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Gener 2004

Claustre 
Universitari 
En sessió celebrada el 18 de desembre
a la sala d’actes de l’edifici Vèrtex, es
va constituir el Claustre Universitari de
la UPC sorgit de les eleccions del 18
de novembre passat. Després, a través
del seu informe, el rector va fer un repàs
al que havia estat la vida universitària
en el decurs del darrer any i va posar
l’accent en la transcendència del
procés que havia conduït a l’aprovació
dels nous Estatuts de la Universitat. El
rector també va analitzar el moment
actual pel qual travessa la Universitat a
conseqüència del desplegament i de
l’aplicació de la LOU i de la LUC. 
L’informe del rector va finalitzar
analitzant els reptes més
immediats que planen sobre la Univer-
sitat, dels quals va destacar les oportu-
nitats que l’espai europeu
d’educació superior posava
davant nostre i que no es
podien desaprofitar • 2

El pressupost per 
al 2004 s’incrementa
un 10,72 %

El pressupost de la Universitat
per a 2004 és de 242.835.638
euros, segons es va aprovar
en la darrera sessió del Con-
sell Social a proposta del 
Consell de Govern provisional
de la UPC. 
El pressupost s’ha incremen-
tat  un 10,72 % en relació amb
l’any anterior i les prioritats s’es-

tableixen en cinc pro-
grames, que abasten
objectius acadèmics,
de política de personal i
d’inversions •

Estudi sobre les
dones i la ciència 
a Catalunya

Professores de la UPC, en
col·laboració amb l’Institut de
la Dona, han elaborat i pre-
sentat el Llibre blanc de les
dones a Catalunya, on es
detallen les dades més
recents entorn de la situació
de la dona en l’àmbit de la
recerca, la ciència i la tecnolo-
gia. Entre les conclusions del
llibre blanc destaca el fet 
que només un 33 %
del personal dedicat
a R+D a Catalunya
són dones •5 9

Debat sobre 
el model

docent 8
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El rector Josep Ferrer Llop va estructurar el seu informe davant
els claustrals en tres grans apartats: l’anàlisi del marc general,
les actuacions de la UPC durant el darrer any en les quatre
àrees (docència; doctorat, recerca i transferència dels seus
resultats; personal, estructura i organització, i societat i territori)
i els reptes per al 2004.

Marc general
El rector va encetar el seu informe referint-se als condicionants generals externs
—marc polític— enmig dels quals s’havia desenvolupat la vida universitària. D’a-
questa manera va fer esment de les mobilitzacions per la pau viscudes a
començaments d’any, i també de l’impàs que havien comportat els processos
electorals (municipal i autonòmic) quant a la presa de decisions per part de l’A-
juntament de Barcelona i del govern de la Generalitat de Catalunya. El rector va
destacar, això no obstant, la intervenció de la UPC en els procesos normatius,
sobretot en l’elaboració d’alguns aspectes de la LUC, així com la participació de
la Universitat en grups d’anàlisi i reflexió impulsats pel Ministeri d’Educació i Cul-
tura en relació amb temes com ara l’habilitació del professorat.
Abans d’analitzar les actuacions per àrees, el rector va voler destacar el fet que
el procés conduent a l’aprovació dels Estatuts s’hagués portat a terme amb una
elevada participació i consens per part de la comunitat universitària. També va
mostrar la seva satisfacció per la implicació de la UPC en debats entorn de l’Es-
pai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) i va posar l’èmfasi en la jornada de
reflexió i treball sobre el model docent de la UPC en la perspectiva de l’EEES
que tindrà lloc el maig. D’altra banda, va justificar i anunciar els actes que tin-
dran lloc entre el 23 i el 26 de febrer en homenatge a la lluita antifranquista, amb
el rerefons del 25è aniversari de l’aprovació de la Constitució •

La docència. L'informe del rector
va repassar les activitats docents
desenvolupades en els programes terri-
torial, aeronàutic, d’enginyeries, d’ar-
quitectura i edificació i agroalimentari.
En relació amb el programa territorial,
va destacar l’oferta d’un segon cicle a
l'EPSEVG i d’estudis semipresencials
de segon cicle per a estudiants de l'EUPM.
Pel que fa al programa aeronàutic, el
rector va assenyalar que l'EPSC és una
mostra del dinamisme d’aquest àmbit,
del qual parlen convenis com el signat
amb AENA. Pel que fa a l'impuls a l'àm-
bit aeronàutic al Campus de Terrassa,
va explicar que el pla d'estudis d’Ae-
ronàutica ha estat aprovat pel Consell
d'Universitats i va destacar les activitats
de recerca que es duen a terme a par-
tir de convenis, com el signat amb
Boeing, o la participació de la Universi-
tat en el clúster INGENIA, que agrupa
empreses del sector aeronàutic i en el
qual la UPC, a través del CIMNE, és
soci tecnològic.

Quant a les enginyeries, el rector va
informar de la posada en marxa del
Centre de Formació Interdisciplinària
Superior (CFIS), com a experiència sin-
gular, mentre que sobre el programa
d'arquitectura i edificació va assenyalar
el segon cicle endegat a l’EPSEB.
Igualment, va avançar que el projecte
de Campus de Llevant es revifarà
aquest any després del període electo-
ral, que ha produït un cert endarreri-
ment del procés.
En relació al programa agroalimentari,
Ferrer Llop va referir-se al trasllat de

l'ESAB al Campus del Baix Llobregat
l'any vinent i la participació en les fun-
dacions Triptolemos i La Cuina.
Sobre l’avaluació de la docència, el rec-
tor va fer esment dels canvis en el sis-
tema que regula els punts d'activitat
docent (PAD) i la posada en marxa del
nou sistema per a l'assignació de punts
de docència bàsica —que redefineix
les bases de l'antic encàrrec docent i
que es posarà en marxa el febrer—, així
com la modificació i l’adaptació de la
normativa acadèmica.
L'informe va analitzar l'increment en la
quota d'estudiants que arriben a la
UPC en primera opció i la millora de la
demanda en els campus territorials. El
rector es va mostrar satisfet pel fet que
la UPC hagi estat capdavantera a fer
els estudis superiors més accessibles
per a més persones a través de l'accés
des dels CFGS. Josep Ferrer Llop va
destacar la millora de l'acció tutorial a
partir del pla engegat recentment, així
com el pla de formació d'estudiants a
departaments i instituts de recerca •

claustre universitari. 18 de desembre de 2003. Tota la informació es pot consultar a www.upc.edu/bupc

Actuacions en les quatre àrees:
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Doctorat, recerca i transferència de resultats. En el marc de
la regulació d'aquest àmbit, l'informe del rector va posar l'accent en la cataloga-
ció interna dels grups de recerca d'acord amb els nous Estatuts, en la regularit-
zació dels ens vinculats i en la realització del mapa global de la recerca de la UPC,
que està donant fruits en forma de mapes sectorials. En aquest aspecte, el rec-
tor es va referir a l'acord amb el CIDEM per tal que les universitats disposin de
Tecnocerca, una base de dades que haurà de fer més transparent la recerca uni-
versitària per a les empreses. 
En l'apartat de la promoció, Ferrer Llop va analitzar l'informe sobre activitats de
recerca i, més concretament, el reconeixement dels programes de doctorat amb
menció de qualitat. En el marc de les accions sectorials, va repassar qüestions
com ara la participació de la UPC en l'impuls al Sincrotró, l'acord amb Boeing,
l’acceptació per part de la NASA que Catalunya sigui una de les bases terrestres
del projecte Global Precipitation Measurement i la consolidació de centres mixtos
com ara la Fundació I2Cat, el Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Cata-
lunya (CTTC) o l'Institut de Ciències Fotòniques. Altres elements repassats en l'in-
forme van ser la posada en marxa d'oficines de suport a la recerca, amb la crea-
ció de la primera a l'FME, i la importància que ha adquirit l'AIDIT amb la recent
aprovació del decret que regula els dictàmens vinculants per a l'obtenció de
deduccions fiscals de les empreses que fan projectes d'R+D o d'innovació. Final-
ment, el rector va informar de la participació de la UPC com a copartícip en
empreses de base tecnològica a través del Programa Innova •

Personal, estructura i organització
PDI. L'informe del rector va analitzar la situació de l'encàrrec acadèmic persona-
litzat i el pla d'adaptació a les noves figures i va situar en dos anys el termini per
portar-lo a terme totalment. Sobre la carrera acadèmica, Ferrer Llop va explicar
que ara s'entra en el procés de desenvolupament de la LOU i va repassar les con-
vocatòries que s'obren per a l'habilitació, la de professorat contractat i les del Pro-
grama Serra i Húnter.

PAS..  El rector va explicar que ja està en marxa el procés de revisió dels perfils
per a la racionalització dels llocs de treball i el pla de promoció i estabilització de
la plantilla. Igualment va explicar que s'havia acordat la recuperació i la consoli-
dació de la pèrdua que ha implicat la pujada de l'IPC.
Ferrer Llop va destacar la participació d'un centenar de membres de la comunitat
en la diagnosi per a l'adequació i la racionalització de l'estructura i va anunciar que
abans de l'estiu es posarien en marxa algunes de les actuacions previstes en
aquest treball.
En l'apartat de les infraestructures, el rector va lamentar la paralització que ha
suposat l'any 2003 en l'impuls al Campus de Llevant, i va ressaltar que la previ-
sió és que durant el 2004 es reprengui amb el valor afegit de la maduració del pro-
jecte. 
L'A0 i l'estat de les obres del pàrquing d'aquest edifici al Campus Nord, així com
la consolidació del Parc Mediterrani de la Tecnologia durant el 2004, van ser altres
referències de l'informe, en el qual el rector va fer esment d’actuacions previstes
sobre edificis existents amb la perspectiva que implica la planificació triennal •

Societat i territori. El rector va
referir-se a les actuacions que s'han
dut a terme en el marc de les relacions
institucionals amb altres universitats,
amb les administracions i amb altres
institucions socioeconòmiques i l'im-
puls a les càtedres d'empresa.

claustre universitari. 18 de desembre de 2003. Tota la informació es pot consultar a www.upc.edu/bupc

L'informe va repassar el Pla de rela-
cions internacionals, amb una especial
atenció a la participació de la UPC en
diverses xarxes universitàries i la gran
aposta de la Universitat per la realitza-
ció de màsters compartits, i el rector va
anunciar la posada en marxa de l'Ob-
servatori de Bones Pràctiques, un nou
ens que té com a objectiu el seguiment
de novetats a les universitats de tot el
món i que començarà a funcionar el
mes de febrer.
Les activitats del nou Pla de medi
ambient i de la xarxa GUNI —de la qual
la UPC acull la secretaria general— van
ser uns altres elements tractats a l'in-
forme del rector.
Finalment, Josep Ferrer Llop va anun-
ciar que la Conferència Mundial sobre
l’Ensenyament Superior, que tindrà lloc
a Barcelona l’octubre de 2004, serà el
punt de partida per a l'elaboració d'un
informe mundial sobre l'ensenyament
superior que s'impulsa des de la Uni-
versitat per encàrrec de la Unesco •

http://www.upc.edu/bupc
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Els reptes de futur
El rector Ferrer Llop es va
mostrar raonablement satisfet
del balanç d'aquest darrer any
a la UPC i va explicar que 
l'objectiu és treballar 
en la mateixa línia durant 
els propers mesos per 
consolidar els projectes.

Desenvolupament estatutari.
Entre els reptes per als propers mesos
el rector va assenyalar el desenvolupa-
ment estatutari, un procés que culmi-
narà aquest 2004.
La gran aposta de futur que implica la
definició de l'espai europeu d’en-
senyament superior (EEES). L'E-
EES haurà de transformar el model de
l'ensenyament superior i adaptar-lo a
les necessitats presents i futures.
Segons el rector, es percep una certa
paralització del procés en l’àmbit polí-
tic, sobretot pel que fa al bloqueig dels
decrets. Ferrer Llop es va mostrar ferm
en el fet que malgrat que es confirmi
aquesta tendència paralitzadora del
procés, aquest no es frenarà a la UPC.

El salt en la recerca. Amb l’objec-
tiu d'aconseguir que la inversió en R+D
del país s'apropi al 3 %, una fita essen-
cial per aconseguir el definitiu salt en la
recerca, la UPC treballa en el mapa de
la recerca i per apropar més la Universi-
tat a les empreses. El rector va destacar
la incorporació de nous talents amb els
programes ICREA o els Ramon y Cajal.
Planificació econòmica. El rector
va analitzar la situació econòmica de la
UPC i va assenyalar que no és bona i
que el dèficit estructural que arrossega
la institució pot esdevenir una llosa per
al seu desenvolupament a llarg termini.
Més enllà de les mesures de contenció
del dèficit, Josep Ferrer Llop va dir que
el gran repte és buscar més ingressos 
per millorar la salut econòmica i finan-

cera de la  UPC i va anunciar una plani-
ficació pressupostària a quatre anys
vista que condueixi a l'equilibri. Les
eines per assolir aquest equilibri són el
pla plurianual, el pla TIC, el de personal
i la planificació estratègica, així com
més transparència pressupostària en
tot el Grup UPC.
Rendició de comptes. És un dels
eixos d'actuació i, segons el rector, “ho
serà més en el futur”. Josep Ferrer Llop
va afirmar que la UPC està fent l'esforç
d'explicar “el que fem i com ho fem”,
però que caldrà arribar més lluny i fer
més transparents les actuacions cap a
l'administració i la societat civil •

Els acords
Acord núm. 5/2003. S'aprova per consens el Regla-
ment provisional del Claustre Universitari. 
Acord núm. 6/2003. S'aprova la proposta de Normativa
per a l'elecció del Consell de Govern.
Acord núm. 7/2003. S'aprova per consens la proposta
de normativa per a l'elecció de la Comissió de Reglaments
del Claustre Universitari. 
Acord núm. 8/2003. S'aproven per consens els regla-
ments que ha d’elaborar la Comissió de Reglaments del
Claustre Universitari. 
Acord núm. 9/2003. S'elegeixen els membres de la
Comissió d'Apel·lació, que són els següents: José Luis
Andrés Yebra, Francisco Javier Bará Temes, Jordi Coromi-
nas Dulcet, Fernando Orejas Valdés, Lluís Puigjaner Corbe-
lla, José Nicasio Roca Cladera i José J. Rodellar Benedé.
Acord núm. 10/2003. S'elegeixen els membres de la
Comissió de Selecció i d'Avaluació del Personal Docent i
Investigador de la Universitat, que són els professors José
Ma. Canal Arias, Ignasi Corbella Sanahuja, Francesc de
Paula Daumal Doménech, Joan Figueras Pàmies, Guadalu-
pe Gómez Melis, Miguel Carlos Muñoz Lecanda, Ricardo
Pié Ninot i Agustín Sánchez-Arcilla Conejo, i els estudiants
Maria Isabel Madueño Ruiz i Joan Padrós Amat. 2 vacants
Acord núm. 11/2003. S'aprova per consens elevar a 

definitiu el Reglament del Departament d'Enginyeria Agroa-
limentària i Biotecnologia. 
Acord núm. 13/12. S'elegeixen els membres de la
Comissió de Reglaments del Claustre Universitari:
1 director de centre docent: Joan Jorge Sánchez. Dept.
Física Aplicada, EUPM.
1 director de departament: Josep M. Fuertes Armengol.
Departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i
Informàtica Industrial, ETSEIB.
1 director d'institut universitari de recerca: Xavier Ortega
Aramburu, Departament de Física i Enginyeria Nuclear, INTE.
4 membres del personal docent i investigador: Luis
Basáñez Villaluenga, Departament d’Enginyeria de Siste-
mes, Automàtica i Informàtica Industrial, ETSEIB. Inmacula-
da Rodríguez Cantalapiedra, Departament de Física Aplica-
da, EPSEB. Manuel Sevilla Sanz, Departament de Física i
Enginyeria Nuclear, ETSEIB. Josep Antoni Tribó Busquets,
Departament de Composició Arquitectònica I, ETSAV.
2 membres del personal d'administració i serveis: Pere
Borrás Linares, ETSECCPB, i Miquel Martín Espot, FME.
3 estudiants: Rut Castro Martí, FNB; Marta Casar i López,
Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions, CN, i
Javier Sanz Rodríguez, ETSAV.
www.upc.edu/bupc

Votació  de l'informe del rector: 75
vots a favor, 14 en contra i 60 en blanc.

claustre universitari. 18 de desembre de 2003. Tota la informació es pot consultar a www.upc.edu/bupc
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consell de govern. 11 de desembre de 2003. Tota la informació es pot consultar a www.upc.edu/bupc

El projecte de pressupost 2004 de la Universitat va centrar una part important del debat del Consell
de Govern provisional de l’11 de desembre. En la mateixa reunió, el vicerector de recerca, Juan
Jesús Pérez, va presentar l’Informe d’actuacions corresponent a l’àrea de doctorat, recerca i trans-
ferència de tecnologia, que recull les principals actuacions i projectes duts a terme en aquest àmbit
entre els mesos de gener i octubre de 2003.

El pressupost  per a l’any 2004 ascen-
deix a 242.835.638  euros, la qual cosa
representa un increment global del
10,72 % respecte al de l’exercici ante-
rior. 
El nou pressupost  s’executa a partir de
quatre programes: docència; doctorat,
recerca i transferència de resultats;
societat i territori, i personal, estructura
i organització. També preveu un capítol
dedicat a l’amortització del deute i l’ad-
quisició d’actius per fer possible la con-
secució dels objectius que s’hauran de
portar a terme el 2004 i que es concre-
ten en:
1. Augmentar el reforç a l’activitat
acadèmica. S’impulsa la recerca amb
un augment del 50 % de la dotació de
les beques per a recerca per segon any
consecutiu. A més, es duran a terme
assignacions a centres, departaments i
instituts a partir dels acords de planifi-
cació estratègica, que impliquen un
increment màxim del 14 %, i amb els
projectes estratègics específics
(150.000 euros). També s’incrementa
un 15 % les inversions per a l’ampliació
del fons bibliogràfic i dels recursos per
activitats acadèmiques.
2. Afavorir la implantació del nou
model de política de personal, que
permeti la promoció del PAS i l’aplica-
ció d’un nou model retributiu, l’adapta-

ció del PDI a la LUC, l’abonament
d’una part d’endarreriments al profes-
sorat associat, el manteniment de l’any
sabàtic i la mobilitat del PDI, el mante-
niment de l’acció social i un increment
del 5 % de la formació del personal. 
3. Impulsar l’execució del Pla plu-
rianual d’inversions en els edificis
existents, amb l’assignació de
3.513.471 euros, així com la resta d’o-
bres previstes al Pla d’inversions uni-
versitàries (PIU).
4. Millorar la disponiblitat de recur-
sos TIC a través del Pla plurianual d’in-
fraestructures amb una dotació
d’1.050.000 euros.
5. Aconseguir augmentar la capta-
ció de recursos externs mitjançant el
desenvolupament del Programa UPC-
21, que inclou els convenis càtedra-

empresa i el patrocini de projectes d’in-
terès institucional o específic, i l’incre-
ment de l’overhead dels convenis de
cooperació educativa fins al 14,7 %. 
En la presentació del pressupost, la lla-
vors gerenta, Josefina Auladell, va ex-
plicar que els factors que determinaven
l’increment pressupostari eren: d’una
banda, la part corresponent a aquest
exercici del 30 % de la subvenció pro-
cedent de la Generalitat arran la im-
plantació de la Llei d’universitats de Ca-
talunya (LUC); l’increment del 8 % dels
ingressos procedents de l’overhead del
Centre de Transferència de Tecnologia;
la previsió de l’augment del 14,7 % per
convenis de cooperació educativa; l’a-
portació neta del Programa UPC-21 i,
finalment, els recursos procedents d’in-
gressos patrimonials •

ELS PROGRAMES DEL PRESSUPOST 2004

Docència 52.877.777€
Doctorat, recera i transferència dels resultats 77.875.859€
Societat i territori 4.312.028€
Personal, estructura i organització 97.557.974€ *
Deute i adquisició d’actius 10.212.000€
TTOOTTAALL 224422..883355..663388€

(*) Inclou el pressupost de personal, a excepció del personal docent i investigador, 
que s’ha inclòs als programes 1 i 2. 

panorama

El nou govern de la Generalitat de
Catalunya ha nomenat com a director
general d’Universitats Ramon Vilase-
ca i Alavedra, professor de la UPC i
director del Departament de Física i
Enginyeria Nuclear. Vilaseca va néixer
a Sant Guim de la Plana (la Segarra)

el 1949. Doctor en Física per la UB, va fer els treballs de tesi
a l'École Polytechnique de Palaiseau (París).

El nou director general ha estat professor a la UAB i a la Uni-
versitat de València i, des de 1992, és catedràtic de Física
Aplicada a l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial
de Terrassa (ETSEIT).  Vilaseca ha dirigit projectes de recer-
ca i ha estat autor de nombrosos treballs en el camp dels
làsers i l'òptica no lineal.  El nou DURSI està encapçalat per
l’exrector de la UAB, Carles Solà, i el nou director general de
Recerca és el professor de la Universitat de Barcelona Fran-
cesc Xavier Hernández Cardona •

Ramon Vilaseca, nou director general d’Universitats 
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Acte acadèmic a l'ETSEIT.  L’1
de desembre, l’Escola Tècnica Supe-
rior d’Enginyeria Industrial de Terrassa
va atorgar els diplomes de graduació
als 274 estudiants que s’han titulat en
el centre el curs 2002-03. Del total,
183 són titulats d’Enginyeria Industrial,
altres 30 d’Enginyeria d’Automàtica i
Electrònica Industrial i 61 d’Enginyeria
d’Organització Industrial. En el decurs
de l’acte, que va aplegar personalitats
del món de la política, la universitat i
l'empresa, l’Escola va fer un reconeixe-
ment als millors estudiants de la pro-
moció i el professor Manel Quera va
rebre la medalla de l'Escola pels 25
anys de dedicació docent. D’altra
banda, les empreses Circutor i Imi Nor-
gren, i la Fundació Rafael Escolà van
lliurar els premis als millors expedients
acadèmics de l'Escola als estudiants
Jordi Guixé, Daniel Otero i Roser Cap-
devila • http://etseit-ct.upc.es

El Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) presenta
nous projectes. El CCD va presentar alguns
projectes de cooperació amb països del sud
impulsats per la UPC. La connexió d'aules d'in-
formàtica al Perú, l’abastament d'aigua potable
a comunitats rurals d’El Salvador i activitats de
formació al Marroc són exemples dels més de
70 projectes que s’han portat a terme. Durant
l'acte, també es va fer el lliurament dels premis del I Concurs Fotogràfic sobre
Imatges del Sud i Projectes de Cooperació. La guanyadora de la modalitat Imat-
ges de cooperació és "Becaina a 3.800 metres", d'Anna Guilera, estudiant de
l'ETSEIB, mentre que en la modalitat Projectes de cooperació, es va premiar
"Vivero forestal y ornamental", de Cristina Martínez, del projecte Desenvolupament
Agrícola a Pachacútec, Perú • http://www.upc.edu/ccd 

Primer Fòrum Politècnic a l’EPSEB
El 17 de desembre passat, l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelo-
na (EPSEB) va acollir el primer Fòrum Politècnic, una iniciativa que vol tenir conti-
nuïtat a la Universitat i que té com a objectiu debatre temes d'interès ciutadà amb
un component científic, tecnològic o arquitectònic. El Fòrum a l’EPSEB va girar 
al voltant d’un tema d’actualitat com és el dels accidents laborals. 
El Fòrum, que va tenir  una important assistència de públic, entre estudiants, pro-
fessorat i experts, es va desenvolupar mitjançant una taula rodona, moderada pel
director del centre i impulsor d’aquest primer Fòrum, Francisco Javier Llovera, i en
la qual van intervenir inspectors de treball, jutges, advocats i representants del
gremi de constructors, els quals van debatre sobre els drets i les responsabilitats
dels treballadors en els accidents laborals •

Una bona pràctica ambiental que es
realitza a l'EPSEVG és la reutilització
dels cartutxos de tinta negra. En lloc
de comprar-ne de nous, es reomplen
amb tinta els cartutxos gastats de les
impressores. Aquesta acció suposa un
estalvi  econòmic i de matèries prime-
res, perquè els cartutxos reomplerts

costen un 50 % menys que els nous i
perquè cada cartutx es pot aprofitar
fins a 15 vegades sense perdre qualitat
d'impressió. A la filmació del mes que
es pot veure al web, Marisa Zaragoza,
professora de l'EPSEVG, explica els
avantatges de reomplir aquests cartut-
xos • http://www.upc.es/fem1gest

Triomf de la UPC en la 13a Regata de
rem universitari. Els equips femení i mas-
culí de rem de la UPC van guanyar el 14 de
desembre passat els equips de la UB en totes
les categories, en la nova edició de la Regata
de Rem Universitari. En els tretze anys de la
competició, aquesta és la primera vegada que
una universitat guanya totes les proves de la
regata en totes les sèries que es van disputar. Després d'aquesta victòria dels
equips de la Politècnica, dirigits per Andreu Canals i David Teran, l’equip masculí
de la UPC suma un total de 5 victòries en el palmarès enfront de les 8 de l’equip
de la UB i l’equip femení 6 victòries enfront de les 2 de l’equip de la UB •
http://www.univers.upc.es

Manifest de l’IJLV sobre la llen-
gua. Davant l’acord de la Comissió
d’Ordenació Acadèmica del Ministeri
d’Educació de dividir en ensenya-
ments i titulacions diferents el català i el
valencià en les escoles oficials d’idio-
mes de tot l’Estat, l’Institut Joan Lluís
Vives, al qual pertany la UPC, va fer
públic un comunicat en què manifesta
que l’acord és una intervenció injustifi-
cada des d’instàncies polítiques sobre
una qüestió òbvia des del punt de vista
acadèmic. El criteri acceptat en la
comunitat científica és que, tant si rep
el nom de català com de valencià, es
tracta d’una mateixa llengua i el seu
ensenyament ha de ser comú • 
http://www.vives.org

Omplir de tinta els cartutxos

http://etseit-ct.upc.es
http://www.upc.edu/ccd
http://www.upc.es/fem1gest
http://www.univers.upc.es
http://www.vives.org
http://www.epseb.upc.edu/
http://www.epseb.upc.edu/
carolina melgar
l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona

carolina melgar
(EPSEB)



El Ministeri d’Educació, Ciència i
Esports ha presentat al Consell de
Coordinació Universitària, perquè el tra-
miti, l’esborrany de decret sobre el
règim del professorat funcionari. Les
característiques principals del nou
decret es resumeixen en les següents:
Categories. No es fa distinció entre
categories (TEU, CEU, TU, CU) pel que
fa a drets i deures, dedicació, etc.
Dedicació. Es contempla de forma
global la dedicació acadèmica a
docència, recerca i gestió, que es reco-
llirà en el Pla  individualitzat de dedica-
ció acadèmica de cada professor.
S’estableix que tot el PDI-F a temps
complet té una dedicació de 37,5
hores a la setmana, de les quals entre
4 i 12 han de ser de docència presen-
cial, i que el professor té l’obligació
d’impartir teoria i pràctiques en qualse-
vol centre de la seva universitat.
Formació. S’estableix que les univer-
sitats hauran de fomentar la formació
permanent del seu professorat, oferir
preparació al PDI que s’incorpora a la
docència per primer cop i disposar de
programes d’incentivació de la forma-
ció docent i la innovació educativa.
Retribucions. S’obre la porta a la
possibilitat d’establir, més endavant,
diversos nivells retributius dins de cada
categoria, així com d’introduir-hi nous

complements per mèrits individuals
docents, de recerca o de gestió, amb
l’anul·lació prèvia de l’ANECA.
Llicències per activitat docent i
investigadora. Es dóna un marc nor-
matiu als permisos sabàtics i els de
mobilitat retribuïts parcialment o total-
ment.
Jubilació. Per facilitar la renovació
del professorat, les universitats podran
establir incentius a la jubilació voluntària
del PDI-F que hagi complert 60 anys
d’edat i 30 de serveis prestats.
Incompatibilitats. No es podrà ser
alhora professor d’una universitat públi-
ca i d’una de privada. Per ser professor
d’una universitat pública i d’un centre
adscrit caldrà obtenir l’autorització de
compatibilitat. No es podrà ser profes-
sor i alumne d’una mateixa titulació.
El decret també regula altres aspectes
com les activitats de recerca en
col·laboració amb altres entitats (article
83 de la LOU), les interinitats, el calen-
dari laboral i el calendari acadèmic, les
vacances, el règim disciplinari, etc.
El decret afectarà, quan estigui aprovat,
tot el personal docent i investigador
funcionari (TEU, CEU, TU, CU). Tot i
que no afectarà directament el PDI
laboral, cal pensar que, per equipara-
ció, el règim d’aquest no serà substan-
cialment diferent •

pdi

pas

Antoni Barón Pladevall, gerent
de la UPC 
Doctor en
E c o n ò m i -
ques, màs-
ter en Ad-
ministració
d’Empreses
i llicenciat
en Adminis-
tració i Di-
recció pre-
ses, Antoni
Barón ha estat professor associat d’E-
SADE des del 1980 i ha fundat l’em-
presa consultora Assistant Group SL.
Des del mes d’octubre havia estat vice-
gerent de la Universitat Politècnica
Catalunya i ara pren el relleu en el
càrrec de gerent a Josefina Auladell •

El rector de la UPC, membre del
Patronat de l’ANECA. Josep Ferrer
Llop ha estat elegit recentment mem-
bre del Patronat de l’Agència Nacional
d’Avaluació i Acreditació (ANECA). 
El Patronat és el màxim òrgan de
govern i de representació d’aquesta
fundació. 
D’altra banda, el rector de la Universitat
Politècnica de Catalunya ha estat
nomenat membre del Consell d’Admi-
nistració d’Universia, el portal digital
universitari i d’àmbit internacional que
es promou des del Grup Santander •

Nous càrrecs

Es presenta l’esborrany del Decret sobre el règim

del professorat funcionari

El 12 de gener van prendre possessió el grup d’auxiliars administratius que van
aprovar les darreres oposicions el mes de juny i que han finalitzat el període de
pràctiques (foto inferior). Un primer grup ja va prendre possessió el setembre pas-
sat (foto dreta) •

Pren possessió el personal auxiliar administratiu que va aprovar les darreres oposicions
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http://www.aneca.es
http://www.universia.net
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En poc temps, s'han modificat substancialment les
disposicions legals que regulen l’activitat universitària
(la LOU, la LUC, els nous Estatuts, els primers
decrets que concreten la integració a l'EEES). 
La Universitat es troba davant el repte  d’un nou
paradigma educatiu que es correspon a un nou enfo-

cament dels processos formatius superiors i que
requereix una reflexió sobre el model docent. L’adap-
tació al nou marc legal és una oportunitat per refle-
xionar sobre el contingut i l’organització de la docèn-
cia, tant pel que fa als elements nous a incorporar
com a la revisió crítica del que s’ha anat fent fins ara.

La situació de l'ensenyament de les matemàtiques i de les
ciències en general a Espanya és desolador. Entre la majo-
ria de països de l'OCDE, Espanya ocupa el lloc 24 en conei-
xement de matemàtiques, és a dir, 84 punts per sota del pri-
mer (Hong Kong, 560 punts) i 29 punts per sobre de l'últim
(Grècia, 447 punts). I el curs passat, la majoria d'alumnes va
suspendre les matemàtiques en la selectivitat. Si no es fa res
per canviar la situació actual, l'analfabetisme científic seguirà
creixent.
Les causes del problema són complexes. És prou conegut
el fet que l'ensenyament a secundària dedica poc temps a
les matemàtiques, i a l'àrea cientificotècnica en general.
Però el problema afecta tot el sistema educatiu, des de la
família fins a la universitat, i difícilment es podran millorar els
resultats si no s'incideix adequadament en totes les parts i
les seves interaccions. Mentrestant, els responsables d'e-
ducació, en lloc d'assumir el problema, culpen els altres d'a-
questa situació inacceptable.
Per començar, hauríem d'aproximar-nos ràpidament als
nivells d'inversió de la UE en ensenyament, recerca i tecno-

logia. S'hauria de garantir una formació inicial apropiada a
les responsabilitats docents, així com compromisos de for-
mació continuada al llarg de tota la vida, a tots els nivells, no
només en coneixements específics de la matèria que ens
ocupa, sinó també en aspectes didàctics que fins ara no
han rebut l'atenció que es mereixen. 
Què hi podem fer des de la universitat? En primer lloc, tot el
que ens sigui possible per reparar, quan calgui, llacunes for-
matives dels nous alumnes i proporcionar als llicenciats una
formació professional en concordança amb les responsabi-
litats específiques amb què es trobaran. En segon lloc, ofe-
rir cooperació per definir les característiques i els principis
d'una educació matemàtica de qualitat a tots nivells. Amb la
convergència europea en matèria d'ensenyament superior,
que hauria de culminar amb la incorporació d'estàndards de
qualitat exigents en totes les titulacions oficials, tenim l'o-
portunitat d'encaminar-nos cap a aquesta direcció.

Sebastià Xambó
Degà de la Facultat de Matemàtiques i Estadística

Per un ensenyament de les matemàtiques de qualitat

L’11 de maig, la UPC organitza una jor-
nada de reflexió i debat sobre el model
docent de la UPC en l’Espai Europeu
d’Ensenyament Superior oberta a la
participació de la comunitat. Durant el
mes de febrer  estarà obert el fòrum de
la Jornada, per rebre els comentaris i
suggeriments sobre els projectes de
ponència i altres materials publicats al
web. A mitjan abril finalitza el termini
per presentar comunicacions.
La jornada vol ser un instrument per
estimular l'aportació d'idees i per for-
mular propostes concretes als òrgans
de govern (mesures i accions que es
puguin aplicar a l’oferta i a la metodo-
logia formativa actual i futura). El resul-
tat ha de ser la definició d’un model
docent per a la UPC que esdevingui
una eina de treball útil i pràctica. Un
procés que concerneix tota la comuni-

11 de maig: Jornada de reflexió i debat 
sobre el model docent de la UPC

QQuuaann  ii  ccoomm  eess  ppoott  
ppaarrttiicciippaarr  eenn  llaa  jjoorrnnaaddaa??

• AA  ppaarrttiirr  ddeell  33  ddee  ffeebbrreerr:: posa-
da en marxa del web de la Jor-
nada, que donarà accés a un
fòrum obert fins al 2 de març, on
es poden fer les aportacions.

• DDeell  99  ddee  mmaarrçç  aall  1199  dd’’aabbrriill::
presentació de comunicacions. 

• 1111  ddee  mmaaiigg::  celebració de la
JJoorrnnaaddaa  ddee  rreefflleexxiióó  ii  ddeebbaatt  ssoobbrree
eell  mmooddeell  ddoocceenntt  ddee  llaa  UUPPCC.

• SSeetteemmbbrree  ddee  22000044::  aprovació
pels òrgans de govern de les
mesures i accions a aplicar.

tat universitària i que requereix de la
participació dels seus membres. 
Les conclussions de la jornada, amb
les mesures i accions que la comunitat
universitària proposi aplicar al model
docent de la UPC s’editaran durant el
mes de juny i, posteriorment, es lliura-
ran als òrgans de govern correspo-
nents per a la seva aprovació junta-
ment amb el pla de treball.
Les ponències marc de la jornada són
les següents: La formació al llarg de la
vida i el model d’aprenentatge, coordi-
nada per Benjamín Suárez; Els actors
del model d’aprenentatge, coordinada
per Francisco Calviño; Les metodolo-
gies del model d’aprenentatge, coordi-
nada per Manuel Martí Recoder i L’or-
ganització i els recursos en el model 
d'aprenentatge, per Rafael Ruiz

• http://www.upc.edu/pdi-pas

http://www.upc.edu/pdi-pas
http://www-fme.upc.es/
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El Llibre blanc de les dones de Catalunya en el món
de la ciència i la tecnologia és fruit d’un estudi rea-
litzat per Carme Martínez, Anna M. Coves i Amaia
Lusa, professores de l'Institut d'Organització i Con-
trol de Sistemes Industrials i del Departament d'Or-
ganització d'Empreses, i Margarita Artal, responsa-
ble del Programa Dona. 
El treball conté les dades més recents de la situació
de les dones a l'ensenyament secundari no obli-
gatòri i universitari i al mercat de treball en els dife-
rents sectors d'activitat, per categories professionals, i, concretament, la situació
de les dones en els sectors d'alta i mitjana tecnologia, les professionals de les TIC
i les que fan R+D. 
En el mercat de treball, on les dones són el 39,9 % de la població activa, només
un 21 % es dedica a l’activitat de recerca. La proporció de dones que treballen en
sectors d'alta i mitjana tecnologia és del 29 % i només un 23,5 % ocupen alts
càrrecs en empreses. En el món universitari, les dones representen el 34 % del
professorat. Només el 7,2 % de noies trien cursar els estudis tecnològics •
http://www.upc.edu/noticies

La situació de les dones en el món de la
recerca, la ciència i la tecnologia a Catalunya
La recerca, la ciència i la tecnologia continuen sent territori masculí: només
el 33 % del personal dedicat a R+D a Catalunya són dones. Aquesta és la
principal conclusió d’un estudi realitzat per un equip de la UPC amb el
suport del Programa Dona, i publicat per l’Institut Català de la Dona.

El Programa Innova 
fa cinc anys
El Programa Innova compleix enguany
els seus primers cinc anys d'existèn-
cia, durant els quals ha participat en la
creació d'un total de 96 empreses
amb base tecnològica, de sectors molt
diversos, que ocupen més de 450 per-
sones. 
Creat l'any 1998 amb el doble objectiu
de fomentar l'esperit emprenedor i la
cultura de la innovació entre la comuni-
tat universitària i tutoritzar la creació
d’empreses, i liderat pel catedràtic
d'Organització d'Empreses Francesc
Solé Parellada, el Programa Innova és
considerat el trampolí tecnològic que
gestiona més projectes en l'àmbit uni-
versitari català. Actualment té registra-
des 252 propostes de projectes
empresarials.
Per grups, la majoria dels creadors
d'empresa, un 43 %, són titulats, un
19 % són estudiants i un 11 % són
professorat i personal d'administració i
serveis. El 90 % del total d'emprene-
dors són homes i només el 10 % són
dones • 
http://pinnova.upc.es

Un treball de recerca de l’ICFO, un dels millors de l’any 2003 
al món en l’àmbit de la fotònica

El 15 de desembre es va presentar el
Centre de Referència en Bioenginyeria
de Catalunya (CREBEC), un ens apro-
vat per la Generalitat de Catalunya i for-
mat per diferents divisions del Centre
de Recerca en Enginyeria Biomèdica
(CREB) de la UPC i del CBEN de la Uni-
versitat de Barcelona (UB). 
Un dels camps de recerca que poten-
cia aquest centre, dirigit per Josep A.
Planell, és l’estudi de la nanobiolotec-
nologia, que té múltiples aplicacions,
com la construcció de màquines
minúscules amb àtoms o mol·lècules,

la fabricació de xips per a la separació
de mostres a nivell mol·lecular o el dis-
seny de microxips acoplables als teixits
humans. La recerca del CREBEC se
centralitza en el Laboratori de Nanobio-
enginyeria UB-UPC, amb seu al Parc
Científic de Barcelona. En l’acte de pre-
sentació el professor Samuel I. Stupp,
director de l’Institut de Bioenginyeria i
Nanociència en Medicina Avançada de
la Northwestern University, va pronun-
ciar una conferència sobre el paper de
la bioenginyeria i la nanotecnologia en
la societat • http://www.pcb.ub.es

S’acorda crear l’Institut Geo-
models. La UPC, la Universitat de
Barcelona, l’Institut Geològic i Miner
d’Espanya (IGME) i el Departament
d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació han signat un conveni de
col·laboració per crear l’Institut de
Modelació Geològica (Institut Geomo-
dels), amb l’objectiu d’impulsar la
recerca científica i el desenvolupament
tecnològic en el camp de la geologia.
La finalitat del nou centre, que s’ubi-
carà en el Parc Científic de Barcelona,
és incorporar noves tecnologies en la
recerca de les ciències de la terra i,
específicament, dissenyar tècniques
de modelització per caracteritzar i
entendre correctament els sistemes i
processos que determinen la formació,
la localització i la qualitat de recursos i
reservoris geològics, el comportament
geomecànic del terreny i els fenòmens
que es relacionen amb els riscos
geològics i els seus efectes sobre el
territori. En aquest camp l’Institut Geo-
models, que es constituirà amb inves-
tigadors de la UPC i la UB, pretén
esdevenir un centre d’excel·lència
nacional i internacional •

Un treball de recerca realitzat per Sílvia Carrasco i Lluís Torner, de l’Institut de
Ciències Fotòniques (ICFO), en col·laboració amb científics de les universitats de
Florida (als EUA) i de Soreq NRC (Israel), ha estat seleccionat com un dels més
rellevants de l'any 2003 a tot el món a la revista Optics and Photonics News, fet
que es destaca en el número especial Optics in 2003. 
Els investigadors han descobert el principi de funcionament d'un nou concepte
d'enrutament de senyals òptics que permet controlar i encaminar els senyals de
forma totalment òptica • http://www.icfo.es i http://www.upc.edu/noticies

Es presenta el CREBEC

http://www.upc.edu/noticies
http://pinnova.upc.es
http://www.pcb.ub.es
http://www.icfo.es
http://www.upc.edu/noticies
http://www.upc.es/donaUPC/
http://www.ub.edu/
http://www.ub.edu/
http://www.igme.es/
http://www.igme.es/
http://www.gencat.net/dursi
carolina melgar
Departament

carolina melgar
d’Universitats, Recerca i Societat de la

carolina melgar
Informació

http://www.gencat.net/dursi
http://www.creb.upc.es/
http://www.creb.upc.es/
http://www.creb.upc.es/
http://www.cben.ub.es/
http://www.matsci.northwestern.edu/stupp/
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Premis 
Premi Acció 21 a una iniciativa
de la UPC. La UPC ha rebut un dels
Premis Acció 21 del 2003, instituïts pel
Consell Municipal de Medi Ambient i
Sostenibilitat (CMMAS), en el marc de
l'Agenda 21 de Barcelona. El Premi,
lliurat l’11 de desembre a l'Ajuntament
de Barcelona, s’ha atorgat al Taller
sobre pràctiques ambientals aplicades
a l'arquitectura,  realitzat per l'ETSAB i
el Pla de medi ambient de la UPC, amb
la col·laboració del Col·legi Oficial d'Ar-
quitectes de Catalunya. En el Taller,
que va tenir lloc al Campus del Baix
Llobregat, estudiants i professionals
van fer propostes innovadores per
millorar la sostenibilitat del Campus. Al
febrer de 2004 es realitzarà una sego-
na edició del Taller sobre l'edifici del
Centre Tecnològic de Manresa •
http://www.upc.edu/mediambient/vida

universitaria/edificis.html 

Es lliuren els Premis Celsa. El
projecte Passarel·la peatonal penjada
al Jardí Botànic de Tharandt (Aleman-
ya), de l'estudiant Antoni Puertas, de
l'ETSECCPB, ha rebut el Primer Premi
que atorga la Càtedra Celsa en Acer i
Construcció, Celsa-UPC. 
També s’han lliurat dos accèssits, el
primer al treball Pont mixt de doble
biga, prop de Carcassonne (França),
calculat amb els rurocodis, d’Héctor
Ciria, del mateix centre, i el segon per
a la tesina Continguts ambientals dels
projectes d'enginyeria civil. El cas de
les estructures, de Marina Gay, també
de l'ETSECCPB • 

El mes de desembre passat, a l'Escola Universitària Politècnica de Manresa
(EUPM), amb motiu de la festivitat de santa Bàrbara, patrona de la mineria, va
tenir lloc el Fòrum Català de la Mineria, un acte obert al sector, organitzat con-
juntament per l'EUPM i el Departament d'Enginyeria Minera i Recursos Natu-
rals, on van comparèixer empreses, professionals, administracions i acadè-
mics.
Energia, seguretat i plantes de processament són alguns dels temes tecnolò-
gics que es van abordar; també es va tractar la problemàtica del sòl al voltant
de les grans conurbacions, on hi ha més demanda de productes miners i on,
paradoxalment, el sector de la mineria troba més dificultats per obrir nous cen-
tres productius. També es va plantejar el futur de les actuals pedreres com a
centres de producció subterranis.
En l'àmbit de la seguretat, els responsables de la Generalitat van fer un repàs
a l'evolució de la sinistralitat laboral i a l'estat de la prevenció, sobre la qual van
presentar novetats pel que fa a mesures a aplicar. A més a més, van explicar
els projectes de futur pel que fa al patrimoni miner, i les actuacions dutes a
terme en els darrers anys, per recuperar-lo i convertir-lo en centres d'activitats,
culturals, lúdiques i educatives.
L'acte central, sobre mineria i societat, va seure al voltant d’una taula rodona
representants dels ens locals, autonòmics, acadèmics i professionals. Les inter-
vencions van incidir en la importància que té la mineria per al progrés del país,
font de les matèries primeres per a les infraestructures que porten al desenvo-
lupament. Es van poder constatar les dificultats d'entesa amb els ens locals.
Els acadèmics van oferir la universitat com a punt neutral per resoldre futures
divergències entre les parts, amb la convicció de creure en el futur de la soste-
nibilitat de la mineria. Paral·lelament a tots els actes hi va haver una exposició
de maquinària, i la presentació de treballs de recerca en forma de pòsters.

Josep Oliva
Professor del Departament d’Enginyeria Minera i Recursos Minerals

Mineria i societat

El gener de 2005 el Palau de Velázquez
de Madrid inaugurarà l'exposició “Habi-
tación 523”, una antològica del pintor
José Manuel Ballester (Madrid, 1960),
concebuda i organitzada pel professor
de l'ETSAB Pedro Azara, del Departa-
ment de Composició Arquitectònica. La
mostra recollirà un conjunt de 80 foto-
grafies i pintures a l'oli, realitzades en
els deu últims anys per aquest pintor de
l'arquitectura contemporània. El profes-

sor Azara, responsable també de l'ex-
posició “La condició humana. La imat-

ge de l'ésser humà en l'art”, programa-
da per al Fòrum 2004 de Barcelona,
projecta actualment una altra mostra
per al 2006 als museus d'Atenes i de
Berlín sobre esteles funeràries gregues
del segle V a.C. (relleus i ceràmiques). 
Sota el títol “L'últim adéu. Art i mort 
en la Grècia Antiga”, la mostra reunirà 
cent peces que representen la icono-
grafia del comiat als difunts •
http://www.upc.edu/noticies

L’arquitectura en l’obra d’art i la iconografia del comiat als difunts, 
en dues exposicions organitzades des de l’ETSAB

Acord amb l’empresa Bull. La UPC i l’empresa Bull han signat un conveni
per instal·lar el primer servidor Nova Scale 5160 amb vuit processadors (amplia-
ble a 16) al CEPBA-IBM Institute Research (CIRI). Aquest equipament permetrà
beneficiar-se de les més altes prestacions tecnològiques ambdues institucions per
realitzar proves i anàlisis, i augmentar la capacitat de càlcul del CEPBA. El servi-
dor Nova Scale proporciona un gran rendiment i robustesa, i permet treballar en
diferents entorns informàtics •

http://www.upc.edu/mediambient/vidauniversitaria/edificis.html
http://www.upc.edu/noticies
http://www.bull.es
http://www.cepba.upc.es/ciri/
http://www-eupm.upc.es/
http://www-eupm.upc.es/
http://www-eupm.upc.es/~emrn/
http://www-eupm.upc.es/~emrn/
http://www-catedracelsa.upc.es/


11

informacions

Publicacions

... i els propers dies

... i al web

Jornades de Recerca en Automàtica, Visió i Robòtica 
Control intel·ligent, disseny de sistemes de control assistit per computadors, robò-
tica verda i sostenible, telerobòtica i reconeixement de cares i gestos són alguns
dels temes que tractaran, entre els dies 3 i 4 de febrer, experts en els àmbits de
l’automàtica, la visió i la robòtica.  Les Jornades, organitzades pel Departament
d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial, tenen com a objec-
tiu donar a conèixer aquest àmbit i crear sinèrgies entre els diferents grups de
recerca existents a la xarxa d’universitats de l’Institut Joan Lluís Vives •
http://cubisme.upc.es/avr04

4rt. Concurs UPC Idees de Negocis
Organitzat pel Programa Innova, el concurs està dirigit a
tots els estudiants, titulats i investigadors de la UPC i de
la resta d’universitats i escoles de negocis. Es valorarà
l’originalitat i el grau d’innovació de la idea, el potencial
de negoci, el coneixement del mercat i l’adequació del
servei o productes a les demandes i necessitats. També
es revisarà la viabilitat tècnica, econòmica i l’organització
productiva i de comercialització i el nivell de desenvolu-
pament del negoci. Es poden presentar projectes fins

l’11 de febrer de 2004 • http://pinnova.upc.es/4rtconcurs

Racons urbans. És el tema de la
nova edició del Concurs de Videogra-
fia, organitzat per l’Univers, i que
enguany arriba a la vuitena edició. Les
obres, que no poden tenir una durada
superior als 5 minuts, s’han de presen-
tar en vídeo VHS i en català, en castellà
o sense text.  Les cintes es poden lliu-
rar fins a les 17 h del divendres 24 de
març de 2004 a l’oficina de l’Univers
del Campus Nord.  La projecció dels
vídeos seleccionats i el lliurament dels
guardons seran el dimecres 21 d'abril,
a l'Aula Màster del Campus Nord, a les
11.30 h •
http://www.univers.upc.es/concursos/

videografia 

Memòria CCD
Durant l’any 2002, el Centre de Cooperació per al Desenvolu-
pament ha celebrat el  desè aniversari de la seva creació. 
Amb motiu de la celebració, el volum de la memòria no només
recull una descripció dels principals projectes i programes
impulsats des del CCD el darrer any, sinó que fa un repàs de les
activitats desenvolupades a la Universitat en l’àmbit de la coo-
peració per al desenvolupament i la solidaridat durant els últims
anys • Web de la UPC> la UPC> presentacio> publicacions

Prevenir l’assetjament psicolò-
gic. Entre els dies 26 i 28 de febrer
tindrà lloc a l’Aula Capella de l’ETSEIB
la jornada Bones pràctiques per preve-
nir l’assetjament psicològic (mobbing)
en les organitzacions. 
Organitzada per la Càtedra Mutual
Cyclops de la Universitat, té com a
objectiu donar eines per controlar
aquesta situació laboral i saber com
tractar i actuar davant de casos d’as-
setjament psicològic. Tècnics de pre-
venció laboral, professionals de recur-
sos humans i directius d’empreses tre-
ballaran amb experts per reflexionar
sobre pautes d’acció dissenyades per
reduir el problema del mobbing •
http://www.prevencionintegral.com

Adequació dels fitxers a la Llei de
protecció de dades personals. La
UPC, a través de l'Equip de Seguretat
per a la Coordinació d’Emergències en
Xarxes Telemàtiques (esCERT) i amb el
suport d’UPCnet, ha posat en marxa a
la intranet dos espais dedicats a l'ade-
quació dels fitxers de la Universitat a la
Llei de protecció de dades personals
(LOPD). Consulteu la Biblioteca de
documents, on es publiquen docu-
ments, informes, manuals, glossaris i
altres informacions sobre l’aplicació de
la LOPD, i l’espai Fòrum de discus-
sions, on s’atenen dubtes, peticions i
suggeriments sobre el tema •
http://www.upc.edu/pdi-pas

Nou sistema de comunicats d’ava-
ries i reformes. Des del 7 de gener la
comunitat universitària té al seu abast
una nova eina de gestió per sol·licitar a
través del web la intervenció de la Uni-
tat d'Obres i Manteniment de la UPC
en accions de manteniment, reparació
d'instal·lacions i avaries, modificació
d'espais, petites obres o trasllats. Per
utilitzar aquesta eina, ubicada a l’apar-
tat d’Intranets del web de la UPC,
només cal introduir la contrasenya
d’intranet, emplenar el qüestionari i lliu-
rar la petició via web. Els usuaris d’a-
quest servei rebran un número de
sol·licitud i informació sobre la petició

• https://intranet.upc.es

El web de la UPC obté el
segell de I'Agència de

Qualitat d'Internet. El
web de la UPC ha
obtingut el segell de

l'Agència de Qualitat d'Internet (IQUA),
basat en criteris ètics i en la defensa
d’uns principis d'interès general consi-
derats fonamentals, com ara la confi-
dencialitat, la protecció de la dignitat
humana, de la vida privada i del consu-
midor en el marc del comerç electrònic,
entre d’altres. 
La UPC és la segona universitat de
l'Estat que obté aquest  segell, que ja
s’ha incorporat al web institucional. •
http://www.upc.edu/noticies

http://cubisme.upc.es/avr04
http://pinnova.upc.es/4rtconcurs
http://www.univers.upc.es/concursos/videografia
http://www.prevencionintegral.com
http://www.upc.edu/pdi-pas
https://intranet.upc.es
http://www.upc.edu/noticies
http://www.vives.org/
http://www.etseib.upc.edu/
http://www.upc.es/catala/la-upc/presentacio/publicacions/publicacions.htm
http://www.iqua.net/
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L’arquitecte i urbanista italià va inaugurar el curs de l’ETSAV
amb la llicó titulada “Dels oasis als ecosistemes urbans: el
coneixement tradicional per a la ciutat sostenible” 

“La tradició d’avui 
és el futur de demà”

Pietro Laureano 

Pietro Laureano, consultor de la
Unesco, expert en zones àrides i
en restauració arquitectònica i
ambiental, va explicar als futurs
arquitectes la necessitat de recu-
perar els sistemes de construcció
tradicionals per aconseguir ciutats
sostenibles i evitar la catàstrofe.

Tan greu és la situació?
El model de societat actual és destruc-
tiu, ens condueix al desastre i ens obli-
garà a canviar la nostra forma de viure
perquè no és sostenible. 
La tecnologia que estem utilitzant pro-
voca l’escalfament del planeta i s’estan
produint canvis climàtics i fenòmens
atmosfèrics cada cop més greus. A
més, per defensar aquest sistema
estem utilitzant massivament els recur-
sos per aconseguir preus més baixos, i
els estem destruint. 
Com ho fem, amb l’aigua?
L’aigua serà el motiu de les guerres del
futur. Si embotellem tota l’aigua del
món en una ampolla de 5 litres, l’aigua
potable representa un didal i n’utilitzem
una gota. Amb el model actual de
construcció agressiva per al medi es-
tem destruint la gota d’aigua bebible.
És un escàndol que 300 nens morin
cada dia per falta d’aigua potable i que
aquí la utilitzem per a la cisterna dels
lavabos. 
I com s’ha de gestionar?
Hem d’aprendre a respectar el cicle
dels recursos naturals, com el de l’ai-
gua, reciclant tots els residus. No
podem aturar el cicle vital de la natura-

lesa pels nostres interessos perquè
destruïm els recursos.
Com als oasis del Sàhara?
Sí, perquè no són fenòmens naturals,
sinó ecosistemes creats per l’home,
amb capacitat per crear aigua on no
n’hi ha. L’home capta la humitat a
través d’un sistema subterrani que
capta la humitat de les palmeres. Un
circuit tancat i interactiu, un ecosiste-
ma que s’autogestiona on les activitats
es concatenen per treure més bon pro-
fit dels recursos. 
Un sistema independent, no? 
Cada indret ha de gestionar els seus
propis recursos i ha d’aconseguir ser
autosuficient per si mateix. Aquest és
l’objectiu de la ciutat sostenible: no
destruir els recursos i reciclar per apro-
fitar-los contínuament. Hi ha molts
exemples de construcció tradicional
ecològica. Al Japó al sostre dels grata-
cels han dissenyat jardins per mantenir
la temperatura més fresca a l’interior
dels edificis. Però cada ciutat ha de tro-
bar el seu propi model. 
Com vostè a casa seva?
Jo vaig restaurar les grutes de Mattera,
a Itàlia, on no hi deixaven viure, i ara visc
en una cova on s’habitava fa 4.000
anys. I visc de la mateixa manera que els
meus avantpassats, perquè les necessi-
tats de l’home no han canviat. 
La solució, així, és tornar a un
model tradicional? 
S’ha de recuperar els coneixements
tradicionals i adaptar-los a les innova-
cions tecnològiques actuals per acon-
seguir un model de societat més sos-

tenible i equilibrada amb el medi. La
tradició d’avui és el futur de demà i les
ciutats modernes han d’inventar una
nova tecnologia que utilitzi la lògica de
la tradició per ser una ciutat sostenible. 
Hi ajuden els polítics? 
No estan per aquesta tasca. No pen-
sen a llarg termini, sinó en les pròximes
eleccions. A poc a poc hi haurà lleis
que obligaran les ciutats a crear plans
d’emergència per a les inundacions
que vindran. En el 2050 el nivell del mar
s’haurà elevat 20 metres i les ciutats de
la costa estaran sota el mar, desaparei-
xeran. No hi haurà aigua potable i la
temperatura augmentarà 4 graus. I el
2050 és demà...

Pietro Laureano, expert de la civi-
lització islàmica i dels ecosistemes
en perill, ha centrat la seva activitat
en les problemàtiques urbanes i
espacials dels països de la conca
mediterrània i l’Orient Mitjà, inclosos
l’Àfrica sahariana i el Sahel.
A més, ha treballat en la restauració
arquitectònica per recuperarar béns
culturals i ambientals amb missions
a Sana’a i a Shibam (Iemen), a Tipa-
sa (Argèlia) i a Petra (Jordània). És
professor d’Història de la Ciutat i del
Territori a la Facultat d’Arquitectura
de Bari (Itàlia) i treballa en la recupe-
ració del patrimoni arquitectònic a
Mauritània i al sud d’Itàlia •
http://www.laureano.it

http://www.laureano.it
http://www.etsav.upc.es/
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