
Inauguració del BSC-CNS
El 22 de novembre es va inaugurar oficial-
ment el Barcelona Supercomputing Cen-
ter-Centro Nacional de Supercomputa-
ción (BSC-CNS), que acull el MareNos-
trum, l’ordinador més potent d’Europa. 

A l’acte, hi van participar el president de la
Generalitat de Catalunya, Pas-
qual Maragall; la ministra d’E-
ducació i Ciència, M. Jesús
San Segundo, i el conseller del
DURSI, Carles Solà •
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Conferència Internacional sobre 
l’Ensenyament Superior a la UPC

Del 30 de novembre al 2 de desembre, la UPC va ser punt de referència per a l’educació superior al món arran de la 
II Conferència Internacional de Barcelona sobre l’Ensenyament Superior. L’esdeveniment va aplegar prop de 400
persones arribades de 70 països dels cinc continents. Durant les sessions de la Conferència, es va presentar
l’informe mundial sobre la situació de l’educació superior al món, L’educació superior al món 2006.
El finançament de les universitats. A més, la Universitat va acollir la II Trobada de Premis Nobel • 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

LOU. El rector explica que el 14 de desembre la CRUE ela-
borarà un primer posicionament sobre la modificació de la
LOU  i se sotmetrà a aprovació el document que fixa la posi-
ció de la UPC en relació a aquesta modificació. 

Programes de postgrau i màsters oficials. El rector
manifesta la seva satisfacció per la quantitat i per la qualitat
de la proposta de programes oficials de postgrau, definits en
el nou marc de l'EEES, feta des de la UPC. Fa explícit el seu
reconeixement al treball de les persones promotores dels
programes i del personal tècnic de l'Àrea de Docència.

Inauguració del BSC-CNS. El rector es congratula de la
recent inauguració oficial del Barcelona Supercomputing
Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) i
del superordinador MareNostrum, el 22 de novembre, amb la
presència del president de la Generalitat de Catalunya, Pas-
qual Maragall, la ministra d'Educació i Ciència, M. Jesús San
Segundo, i el conseller del DURSI, Carles Solà. Remarca els
compromisos públics per construir, a tres anys vista, un super-
ordinador més potent i recorda el lideratge de la UPC en l’àm-
bit de les TIC, com mostra un informe del Ministeri d'Indústria.

II Jornades sobre Ensenyament Superior. El rector fa
esment de la celebració de la II Conferència Internacional de
Barcelona sobre l’Ensenyament Superior, organitzada per la
GUNI, de 30 de novembre a 2 de desembre a la UPC, per
debatre sobre el finançament de les universitats, així com de la
presentació de l’Informe Mundial sobre Educació Superior i de
la II Trobada de Premis Nobel a Barcelona. Ambdós esdeveni-
ments consoliden l'activitat de la GUNI i posicionen la UPC al
bell mig del debat sobre l'educació superior. 

Llum verda a les obres de l’ETSEIB. El rector informa que
el plenari de l'Ajuntament de Barcelona de desembre donarà
llum verda a l'execució de les obres de remodelació dels
espais que ocupa l'ETSEIB. La UPC ha obtingut el finança-
ment per sufragar les obres dels ajuts del Ministeri d'Educa-
ció i Ciència (MEC) per a la construcció de parcs tecnològics.

Nou contracte programa. S'han iniciat les primeres con-
verses amb el DURSI per establir les bases del nou contrac-
te programa 2006-2009. Cap al Nadal s'entrarà en detalls
més concrets i es preveu reduir el nombre d'indicadors i l'in-
crement de la dotació econòmica destinada al contracte. 

Parcs tecnològics. El rector valora positivament la nova
convocatòria de préstecs reembossables per a parcs tec-
nològics del MEC i es congratula que la UPC hagi obtingut
un ajut important que es destinarà a diversos projectes. La
Generalitat es farà càrrec de la titularitat del préstec.

Fusió EUETIT-ETSEIAT. S'han donat els primers passos
per al procés de possible unió d'ambdues escoles en una de
sola. El projecte és pioner en el sistema universitari espanyol,
ja que pretén fusionar dos centres de gran tradició en la
major escola d'enginyeria industrial d'Espanya.

Plenari de la Xarxa d’Universitats Joan Lluís Vives. El
rector explica que en el darrer plenari de la Xarxa, la UPC va
proposar tres projectes. El primer, l’organització d'un Màster
Interuniversitari de Filologia Catalana, del qual la Universitat
d'Andorra n’assumirà l'organització, que podria ofertar-se a
partir del proper curs. En segon lloc, la commemoració del
75è aniversari de les Normes de Castelló el 2007 amb un
Congrés Internacional de Llengua Catalana, en què hi parti-
cipi professorat de filologia catalana d'arreu del món, esde-
veniment que organitzarà la Universitat Jaume I. Finalment, la
tercera proposta, a estudiar amb més deteniment, suggeria
la possibilitat que les universitats es comprometessin a impli-
car-se, amb projectes, en el debat sobre el caràcter plurina-
cional de l'Estat espanyol.

Inauguració del GIRO. El rector fa referència a la inaugura-
ció del Centre Tecnològic de Gestió Integral de Residus
Orgànics (GIRO), impulsat per l'Ajuntament de Mollet del
Vallès, l'IRTA, la UPC i la Fundació Agbar. 

22@BNC. Informa de la bona marxa de les negociacions
amb el 22@BCN per determinar la presència de la UPC en
aquella zona, així com de la Fundació UPC. 

PBAUE. Explica que s’ha encarregat a la consultora Trans la
redacció d'un estudi d'impacte econòmic del projecte Parc
Barcelona d'Arquitectura, Urbanisme i Edificació (PBAUE).

Recuperació de la memòria històrica. El rector recorda
que tant l’organització a la UPC de les III Jornades Memorial
Democràtic, els dies 16 i 17 de novembre, com la participa-
ció en l'acte d'homenatge commemoratiu a Manuel
Sacristán, en el 20è aniversari de la seva mort, s'inscriuen en
el conjunt d'iniciatives per recuperar la memòria històrica.

Síndic. El Síndic de Greuges de la UPC, Josep Navarro, ha
estat elegit novament, i per segon mandat consecutiu, coor-
dinador dels síndics de les universitats públiques espanyo-
les.

Relleu a la UOC. Informa del pronunciament favorable del
Consell Assessor de la Universitat Oberta de Catalunya,
sobre la proposta de nomenar Imma Tubella com a rectora
d'aquesta Universitat en substitució de Gabriel Ferraté, i elo-
gia la tasca desenvolupada pel rector Ferraté •

Destaquem els aspectes més rellevants de l’informe que el rector va presentar al Consell de Govern el dia 29 de
novembre. 
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Conferència Internacional de Barcelona sobre 
l’Ensenyament Superior: garantir la qualitat i l’equitat
La necessitat de reformular polítiques públiques que
garanteixin la qualitat i l’equitat de l’ensenyament 
universitari és una de les principals conclusions que
s’extreuen de l’informe l’Ensenyament Superior al
Món, elaborat per la Xarxa Global d’Innovació Univer-
sitària (GUNI) i presentat durant la II Conferència

Internacional de Barcelona sobre l’Ensenyament
Superior, que va tenir lloc del 30 de novembre al 2 de
desembre a la UPC.
En la Conferència, experts d’arreu del món van posar
de relleu que la universitat ha d’adaptar-se als canvis
actuals per afrontar el futur.

Durant tres dies, del 30 de novembre al
2 de desembre, la UPC va acollir la II
Conferència  Internacional de Barcelo-
na sobre l’Ensenyament Superior. La
trobada va reunir prop de 400 perso-
nes de gairebé 70 països dels cinc
continents, entre les quals figuraven
personalitats guardonades amb el
premi Nobel, ministres d’educació, rec-
tors i representants de les universitats
d’arreu del món, per debatre sobre el
finançament de les universitats. 
Aquesta segona edició de la Conferèn-
cia, que va tenir lloc a l’auditori de l’edi-
fici Vèrtex, va ser oberta pel president
de la Generalitat de Catalunya, Pasqual
Maragall; el rector de la Universitat de
les Nacions Unides, Hans van Ginkel; el
president de la Comissió Espanyola de
la Unesco, Luis Ramallo; el director del
Centre Unesco de Catalunya, Agustí
Colomines, i el rector de la UPC, Josep
Ferrer Llop.
L'augment massiu d'estudiantat, que
ha passat de 13 milions l'any 1960 a
més de 110 milions l'any 2003; l'ex-
pansió de l'educació superior privada;
la nova tendència a considerar l'ense-
nyament superior com una mercaderia,
i la dificultat de l'Estat per fer front a
aquesta nova realitat han estat alguns

dels punts analitzats, amb la finalitat de
redissenyar noves estratègies per al
finançament de les universitats. 
En el decurs de la Conferència, es va
explicar quina és la situació de la uni-
versitat al món i els experts van alertar
del mercantilisme que impregna les
actuacions d’alguns centres d’ense-
nyament superior que, amb l’objectiu
d’obtenir beneficis econòmics, aprofi-
ten que els recursos públics són insufi-
cients per cobrir la demanda. 
A la conferència inaugural, centrada en
el paper de les universitats en els paï-
sos emergents, l’investigador nord-
americà Philip G. Altbach, director del

Center for International Higher Educa-
tion del Boston College, va afirmar que
“no totes les universitats han d’estar ni
poden estar orientades a la recerca”.
Quant a l'expansió massiva de l'educa-
ció superior i la dificultat de l'Estat per
fer front a aquest fort increment, Alt-
bach va defensar que “l’educació
superior, com a bé públic que és, hau-
ria de ser finançada pels poders
públics”, encara que va reconèixer l’im-
portant paper que té la iniciativa priva-
da. A més, va explicar que quasi a tot
el món, excepte als Estats Units i al
Japó, les universitats són principalment
de caràcter públic. (Continua a la pàgina següent)

Amb motiu de la Conferència, es va presentar l’informe
mundial sobre la situació de l’educació superior al món,
titulat L’ensenyament superior al món 2006. El finançament
de les universitats. El document, elaborat per experts de
renom internacional, ofereix una nova mirada sobre l’estat
del finançament de l’educació al món i les possibles solu-
cions i implicacions polítiques que comporta. Coordinat
per la Xarxa Global d’Innovació Universitària (GUNI), l’infor-
me analitza la situació de l’educació superior a l’Àfrica sub-
sahariana, als països àrabs, als Estats Units, a Amèrica lla-
tina, a l’est d’Àsia i a Europa. Alguns dels experts que han
participat en l’elaboració del document són Bikas C. San-
yal, assessor del director general de la Unesco per a l’edu-
cació superior; Bruce Johnstone, especialista en finança-

ment i exrector de la State University New York; Jandhyala
B. G. Tilak, director de la Unitat d’Economia Educativa de
l’Institut Nacional de Planificació i Administració de l’Edu-
cació, i Fahima Charafeddine, catedràtica de Filosofia de
l’Institut de Ciències Socials de la Universitat del Líban, a
Beirut. L’informe posa de manifest l’expansió massiva de
l’educació superior a tot el món, així com la incapacitat
dels Estats per fer front a aquesta expansió i el naixement
de nous proveïdors privats que veuen en l’educació una
oportunitat de negoci. També remarca el cofinançament de
tots els agents implicats, la necessitat de garantir la quali-
tat i l’equitat en l’accés a la universitat, de gestionar de
forma òptima els recursos i d’establir un diàleg amb la
societat per conèixer les demandes socials •

Informe L’Ensenyament Superior al Món

informacions
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Set premis Nobel es van reunir en la II
Trobada de Premis Nobel que va tenir
lloc amb motiu de la II Conferència
Internacional de Barcelona sobre
l’Ensenyament Superior. L’acte, orga-
nitzat per la Fundació per al Com-
promís Social de la Universitat amb la
col·laboració de la GUNI, va comptar
amb la presència del rector de la
UPC, Josep Ferrer Llop, i del presi-
dent de la Fundació Cultura de Pau,
Federico Mayor Zaragoza.
Els Nobel van manifestar que el futur
de l'educació superior dependrà, en
gran mesura, dels estudiants que hi
accedeixin i, per aquest motiu, és
important que es mantingui un diàleg
permanent amb els docents dels
altres nivells educatius i es contribuei-
xi a assegurar una alta qualitat del
conjunt del procés educatiu.
Quant a si l'educació superior és un
bé públic o una mercaderia, tema
central de la jornada, el premi Nobel
José Saramago va dir que "si la uni-
versitat cau en mans de la iniciativa
privada serà un instrument que inte-
ressarà a les empreses". En aquest
sentit, Joseph H. Taylor va estar d'a-
cord que “la universitat sigui un recurs
públic accessible a tothom. Una mes-
cla entre finançament estatal i filantrò-
pic és bona". Rigoberta Menchú va
comentar que "ara es parla de la pri-
vatització, però fa molt de temps que
l'educació va ser segrestada al servei
de grups o empreses privades. La
universitat ha de ser un laboratori de
valors. Hi ha un enfocament doctrina-
ri de l'educació superior que no ser-

veix per resoldre problemes reals,
pública i privada poden ser compati-
bles, sempre que estiguin basades en
la funció social de la universitat".
Fruit del debat, els Nobel van fer
pública una proposta final que consi-
dera que l'educació superior és un bé
públic. Els signants del document,
que s’ha donat a conèixer a la 6a
Conferència Ministerial de l'Organit-
zació Mundial del Comerç (OMC) de
Hong Kong, consideren que és total-
ment contrari als objectius de l'edu-
cació superior que estigui lligada a la
generació de lucre, de beneficis
econòmics directes com a resultat de
la seva activitat. Els premis Nobel
demanen que l'OMC consideri l'edu-
cació superior un servei públic i que la
universitat quedi exclosa dels serveis
subjectes a la liberalització comercial
entre els països del món.
Durant la Trobada, estudiants del
Centre de Formació Interdisciplinària
Superior (CFIS) van poder conversar
amb els premis Nobel i fer preguntes
sobre el finançament de la recerca
universitària o sobre la fuga de cer-
vells, entre d’altres qüestions • 
http://www.upc.edu/noticies

II Trobada de Premis Nobel

Altres conferències. Rigoberta
Menchú (Pau, 1992 ) va impartir
una conferència al Campus de
Terrassa, el 30 de novembre. La
premi Nobel va parlar sobre la
situació actual dels pobles indí-
genes i es va reunir amb el Con-
sell de la Solidaritat de Terrassa •

(Ve de la pàgina anterior)

D’altra banda, Bruce Johnstone, espe-
cialista en finançament i exrector de la
State University New York, va presen-
tar el préstec a estudiants com una
solució de viabilitat financera de l’edu-
cació superior. 
Pel que fa a la fuga de cervells -tema
de gran preocupació per a tots els
governs-, Hans Van Ginkel, rector de la
Universitat de les Nacions Unides, va
dir que cal impulsar programes que
facilitin que les persones de països
pobres que vénen a estudiar a univer-
sitats de països occidentals, com per
exemple a Europa, “puguin tornar als
seus països i puguin seguir formant-se
de manera permanent”. En la mateixa
línia, la professora Maureen Woodhall,
de l’Institut d’Educació de la Universi-
tat de Londres, que va parlar sobre el

paper de les taxes de matrícules i dels
ajuts a estudiants, va opinar que seria
vital “desenvolupar universitats de
recerca en els països emergents, amb
l’esperança de generar una comunitat
científica que es mantingui dins del
país i de dur a terme una recerca cen-
trada cada cop més en les necessitats
i els interessos locals i nacionals”. 
Els premis Nobel Rigoberta Menchú
(Pau, 1992) i Jerome I. Friedman (Físi-
ca, 1990) van intercanviar punts de
vista amb els assistents sobre si l’en-
senyament superior ha de ser un bé
públic o una mercaderia. 
A la II Conferència també es va pre-
sentar l’Enquesta Delphi, un estudi que
recull l’opinió de prop de 80 persones
(directius, finançadors, experts i mem-
bres de la societat civil) de 43 països
diferents que analitzen i donen la seva
valoració sobre el finançament de l’e-
ducació superior, la situació actual i les
tendències de futur •
http://www.guni-rmies.net/conference

http://www.upc.edu/noticies

D’esquerra a dreta i a la primera fila: Adolfo Pérez Esquivel (Pau, 1980); Josep

Ferrer Llop (rector de la UPC); Federico Mayor Zaragoza (president de la Funda-

ció Cultura de Pau); Rigoberta Menchú (Pau, 1992) i José Saramago (Literatura,

1998). Segona fila: Martinus J. G. Veltman (Física, 1999); Werner Arber (Medicina,

1978); Jerome I. Friedman (Física, 1990) i Joseph H. Taylor Jr. (Física, 1993).
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Reproduïm algunes de les conclusions
de la reunió de la GUNI, presentades
per Peter Okebukola, president de la
xarxa regional GUNI-Àfrica:

• Si tractem l’educació superior com
una mercaderia, l’únic que s’aconse-
gueix és convertir-la en un instrument
per servir uns interessos particulars i
d’una elit. 

• Creiem que la reducció del paper
de l’Estat i l’increment del mercats
restringeix l’accés a l’educació i fa
més grans les diferències entre les
nacions. En tractar l’educació superior
com una mercaderia, fem mal a la
producció del coneixement.

• Rebutgem la idea que té l’Organit-

zació Mundial del Comerç quant  a l’e-
ducació superior, ja que violaria els
acords de les Nacions Unides sobre
els drets humans. 

• Estem convençuts que l’educa-
ció superior és un bé públic i un dret
universal.
• Les universitats han d’adoptar
estratègies de pressió per aconseguir
fonts d’ingressos.

• El finançament públic no hauria
de ser controlat pel govern. El principi
de llibertat acadèmica ha de ser
observat rigorosament. La inversió del
govern no hauria de ser vista com un
cost.

• Animem a no rebutjar, per raons eco-
nòmiques, l’estudiantat amb capacitat. 

• Animem els governs a reconèixer
la importància de la universitat en el
desenvolupament socioeconòmic del
país i el seu valor com a avantatge
públic. Creiem que s’hauria d’invertir
més en l’educació superior.

• Encoratgem els governs a garantir
un accés a l’educació superior més
just i ampli. 

• Les universitats haurien de diver-
sificar les seves fonts d’ingressos.

• Creiem que és molt important in-
crementar el diàleg entre societat,
estudiants i empresaris per arribar a
un consens en el finançament de l’e-
ducació superior • 
Més informació:
http://www.upc.edu/noticies

Conclusions a la Casa de la Llotja de Mar de Barcelona
Els participants de la II Conferència Internacional de Barcelona sobre l’Ensenyament Superior es van reunir,
el 3 de desembre, a la Casa de la Llotja de Mar de Barcelona per presentar les conclusions. Durant l’acte, es
va anunciar que l’aliança de les civilitzacions serà la temàtica per a la III Trobada de Premis Nobel, que
tindrà lloc l’any vinent.

L’educació superior és un bé públic que no ha de ser excloent.

Les institucions responsables de l’educació superior han de ser

un servei públic, que no ha de ser interpretat com un sector esta-

tal o com un sector que no pugui rebre aportacions privades,

sinó com un servei a la societat gestionat amb autonomia políti-

ca i financera.

L’educació superior no ha d’estar lligada al lucre o a la realització

de beneficis econòmics. Com a servei públic ha de proveir-se

sobre la base de la igualtat, i prestar-se de manera contínua i per-

manent, i no estar subjecta a cap tipus de discriminació. Al

mateix temps, tindrà el grau de llibertat òptim respecte als camps

i als temes que desenvolupi al servei de la societat.

El futur de l’educació superior dependrà en gran mesura de l’es-

tudiantat que hi accedeixi. Per tant, és important que la universi-

tat mantingui un diàleg permanent amb els docents dels altres

nivells educatius. 

S’ha de contribuir a transformar l’estudiantat en ciutadans i ciu-

tadanes, a tenir en compte punts de vista i de referència ètics i

desenvolupar la capacitat de participar en una tasca quotidiana

de construcció de la pau i del desenvolupament.

El mèrit del professorat i dels investigadors ha de ser l’element

fonamental per garantir la qualitat de l’ensenyament i de la inves-

tigació a la universitat. 

Les institucions d’educació superior realitzen, i han de continuar

realitzant, una funció social crucial: generar i divulgar el coneixe-

ment necessari per resoldre els problemes que té plantejats la

societat. 

Els seus beneficis socials han de cobrir els reptes en tots els

àmbits possibles de la vida humana: social, cultural, tecnològic,

econòmic i polític.

La universitat com a servei públic autònom al servei de la socie-

tat ha de continuar sent una instància crítica que no guardi silen-

ci. 

Rebutgem l’actual deriva que l’Organització Mundial del Comerç

sembla introduir en el camp de l’educació superior. 

Es tendeix a jutjar l’educació superior com a bé públic i a intro-

duir-hi elements que legitimen la compravenda  com si fos un bé

de consum comercialitzable. Això sembla especialment perillós

en un món que es globalitza, on la manca de recursos pot ali-

mentar pràctiques de compravenda entre institucions i organit-

zacions de diferents països.

Ens preocupa com estan evolucionant, a l’Organització Mundial

del Comerç, temes relacionats amb el coneixement i els sabers,

com ara la no-protecció de la diversitat cultural, entre d’altres.

En aquest sentit, a la pregunta L’educació superior del segle XXI:

servei públic o mercaderia?, responem: servei públic, i demanem

a l’OMC que ho consideri així, excloent-la dels serveis subjectes

a la liberalització comercial entre els països del món •

Les conclusions dels premis Nobel
A l’acte de la Casa de la Llotja de Mar també es van llegir les conclusions de la II Trobada de Premis
Nobel, a càrrec d’Adolfo Pérez Esquivel (Pau, 1980). Destaquem alguns dels aspectes que són bàsics,
segons els premis Nobel, perquè una universitat amb autonomia dels poders públics sigui compatible
amb l’existència d’iniciatives privades, que promogui el debat i formi éssers crítics.



La instal·lació d’informàtica més gran
d’Espanya ja està inaugurada. El presi-
dent de la Generalitat de Catalunya,
Pasqual Maragall; la ministra d’Educa-
ció i Ciència, María Jesús San Segun-
do; el conseller del Departament d’Uni-
versitats, Recerca i Societat de la Infor-
mació (DURSI), Carles Solà; la presi-
denta d’IBM a Espanya, Amparo Mora-
leda; el primer tinent d’alcalde de l’A-
juntament de Barcelona, Xavier Casas;
el rector de la UPC, Josep Ferrer Llop,
i el director del BSC-CNS, Mateo Vale-
ro, van inaugurar oficialment el BSC-
CNS, que acull el MareNostrum. 
Aquest centre espanyol de supercom-
putació per a ús multidisciplinari s’ha
creat a partir d’un consorci format pel
Ministeri d’Educació i Ciència, a través
de la Secretaria d’Estat d’Universitats i
Recerca; per la Generalitat de Catalu-
nya, a través del DURSI, i la UPC. L’ob-

jectiu és gestionar i promoure la
col·laboració científica, econòmica,
tècnica i administrativa de les entitats
que l’integren per a la creació, la cons-
trucció, l’equipament i l’explotació del
BSC-CNS.

A ple rendiment 
El superordinador està funcionant a ple
rendiment des del 24 de juny. En
aquests cinc mesos, ha aconseguit
que 70 projectes de recerca estatals
comencin a donar resultats, gràcies als
4.812 processadors que treballen cada
dia i que permeten fer 42 bilions d’ope-
racions per segon. Un equipament
d’alta tecnologia al servei de la recerca
i un projecte científic en si mateix, ja
que l’equip del professor Jesús Labar-
ta està treballant en el MareNostrum II:
un superordinador 25 vegades més
ràpid que l’actual i que consumirà

menys energia. S’està estudiant la pos-
sibilitat d’utilitzar processadors Cell
d’última generació, desenvolupats per
a la videoconsola Playstation 3 per
Sony, Toshiba i IBM, que el BSC-CNS
prova d’adaptar a la supercomputació. 

Les àrees de recerca 
El BSC-CNS és una infraestructura de
recerca per a ús multidisciplinari, al ser-
vei de la comunitat estatal de científics
i tècnics, d’entitats públiques i priva-
des, orientat a fomentar la col·laboració
internacional. Gràcies al MareNostrum,
el professor de l’ETSEIB José Maria
Baldasano, que lidera el grup d’investi-
gadors de l’àrea de Ciències de la Terra
del BSC-CNS, estudia la contaminació
que produeix a Europa la sorra del
Sàhara, la qualitat de l’aire i el canvi
climàtic. 
A l’enginyer aeronàutic Javier Jiménez
Sendín, especialista en dinàmica de
fluids, professor de la Universitat
Politècnica de Madrid, i al seu equip, el
superordinador els permet estudiar,
entre d’altres àmbits, les turbulències
en la part inferior de les ales dels avions
perquè consumeixin menys.  Modesto
Orozco, professor de bioquímica de la
Universitat de Barcelona, ha creat una
biblioteca de 1.900 proteïnes en movi-
ment que els científics podran consul-
tar per Internet, i Roderic Guigó, bioin-
formàtic del grup de biogenètica de
l’Institut Municipal de Recerca Biomè-
dica de Barcelona, compara el genona
humà amb el d’altres animals • 
http://www.upc.edu/noticies
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Inaugurat el ‘MareNostrum’, el superordinador 
més potent d’Europa

El ‘MareNostrum’ és la peça clau del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputa-
ción (BSC-CNS), un centre impulsat i gestionat per un consorci format pel Ministeri d’Educació i Ciència, el
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, la Generalitat de Catalunya i la UPC. 

El ‘MareNostrum’, en dades

El MareNostrum és actualment el superordinador més potent d’Europa i un dels més
potents del món 

Potència màxima 42,35 teraflops (42 bilions d’operacions per segon. 

Amb una calculadora es trigaria més de 10 milions 

d’anys a resoldre les operacions que realitza en un segon)

Pes 40 tones

Superfície 116600  mm22 (menys de la meitat d’una pista de bàsquet)

Sistema operatiu Linux (obert)

Arquitectura 4.812 processadors en paral·lel

Memòria principal 9,6 terabytes (equivalent a 18.000 PC)

Memòria de disc 236 terabytes (140 terabytes externs i 90 interns)

Potència instal·lada 600 kilowats (6.000 bombetes de 100 watts)

Més informació: http://www.bsc.es
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Punts clau de la declaració sobre 
la proposta de modificació de la LOU
El Consell de Govern ha aprovat el 29 de novembre una declaració sobre la 

proposta de modificació de la LOU que inclou suggeriments a la proposta 

inicial del Ministeri d’Educació i Ciència, alguns dels quals es desprenen de

debats i acords adoptats prèviament pels òrgans col·legiats de la UPC.

Òrgans de govern. Les funcions, les competències i la composició del Claustre Univer-

sitari, del Consell de Govern i dels òrgans col·legiats de les unitats, les ha de determinar

cada universitat en els seus Estatuts. Així, el Claustre podria recuperar les atribucions que

li corresponien abans de l’entrada en vigor de la LOU i la llei no exclouria la incorporació

de membres del Consell Social al Consell de Govern. Els requisits per accedir als òrgans

unipersonals, sense altra excepció que el de rector o rectora, han de ser matèria dels

Estatuts de les universitats, així com el procediment d’elecció de rector o rectora, i la llei

ha de permetre l’accés del PAS al càrrec de vicerector o vicerectora. Per modificar els

Consells Socials, cal una justificació basada en els objectius de la reforma i en l’expe-

riència del funcionament d’aquests òrgans, analitzada pels mateixos Consells Socials. 

Finançament. La llei hauria d’incloure disposicions sobre el finançament de les univer-

sitats públiques, atesa la insuficiència de recursos disponibles per realitzar les activitats

tradicionals i les noves, com ara l’adaptació a l’EEES. Entre les disposicions haurien de

figurar criteris sobre els preus públics i el sistema de beques, per garantir la igualtat d’o-

portunitats en l’accés; criteris sobre les subvencions, així com mesures fiscals per reduir

els costos de les activitats de les universitats públiques o de les entitats creades per

aquestes universitats, i per facilitar a la societat l’accés a la formació universitària al llarg

de la vida. A més, cal la creació d’un sistema de beques i d’ajuts, per assegurar la mobi-

litat d’estudiants i personal de les universitats, tant en l’àmbit estatal com internacional.

Consell d’estudiants. La creació per llei d’un Consell d’estudiants d’àmbit estatal plan-

teja problemes difícils de resoldre sobre composició i representativitat. A més, la confi-

guració legal i reglamentària d’aquest Consell hauria de ser precedida per un procés de

debat i consulta amb les organitzacions d’estudiants, per la qual cosa no sembla oportú

abordar-la en aquesta modificació de la llei.

Personal docent i investigador. Els criteris del procés d’acreditació haurien de ser rati-

ficats pel Consell de Coordinació i ser transparents i detallats. No s’ha qüestionat l’apli-

cació de complements de productivitat com a requisit per formar part de comissions

d’habilitació, d’acreditació o d’accés a plaça, però també cal afegir requisits de mèrits

docents. La composició de les comissions per a l’accés a places de PDI l’ha de deter-

minar la universitat. Per tant, es rebutja que quatre dels cinc membres d’aquestes comis-

sions es decideixin per sorteig sota la responsabilitat del Consell de Coordinació Univer-

sitària, com planteja la proposta, ja que aquesta regulació suposaria un retrocés consi-

derable en relació a la LOU vigent. 

Així mateix, ha de ser competència de la universitat la determinació dels processos dels

concursos de professorat funcionari i contractat. Segons la proposta ministerial, els con-

cursos d’accés a plaça de catedràtic o catedràtica serien no presencials i no públics,

però aquest procediment no ofereix garanties de transparència i de respecte als drets de

les persones. Les comunitats autònomes són les encarregades de regular les figures de

contractació diferents de les que preveu la LOU, però cal garantir l’existència de la figu-

ra del professorat contractat doctor permanent. D’altra banda, la prohibició de l’ús d’al-

gunes denominacions, com ara la de catedràtic, fa impossible mantenir la configuració

del professorat contractat establerta a la LUC i impulsada pel pla Serra i Húnter. La pro-

posta ministerial declara a extingir els cossos de CEU i de TEU per adaptar-se a l’es-

tructura de títols prevista a l’EEES. Les vies per a la seva integració al cos de TU haurien

d’estar obertes permanentment. L’assoliment dels requisits dels TEU hauria de suposar,

sense límit temporal i amb el finançament adequat del MEC, la incorporació al cos de TU

i no sols a l’acreditació. Pel que fa als camps i àrees de coneixement, es preveu que els

criteris d’acreditació s’estableixin per “camps de coneixement” que es definirien regla-

mentàriament. En canvi, l’acreditació mateixa i l’accés a plaça els determinarien comis-

sions corresponents a àrees de coneixement. La reforma de la LOU obre una possibilitat

de suprimir aquesta figura que caldria aprofitar •

Breus

Juan Ignacio Cirac, doctor ‘honoris
causa’ per la UPC. El Consell de
Govern ha aprovat la proposta feta per
diverses unitats de la Universitat d’in-
vestir com a doctor honoris causa el
físic manresà Juan Ignacio Cirac, tot
coincidint amb l’Any de la Física. La
proposta ha sorgit dels departaments
de Física i Enginyeria Nuclear, Física
Aplicada, Teoria del Senyal i Comunica-
cions, Òptica i Optometria, de l’Escola
d’Òptica i Optometria i de l’Institut de
Ciències Fotòniques que, amb aquesta
investidura, volen fer palès el lligam
existent entre la física i l’arquitectura i la
tecnologia. Doctor en Físiques per la
Universitat Complutense de Madrid,
Cirac és actualment director del Max-
Planck Institut für Quantenoptik a Ale-
manya. Expert en informació quàntica,
col·labora des de fa uns anys en el
desplegament i la consolidació de l’Ins-
titut de Ciències Fotòniques, ubicat al
Campus del Baix Llobregat •

2n Concurs de Relats Breus de
Hackers. Mireia Fernández  i Jordi
Ferran han estat els estudiants gua-
nyadors del 2n Concurs de Relats
Breus de Hackers amb l’obra Carícia i
han rebut un premi de 900 euros. El
segon premi, dotat amb 450 euros, ha
estat per a Elias Baixas i el tercer,
dotat amb 225 euros, per a Ignasi
Albesa. 
Aquest concurs, convocat pel Servei
de Llengües i Terminologia i l'Escola
Politècnica Superior de Castelldefels,
té l’objectiu de dignificar la figura del
hacker i retornar-li el seu esperit origi-
nal: el de la persona apassionada per
la programació que busca la contínua
millora en les xarxes i els sistemes
informàtics a partir de la cooperació i la
llibertat d'accés al coneixement •

Millor esportista universitària. L’es-
tudiant de l’ETSAB Carla Martínez ha
estat elegida millor esportista catalana
universitària en totes les modalitats
d’esport. Martínez practica les modali-
tats esportives de voleibol pista i volei-
bol de platja •
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Nomenaments 

Josep M. Domènech i Mas, 
director del Departament de Pro-
jectes d’Enginyeria. Doctor Enginyer

Industrial per la Uni-
versitat Politècnica,
el nou director del
Departament de
Projectes d’Enginye-
ria va ser el coordi-
nador de l’assigna-
tura de Projectes

d’Enginyeria II. 
La seva recerca se centra en la planifi-
cació del subsòl urbà i ha treballat
amb elements singulars de prefabri-
cats de formigó •

Daniel López Codina, director de
l’EUETAB. Doctor en Ciències Físi-

ques per la Universi-
tat de Barcelona,
López Codina ha
estat  coordinador
de la Unitat de Re-
cerca, Transferència
de Tecnologia i Inno-
vació Docent de
l’EUETAB-ESAB des

de l’any 2000 i anteriorment havia
estat sotsdirector d'estudis. 
La seva àrea d’expertesa és la mode-
lització i simulació discreta de sistemes
biològics •

Resultats del segon seguiment del
component comú de la planificació
estratègica de les unitats bàsiques.
Un total de 45 unitats bàsiques han
aconseguit assolir el 95% dels objec-
tius programats en el marc del compo-
nent comú de la seva planificació
estratègica. En el  segon seguiment
d'aquest component, les unitats han
informat dels resultats de cada objec-
tiu, a través de la pàgina web s'ha sim-
plificat i agilitzat el procés i s'han fet
públics els resultats, una vegada vali-
dats i aprovats. A partir del seguiment
de les accions programades durant els
mesos d'octubre i novembre, s'ha rea-
litzat per a cada unitat l'assignació
econòmica derivada d’aquesta conse-
cució i s'ha establert l'assignació màxi-
ma assolible per al pressupost de
2006. Ara, les unitats han de fer pro-
postes per millorar el procés i les eines
de cara al tercer seguiment, així com fer
la revisió dels objectius per al 2006 •
http://www.upc.edu/bupc

Implantació de PRISMA als centres propis 
Des de juliol, el sistema d'informació PRISMA, que dóna suport a la gestió dels
estudis (planificació, desenvolupament i avaluació), ja funciona a tots els centres
propis de la UPC. Una enquesta de valoració feta entre els vuit primers centres
que van implantar el sistema revela un alt grau de satisfacció en diferents aspec-
tes, amb una valoració global de 4,3 sobre 5. 
La Unitat PRISMA, l’equip tècnic encarregat del desenvolupament del projecte,
s'ha integrat a l'estructura del Servei de Gestió Acadèmica i treballa en aspectes
de millora i d'implantació de noves entrades, relacionades estretament amb l'Es-
pai Europeu d’Educació Superior (EEES). PRISMA està constituït per un sistema
de gestió, ja en explotació, i un sistema d'anàlisi de la informació directiva, en
procés de desenvolupament. 
Fins al juliol d’aquest any, el projecte ha estat dirigit per la FIB. El juliol de 2003 es
va implantar a la FIB i l'ETSAV; al febrer de 2004, a l'ETSETB, l'EPSC i l'FME, i al
juliol de 2004, a l'ETSEIB, l'ETSECCPB i l'ETSAB. La implantació definitiva a la
resta de centres propis s’ha produït el passat juliol • http://www.upc.edu/bupc

Ajuts de viatges per a activitats
docents. S'han concedit un total de
16.522 euros d’ajut a diferents pro-
postes de viatges amb finalitats
docents presentades per centres i
departaments a la convocatòria 2005.
La majoria de les propostes han estat
subvencionades en un 25% • 
http://www.upc.edu/bupc

La novel·la Diving into the wreck, de l’a-
mericana Kristine K. Rusch, ha guanyat
el primer Premi UPC de ciència-ficció
2005, dotat amb 6.000 euros, convo-
cat per quinzè any consecutiu el Con-
sell Social de la Universitat. 
La convidada d’honor de la cerimònia
de lliurament, que es va fer el 24 de
novembre a l’aula màster, va ser l’es-
criptora nord-americana Elisabeth
Moon, que en una conferència va expli-
car com va descobrir la ciència-ficció a
través de la malaltia del seu fill autista. 
En aquesta edició s’han presentat 93
obres. La majoria procedeixen d’arreu
d’Espanya i la resta, d’Estats Units,
Argentina, França, Xile, Bèlgica i
Canadà, entre d’altres. Un 70% de les
novel·les presentades són en castellà;

un 14%, en anglès, un 12%, en català,
i un 4%, en francès.
L’obra guanyadora se centra en un
equip de recuperadors de velles naus
de l’espai que han naufragat i que
estan abandonades en absència de
gravetat a les restes d’una nau de la
Terra. 

El jurat també ha concedit una menció
especial a l’obra Semiótica para los
lobos, de Vladimir Hernández, i la men-
ció UPC s’ha atorgat, ex aequo, a les
obres Òbol, d’Eugeni Guillem, estu-
diant de l’ETSEIAT, i P.I.C., d’Albert
Solanes, estudiant de l’EUOOT• 
http://www.upc.edu/cienciaficcio

La novel·la ‘Diving into the wreck’, de Kristine K. Rusch, 
primer Premi UPC de ciència-ficció 2005
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Resolució d’ajuts per a parcs
científics. El Ministeri d’Educació i
Ciència  ha concedit a la Universitat el
90% dels ajuts sol·licitats en forma de
préstec, que pujaven a 21,9 milions
d’euros, per a parcs científics i tec-
nològics. Són ajuts que es destinaran
als projectes següents: la construcció
d’un edifici d’investigació i equipament
científic en aeronàutica; un edifici per al
Centre Internacional de Mètodes
Numèrics a l’Enginyeria (CIMNE); l’edi-
fici de l’Institut de Ciències Fotòniques;
el projecte K2M (Knowledge to Mar-
ket); el condicionament d’espais per a
un CPD; el Centre de Recerca de
Nanoenginyeria; el condicionament
d’espais al Neàpolis; l’adequació d’una
plataforma oceanogràfica i l’estudi de
viabilitat per a un centre de recerca de
tecnologies marines •
http://www.upc.edu/bupc

El LIM instal·la noves boies 
d’observació marítima
El Laboratori d’Enginyeria Marítima del Departament d’En-
ginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental (LIM) instal·larà a
partir del desembre nous equips de mesura al cap de
Creus, al golf de Roses, i als deltes del Tordera, el Llobre-
gat i l’Ebre, per obtenir dades meteorològiques i dels
corrents marins del litoral català que no es tenien fins ara. 
Les dades obtingudes mitjançant les boies d’observació
ajudaran a gestionar el medi marí: identificar el moviment
de taques a la superfície del mar en cas d’abocaments i
conèixer la biologia marina i el seu comportament, gestio-
nar millor els ports i tenir més informació per projectar plat-
ges i noves infraestructures portuàries. Les dades s’envia-
ran cada hora, per satèl·lit, al LIM i un cop processades es
publicaran a Internet. El nou conjunt de boies s’afegeix a les que hi ha actualment
instal·lades a diversos punts de la costa i que proporcionen informació sobre l’o-
natge i el nivell del mar.  El projecte XIOM (Xarxa d’Instruments Oceanogràfics i
Meteorològics) forma part d’un conveni entre la UPC, el Departament de Política
Territorial i Obres Públiques, la Direcció General de Ports i el Servei Meteorològic
de la Generalitat de Catalunya • 
http://lim050.upc.es/projects/xiom

Es posa en marxa el Parc de Recerca 
i Innovació de la UPC

La proposta de crear el Parc de Recer-
ca i Innovació de la UPC (Parc-UPC)
neix de la necessitat d’articular i orde-
nar tot el conjunt d’entitats i unitats
generadores de recerca i coneixement
de la Universitat. 
Actualment, la UPC participa  en diver-
sos centres mixtos de recerca, centres
tecnològics, patronats de diferents
tipus i fundacions diverses. D’altra
banda, des de la Universitat també
s’impulsa la creació d’empreses de
base tecnològica. Tot aquest conjunt
d’ens constitueix un actiu en recerca,
innovació i transferència de tecnologia,
fonamental per al desenvolupament del
país. En aquest sentit, el Parc-UPC vol
ser un instrument per acollir, articular i
promocionar aquest conjunt d’unitats i
entitats i, alhora, millorar la visibilitat de
la seva activitat.
De forma paral·lela, el Parc-UPC es
crea amb la finalitat d’afavorir la pro-
ducció de ciència, coneixement i tec-

nologia, i de potenciar la connexió de la
UPC amb el sector socioeconòmic del
territori, en acció coordinada amb el
Consell Social.

Estructura
El Parc-UPC està format per un comis-
sionat o comissionada, nomenat pel
rector; una comissió permanent, un
consell d’entitats vinculades i d’entitats
externes i una unitat operativa.
Les activitats del Parc-UPC es recolza-

ran en estructures d’R+D+I i estructu-
res col·laboradores de serveis (presten
serveis a les estructures d’R+D+I). Dins
el col·lectiu d’estructures d’R+D+I figu-
raran les entitats vinculades de tipus 1
(fundacions, consorcis, centres tec-
nològics i parcs científics i tecnològics
vinculats a la Universitat Politècnica de
Catalunya) i entitats externes (empre-
ses i centres d’R+D d’empreses que
tinguin relació amb la Universitat) • 
http://www.upc.edu/bupc

El Consell de Govern de 29 de novembre va aprovar la creació del Parc de Recerca i Innovació de la UPC
(Parc-UPC), un ens per impulsar el compromís social i afavorir la recerca, la innovació, la transferència de
resultats i el progrés tecnològic. Alhora, el Parc-UPC serà un agent dinamitzador socioeconòmic entre 
la universitat, les administracions i les empreses.

Missió del Parc-UPC
La missió del Parc-UPC és, a més de la promoció de l’R+D+I, l’articulació de
les entitats vinculades i la seva relació amb la Universitat; la potenciació i
gestió dels espais físics  associats als parcs científics i tecnològics vinculats a
la UPC; l’increment del finançament per a activitats de recerca i la potenciació
de la cooperació entre els diferents integrants del sistema de recerca i
d’innovació. Així mateix, el Parc-UPC pretén proveir les unitats i entitats
generadores de recerca i coneixement i les empreses que en formin part,
d’un entorn atractiu i d’un nivell de serveis d’alt valor afegit, i millorar-ne la
imatge i el prestigi •
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MIllorar la transferència del coneixe-
ment i dels resultats de la recerca que
genera la Universitat en benefici de la
societat i de l’entorn productiu, i crear
equips de treball per realitzar projectes
orientats a donar resposta a les neces-
sitats i les oportunitats del mercat és
l’objectiu primordial del programa K2M
(Knowledge To Market), aprovat pel
Consell de Govern. 
El projecte, inspirat en models interna-
cionals de gestió de la recerca com el
de Cambridge (Regne Unit) o l’Stanford
Research Institute (Califòrnia, EUA),
contribueix a reduir el salt existent entre
les necessitats i oportunitats empresa-
rials en matèria d’R+D+I i la capacitat
de la Universitat d’aportar els seus
coneixements i resultats de recerca de
manera eficaç. El programa donarà
suport a projectes científics rellevants,
que siguin multidisciplinaris, basats en

la col·laboració universitat-empresa, i
orientats a un producte o servei indus-
trialitzable que sigui rendible.
K2M contribuirà a formar doctors i
doctores en temes de recerca d’alta
demanda i a promoure projectes inte-
grats durant un període de temps •
http://www.upc.edu/bupc

Aprovat el Programa K2M de 
transferència de coneixement

L’EPSEVG enlaira un zepelí. L’Escola Politècnica
Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
(EPSEVG) va enlairar, el 28 de novembre, davant l'au-
lari del Centre, un zepelí de 9 metres de llargada, pilo-
tat manualment per radiocontrol. Aquest és un treball
final de carrera dels estudiants Ivan Huete i Ricard
Gonzalvez, que vol demostrar la implementació del
pilotatge automàtic del zepelí. La construcció del diri-
gible s'emmarca en un projecte de recerca d’Andreu
Català, director del Centre i professor del Departa-
ment d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial, i Jordi Prats,
del Departament d'Enginyeria Electrònica. L’enlairament del dirigible es va fer amb
la col·laboració de l'empresa Ketch, del grup Derby • 

El Despertaferro s’optimitza per superar els Pirineus. L’equip MontSENY,
format per sis estudiants de l’ETSEIB,
introduirà millores tècniques al Des-
pertaferro, el primer vehicle solar
català desenvolupat a la mateixa
Escola, amb la finalitat que pugui par-
ticipar al ral·li solar europeu Phébus,
que travessarà els Pirineus, de l’1 al 5

de juny. El Despertaferro, que va córrer a la SunRace 2000 d’Austràlia, va ser
desenvolupat per un equip d’estudiants de l’ETSEIB i l’Escola Universitària Sale-
sians de Sarrià, dirigits pel professor Ricard Bosch, del Departament d’Enginyeria
Elèctrica, que també coordina els integrants del nou equip en el seu projecte final
de carrera •

Premi a un article científic en el
congrés EUCAS. Joaquim Lloberas,
titulat per l’ETSEIAT, ha rebut un premi
internacional en el Congrés European
Conference on Applical Superconduc-
tivity (EUCAS), que ha tingut lloc a
Viena, per la publicació d’un article
sobre el disseny, la construcció i l’ava-
luació d’un motor elèctric amb material
superconductor d’alta temperatura. El
treball forma part de la tesi doctoral i és
fruit d’un projecte del Departament
d’Enginyeria Elèctrica, el Consorci
Escola Industrial de Barcelona i el
CSIC • http://www.eucas.at

Premis 

El Laboratori d’Enginyeria d’Ener-
gia de Fusió, en unes Jornades
sobre l’ITER. El Laboratori, del
Departament d’Enginyeria Física i
Enginyeria Nuclear, coordinat per
Javier Dies, ha estat l’únic ens de
recerca català que ha presentat les
seves activitats en aquestes Jornades
sobre el projecte de reactor experi-
mental de fusió nuclear, organitzades
els dies 13 i 14 de novembre al Palau
de Congressos de Barcelona, amb el
títol Oportunitats per a la indústria
europea. El Laboratori de l’ETSEIB ha
exposat en un estand les activitats de
docència i de recerca que realitza
sobre el fenomen de la fusió nuclear
controlada, una font d’energia alterna-
tiva per al futur, que és neta i segura i
s’obté a partir de l’hidrogen. El Labora-
tori col·labora en el projecte ITER, de
construcció del reactor de fusió expe-
rimental de Cadarache (França), i amb
l’agència europea que el gestionarà,
amb seu al 22@ •
http://www-sen.upc.es/fusion/ 

Breus 

Ajuts per a projectes d'R+D+I del
Pla Nacional 2006. El Ministeri d'Edu-
cació i Ciència ha fet pública la Convo-
catòria de Projectes d'Investigació
2006. Hi ha dos terminis diferents
segons el Programa Nacional a què
correspongui cada projecte: del
10/12/05 al 16/01/06, i del 17/12/05 al
23/01/06 • 
http://www.ctt.upc.edu

El projecte K2M  se centra en l’àmbit de les TIC, per abordar el desen-
volupament de patents i l’impuls a l’etapa de creació de productes.

Projecte pilot  
Com a projecte pilot del programa
K2M, s’han iniciat accions en
l’àmbit de les TIC amb la col·labo-
ració d’empreses del sector. Entre
aquestes accions destaca el pro-
jecte Blocksat amb l’empresa
Sener, per crear un nou sistema
de control de trànsit ferroviari. El
projecte compta amb un ajut 
Profit •
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http://upc.edu/agenda... i els propers dies  

S’ha obert la nova convocatòria del
concurs fotogràfic d’imatges sobre
realitats dels països emergents, orga-
nitzat pel Centre de
Cooperació per al
D e s e n v o l u p a m e n t
(CCD). 
En aquesta nova edi-
ció, es poden presen-
tar no només els parti-
cipants en projectes de
cooperació realitzats
amb el suport del
CCD, sinó la resta de la
comunitat universitària, amb fotografies
d’experiències pròpies. Fins al 10 de
gener, es poden lliurar imatges que
mostrin diferents aspectes de la realitat
dels països del sud i fotografies sobre

les activitats i la incidència dels projec-
tes de cooperació, en especial aquelles
que mostren l'aplicació de tecnologies

i el desenvolupament de
programes de formació. 

Premis
Cadascuna de les moda-
litats està dotada amb un
primer premi de 600
euros i un segon, de 300
euros.  A més, hi haurà un
únic premi obert als
membres de la Universi-

tat, dotat amb 600 euros, que s’ator-
garà a un treball que hagi estat presen-
tat a qualsevol de les dues modalitats
esmentades •
http://www.upc.edu/ccd

... i al web 

La Memòria, en línia 

Aquest nou format electrònic ofereix
una versió ampliada de la publicació
impresa de la Memòria 2004-2005 i
també les Dades Estadístiques i de
Gestió, que fa un repàs il·lustratiu
entorn als aspectes més rellevants
dels eixos d'activitat de la UPC. 
En la versió electrònica es poden con-
sultar totes les activitats desenvolupa-
des per les diferents àrees de govern i
les unitats bàsiques i funcionals, així
com dels serveis i de les entitats del
Grup UPC i les vinculades a la Univer-
sitat. El nou format també ofereix la
relació dels acords adoptats durant el
curs 2004-2005 pels òrgans de
govern de la Universitat. 
La versió resumida de la Memòria
també es pot consultar en castellà i
anglès • http://www.upc.edu/memoria

Ajuts per a la correcció de tesis
doctorals en català. El Servei de
Llengües i Terminologia, amb el suport
de la Comissió de Biblioteques i Docu-
mentació, obre la nova convocatòria
anual d'ajuts a la correcció de tesis
doctorals. 
L’objectiu de la convocatòria és pro-
moure la redacció i la presentació de
tesis doctorals en català a la UPC, així
com garantir-ne la qualitat lingüística. 
Poden optar a aquests ajuts totes les
persones inscrites en programes de
doctorat que tinguin la tesi doctoral
enllestida per poder-la presentar. Les
inscripcions s’han de formalitzar abans
del 9 de gener de 2006 •
http://www.upc.edu/slt/itineraris

Imatges del món

Exposició de les propostes del
Laboratori REAL. Fins al mes de
juny, es mostrarà a totes les bibliote-
ques les accions dels dotze grups de
recerca guanyadors de la primera
convocatòria del programa Laboratori
REAL. Aquesta iniciativa s’emmarca
en el Pla ambiental del Campus del
Baix Llobregat i té com a objectiu
desenvolupar accions per integrar els
criteris de sostenibilitat plantejats en
aquest Campus. L’exposició itinerant
està organitzada pel Centre Interdisci-
plinari de Tecnologia, Innovació i Edu-
cació per a la Sostenibilitat (Cities)
amb la col·laboració del Servei de
Biblioteques de la Universitat • 
http://www.upc.edu/mediambient

Votacions al concurs de la carpeta
de la UPC 2006-2007. El proper 12
de gener es farà públic el disseny
guanyador del concurs d’idees per a
la carpeta de la UPC del curs 2006-
2007.
La proposta guanyadora s’ha decidit,
de l’1 al 15 de desembre, per votació
electrònica popular entre les finalistes.
Enguany hi ha hagut un increment
notable de participació (107%) res-
pecte a l'any passat. Han votat un
total de 5.103 persones. Del total,
3.897 són estudiants (matriculats en
estudis de 1r cicle, 2n cicle o doctorat
en centres propis i en centres de la
Fundació UPC durant el curs 2005-
2006) i 1.206 són PDI, PAS i personal
d'UPCnet, de la Fundació UPC, d'Edi-
cions UPC i de l'Associació d’Amics • 
http://www.upc.edu/concurscarpeta

Aerotardor 2005 a l’EPSC
Coincidint amb la graduació de la primera promoció d’Enginyeria Tècnica
Aeronàutica, l’Escola Politècnica Superior de Castelldefels (EPSC) organitza un

programa d’activitats al voltant del món
aeroespacial. La propera activitat és la
conferència Probando el A380 en vuelo,
a càrrec de Fernando Alonso, vicepresi-
dent d’assajos de Vol Airbus, Tolosa, que
tindrà lloc el 13 de gener a les 15 hores,
a la sala d’actes de l'Escola •
http://www.epsc.upc.edu
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Federico Mayor Zaragoza creu que
la II Trobada de Premis Nobel con-
solida un projecte iniciat l’any pas-
sat amb l’objectiu d’aplegar perso-
nalitats guardonades amb el premi
Nobel per reflexionar sobre qües-
tions referents a l’educació supe-
rior i al compromís social de la uni-
versitat. En resum, segons Mayor
Zaragoza, ‘un debat ric i interes-
sant que s’ha vist reflectit en la
declaració final’. 

Què es desprèn de les conclusions?
Posen de manifest els perills d’enten-
dre l’educació superior com una mer-
caderia i els grans avantatges que
suposa entendre-la com a bé públic.  A
més, han fet palès que l’educació
superior ha de contribuir a la formació
dels estudiants com a ciutadans, i que
no ha d’oblidar la seva funció social de
generar i divulgar el coneixement
necessari per resoldre els problemes
de la societat actual. A més, cal tenir
present que aquestes conclusions no
són simples reflexions teòriques, sinó
que són reivindicadores del model d'u-
niversitat que volem.

I el pas següent, quin és?
De moment, hem fet els tràmits perquè
la declaració de Barcelona, redactada
desprès de la Trobada, arribi a la pro-
pera cimera de l’Organització Mundial
del Comerç (OMC), que té lloc a Hong
Kong al desembre i que tracta sobre
l’educació superior.

I l’OMC tindrà en compte aquestes
conclusions?
De moment, hem fet els tràmits, i crec
que això ja és prou important. Moltes
vegades ens queixem que no se'ns
escolta, però ho fem sense realment
haver dut a terme el que calia fer per-
què se'ns escoltés d'una manera
seriosa. Ara ningú no ens podrà dir que
no ho hem fet.

Quin ha de ser el paper de la 
universitat en un món cada vegada
més globalitzat?
La universitat té un paper molt impor-
tant en la situació actual, més enllà de
l’àmbit de la formació i de la recerca.
Té un important paper de torre de
guaita, ja que té la capacitat de treba-
llar en escenaris de futur, en l'àmbit
econòmic, en el medi ambient i en el
de la geografia humana, entre molts
altres. I, a més, ha de ser el referent en
propostes de canvi per evitar els princi-
pals perills que té la nostra humanitat a
mitjà i llarg termini.

Aquest tipus de fòrums s’haurien
de celebrar més sovint?
Són positius perquè són elements clau
per a la reflexió i la proposta d'acció.
Moltes vegades els que prenen les
decisions polítiques no tenen prou
temps per reflexionar o un coneixe-
ment prou acurat sobre el que han de
decidir. Per tant, és molt important que
gent de reconegut prestigi dugui a
terme aquesta tasca i comparteixi amb
la societat i els polítics la seva visió.

Però també crec que s’ha de vigilar per
tal que no proliferin trobades sense
contingut,  sense objectius clars i
específics, i sense una bona projecció
posterior, ja que empitjoren la imatge
de les trobades que sí que tenen un
fons clar, com és el cas de la Trobada
de Premis Nobel.

Què cal fer per implantar la cultura
de pau al món?
Doncs calen molts canvis i sobretot
canvis d'actitud. Canvis que es troben
tant a nivell institucional i polític com a
la vida diària de cada persona. Hem de
reconvertir el vell i perniciós adagi "Si
vols la pau, prepara’t per a la guerra"
per un de nou "Si vols la pau, prepara-
la cada dia". I això és tan vàlid per a les
Nacions Unides com per a cada un de
nosaltres •

President de la Fundació Cultura de Pau i vicepresident 
de la Fundació per al Compromís Social de la Universitat, 
organitzadora de la II Trobada de Premis Nobel de Barcelona
a la UPC. 

“Si vols la pau, prepara-la cada dia”

Federico Mayor Zaragoza

Federico Mayor Zaragoza (Barce-
lona, 1934) doctor en Farmàcia per la
Universitat Complutense de Madrid.
Va ser director general de la Unesco,
ministre d’Educació i Ciència i funda-
dor del Centre de Biologia Molecular
Severo Ochoa del Consell Superior
d’Investigacions Científiques, amb
seu a la Universitat Autònoma de
Madrid. És membre de nombroses
acadèmies i associacions de prestigi
així com honoris causa de diverses
universitats. Actualment, també presi-
deix el Fòrum UBUNTU, amb seu a la
UPC •  http://fund-culturadepaz.org


