Barcelona, realitzat per l’arquitecte Vicenç Sarrablo, consta
d'una estructura de tubs de poliamida d'alta tenacitat, amb recobriment de PVC.
L’estructura de l’envelat, amb una superfície de 1.725 metres quadrats, té 7
metres d’alçària, 79 metres de llargària i 34 d’amplària •

J. A. Fernández i J. M. Fuertes,
membres ‘senior’ de l’IEEE. Juan
Antonio Fernández, actual director de
l’ETSETB, i Josep M. Fuertes, del
Departament d’Enginyeria de Siste�
mes, Automàtica i Informàtica Indus�
trial, han rebut la distinció de membres
senior de l’Institute of Electrical and
Electronics Engineering (IEEE). Aquest
grau només l’han aconseguit fins ara
un 7,3% dels membres de la major
associació internacional d'enginyeria •

El Laboratori d’Aplicacions Bioacústi�
ques (LAB) de l’Escola Politècnica Su�
perior d'Enginyeria de Vilanova i la Gel�
trú, dirigit per l’investigador Michel
André, ha posat en marxa un nou dis�
positiu per detectar en tres dimensions
i en temps real els cetacis que estan en
zones d’alt risc de col·lisió amb embar�
cacions. El primer prototipus del nou
sonar passiu de localització 3D, ano�
menat Whale Anti�Collision System
(WACS), s’ha submergit a l’aigua a

principis del mes d’octubre amb molt
bons resultats en la localització concre�
ta de fonts sonores artificials. El proper
pas del LAB és estudiar durant l’hivern
les poblacions de catxalots que habi�
ten zones de trànsit marítim intens a les
illes Balears • 
http://www.lab.upc.es

Un pas endavant per conservar cetacis 

Presentació de la Càtedra HP. L’ETSEIB i Hewlett Packard van presentar el 15
de setembre la Càtedra HP, en una jornada sobre aplicacions d’imatge i edició
digital. La Càtedra realitza activitats de formació, recerca i transferència de tecno�
logia per incorporar les innovaciones tecnològiques als productes HP, així com tot
un seguit d’activitats docents. El processament de la imatge, les tecnologies d’im�
pressió i la transmissió de dades són algunes de les principals línies de recerca de la
Càtedra • http://www.catedrahp.upc.es

El WACS és un sonar passiu de
localització d’objectes submergits
en temps real que reduirà, entre
altres aplicacions, les col·lisions 
d’embarcacions amb cetacis.
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http://upc.edu/agenda... i els propers dies  

Publicacions  ... i al web 

Videoteca digital. Nova plataforma que acull i
dóna accés als vídeos de què disposen les
biblioteques disposen i els que La Factoria ha
anat realitzant com a suport a la docència. El pro�
jecte és una col·laboració entre el Servei de
Biblioteques i Documentació, l’Escola Politècnica
Superior de Castelldefels i l’Institut de Ciències
de l’Educació • http://bibliotecnica.upc.es/video

La Xarxa Mundial d'Universitats per a la Innovació
(Global University Network for Innovation, GUNI)  el
secretariat de la qual es troba a la UPC, organitza
del 30 de novembre al 2 de desembre la Con�
ferència Internacional de Barcelona sobre Educa�
ció Superior. En aquesta nova edició de la Con�
ferència es presentarà l’Informe mundial sobre
educació superior en el món, centrat en el finança�
ment de les universitats. 
La Conferència coincidirà, el dia 2 de desembre, amb la segona edició de la Tro�
bada de Premis Nobel a Barcelona, un fòrum de reflexió que enguany planteja
com a tema de debat si l'educació superior del segle XXI ha de ser un servei
públic o un bé comerciable. Rigoberta Menchú (Pau, 1992), Werner Arber (Medi�
cina, 1978), José Saramago (Literatura, 1998) i Adolfo Pérez Esquivel (Paz, 1980)
són alguns dels premiats amb el Nobel que participaran enguany a la Trobada •
http://www.guni2005.com 

Nou directori. Des del mes d’octubre, la comu�
nitat universitària pot utilitzar un nou directori
desenvolupat per UPCnet. Aquesta nova versió
s’ha creat amb programari lliure, en sintonia amb
l’aposta de la Universitat per fomentar l’ús i l’apli�
cació d’aquest programari. El nou directori també
ha canviat d’imatge, d’acord amb els criteris d’i�
matge de la resta del web institucional •
http://directori.upc.edu/directori

Memòria 2004-2005 de la CUDU. La
Càtedra Unesco de Direcció Univer�
sitària ha publicat en format electrònic
la seva memòria. L’edició recull els
seminaris, la formació, les conferèn�
cies i la recerca realitzada per la Càte�
dra durant el curs passat, així com les
activitats preparades per al nou curs
acadèmic. 
Entre les noves propostes destaquen
jornades de formació monotemàtiques
sobre competències professionals i
habilitats directives, al gener de l’any
vinent un seminari internacional sobre
la universitat cubana, del 28 d’octubre
al 4 de novembre, i el nou Màster Vir�
tual en Direcció Universitària, al març
del 2006 •  http://www.upc.edu/cudu

Torna la Setmana de la Ciència
La física en els videojocs, la formació
dels estels i dels forats negres, i les
aportacions científiques d’Einstein a
les obres literàries del Quixot i de Verne
són alguns dels temes que centraran
les activitats que la UPC ha organitzat
per a la nova edició de la Setmana de
la Ciència. Tot un seguit de jornades,
taules rodones, exposicions i tallers
que del 4 al 15 de novembre apropa�
ran tàcnica a la societat des de tots els
campus de la Universitat • 
http://www.upc.edu/setmanaciencia

Ajuts a activitats culturals i espor-
tives. Fins al 28 d’octubre està oberta
la convocatòria per sol·licitar ajuts
econòmics per a la realització d’activi�
tats culturals i esportives durant el
període 2005�2006. Per concedir els
ajuts, es valoraran les iniciatives pre�
sentades que fomentin l’esport, la cre�
ació artística, els hàbits de sensibilitza�
ció i sostenibilitat, així com tot allò que
permeti desenvolupar la qualitat de
vida de la Universitat perquè sigui més
estimulant i atractiva • 
http://www.upc.edu/bupc

Un euro per a un llibre. La Biblioteca
de l’E.P.S. d’Enginyeria de Vilanova i la
Geltrú, amb el suport del Centre de
Cooperació per al Desenvolupament,
inicia una campanya per recaptar
recursos i comprar materials en llen�
gua autòctona, per ampliar la bibliote�
ca de Luna Nueva a Asunción (Para�
guai). El centre es va crear l’any passat
gràcies a un projecte de cooperació
amb l’associació Luna Nueva, que tre�
balla per ajudar les nenes i adoles�
cents explotades sexualment • 
http://bibliotecnica.upc.es/bib340

Premi Ciència Ficció 2005
El 23 de novembre a les 13 hores
tindrà lloc a l’Aula Màster del Campus
Nord de Barcelona el lliurament del
Premi UPC de Ciència�Ficció 2005,
guardó convocat anualment pel Con�
sell Social. 
El guardó premia amb 6.000 euros la
millor obra en aquesta temàtica.
També s’atorguen dues mencions
especials de 1.500 euros cadascuna,
una de les quals premia el millor relat
presentat per un membre de la UPC.
Les obres guanyadores es publicaran
a Edicions B, en la col·lecció NOVA
ciència ficció •
http://www.upc.edu/cienciaficcio

II Conferència Internacional de Barcelona sobre 
Educació Superior i II Trobada de Premis Nobel 
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Fundador i president del Lean Enterprise Institute, va expli-
car en una conferència, el mes de juliol a la Fundació UPC,
com millorar la competitivitat empresarial, basant-se en el
principi de màxim valor i malbaratament zero, i en la flexi-
bilitat i l’agilitat en els processos de producció.

“Per tenir èxit cal deixar de
fer tot allò que no crea valor”

James P. Womack

Llicenciat en Ciències Polítiques,
James P. Womack és el creador i
impulsor del terme ‘lean manage-
ment’, la gestió empresarial alta-
ment competitiva. Basada en les
experiències de producció japone-
sa, aquest model ha permès millo-
rar espectacularment l'eficiència i
la competitivitat de la indústria,
especialment de l'automòbil. Als
anys 80, aquest expert internacio-
nal, que ha analitzat el sistema de
gestió de centenars d’empreses,
va concloure que el model de Toyo-
ta és el superior.

En quins principis es basa el pen-
sament ‘lean’?
En la gestió enfocada al procés. El
procés és simplement un conjunt d'ac�
cions que s'han d’abordar d'una forma
adequada i en el moment adequat. La
majoria d'empreses o organitzacions
funcionen verticalment, però els pro�
ductes que demana el client, el valor,
flueixen horitzontalment i això involucra
molts departaments. Hem d'aprendre a
gestionar processos i a combinar
departaments verticals respecte a pro�
ductes i processos horitzontals. Es trac�
ta de mirar el procés des de la deman�
da del client cap enrere. Perquè, davant
d'un producte, el client es qüestiona si
funciona, si està disponible i si té un
preu raonable. Per contra, no es pre�
gunta sobre com és l'empresa que el
produeix. En canvi, la majoria de direc�
tius només pensa en com són les seves
organitzacions.

No creu que aquest concepte és
una utopia?
No, en realitat tothom podria fer�ho.
Les empreses que no necesiten ser
millors no seran millors. Si no hi ha
necessitat de canvi, l'empresa no can�
via el model de gestió. Als anys 40,
Toyota va adoptar un nou sistema de
gestió en un moment  en què es troba�
va desesperada, i ha tingut un gran èxit.
En un negoci, si no som capaços de
donar resposta al client, no podrem
triomfar. Una de les grans aportacions
del ‘lean management’ és simplificar,
eliminar tot malbaratament, és a dir,
deixar de fer aquelles coses que no afe�
geixen cap valor a l'empresa i només
destinar recursos a les que creen valor.

Com es pot fer això? 
Mirant�t'ho tot com si fos un procés.
Per fer fluir un producte, cal tenir una
capacitat adequada de gestió en cada
procés d'activitat, disponibilitat i flexibi�
litat. Cal estar involucrat i capacitat en la
gestió de materials i informació, quan el
client ho demani, el que s'anomena sis�
tema pool. Amb aquestes idees, es
requerirà menys capacitat d'inversió,
menys espai, menys temps i menys
recursos humans per fer una quantitat
determinada de producte. I això és
millor per a l'empresa i per a la societat.
Crec que els directius han de canviar la
seva manera de pensar. 

El ‘lean management’ és aplicable
també a altres sectors com ara el
de serveis o fins i tot a organitza-

cions que gestionen coneixement,
com és la universitat?
Sí. Pronostico que en els propers 10
anys, el camp més important d’aplica�
ció del pensament lean serà el de la
sanitat, que té un greu problema. En el
món de la universitat hi ha dos aspectes
que cal revisar: l’excés de burocratitza�
ció i l’escassa formació pràctica dels
estudiants, que haurien de poder treba�
llar amb projectes reals. Una universitat
lean seria aquella que treballés més a
prop del món real, de manera que l’es�
tudiant també creés un cert valor, en lloc
de ser només una despesa •

James P. Womack ha treballat per
al servei del Massachusets Institute
of Technology (MIT). És coautor del
gran èxit La màquina que va canviar
el món (1990) i d’altres llibres com
Lean  thinking (1996). El 1997 va
fundar el Lean Enterprise Institute,
del qual és president i des d’on
ensenya i assessora empreses i
organitzacions sobre les millors
eines, tècniques i principis per maxi�
mitzar el valor i minimitzar la despe�
sa. Promou la implantació del lean
management en camps com la sani�
tat, la construcció i l’educació, sobre
els quals parla en el seu nou llibre,
Lean solutions. El juliol va impartir
una conferència a la UPC, organitza�
da pel Departament d’Organització
d’Empreses amb el suport de la Fun�
dació UPC • http://www.lean.org

informacions


