
El 19 de desembre passat va tenir lloc el Claustre Univer�
sitari ordinari de la UPC. El rector, Josep Ferrer Llop, va
posar a consideració i debat dels claustrals el seu informe,
que constava, d’una banda, del balanç d’actuacions dels
darrers mesos i, de l’altra, del document “Línies estratègi�
ques de govern i pla d’actuació 2003�2006”. L’aprovació
definitiva del document correspon, des de l’entrada en
vigor de la LOU, al Consell de Govern. El Claustre Univer�
sitari va emetre la seva opinió sobre el conjunt de l’informe,
que va rebre 64 vots favorables, cap en contra i 18 en
blanc. En aquesta publicació trobareu un resum de l’infor�
me i el document sencer, pendent de modificacions pun�
tuals i de l’aprovació definitiva del Consell de Govern del 30
de gener, es pot consultar a www.upc.es/bupc.

A més de l’informe del rector, el Claustre va aprovar la revi�
sió del calendari per a l’elaboració dels nous Estatuts, els
reglaments de cinc departaments i dues escoles i va esco�
llir tres membres de la Comissió d’Apel·lació. També va
aprovar per consens tres mocions: una declaració sobre
l’accident del petrolier Prestige, una altra sobre el pressu�
post dedicat a biblioteques i una moció que condemna
qualsevol acció militar contra l’Iraq.

“La universitat com a institució que
acull, crea i difon coneixement té la res�
ponsabilitat d'ajudar a obrir camí cap a
un món més savi, solidari i sostenible”,
va afirmar Josep Ferrer Llop, “i de l'ús
que fem del coneixement”, va afegir,
“dependrà la societat del futur”. La uni�
versitat viu un moment de canvi intern
propiciat pel nou marc legislatiu, per la
revisió dels estatuts i per la incorpora�
ció a l'espai europeu d'ensenyament
superior. Unes transformacions que,
per al rector de la UPC, “faran que en
deu anys la universitat s'assembli ben
poc a l'actual”. És a partir d'aquestes
reflexions que el document presentat
pel rector als claustrals proposa estruc�
turar la planificació de la UPC per als
propers anys a partir de quatre grans

línies estratègiques: l’excel·lència
acadèmica, el compromís social, el
bon govern i l’atenció a les persones.
L’objectiu prioritari de la universitat és
l'excel·lència en la docència i en la
recerca i la transferència de tecnologia.
Per aquesta raó en l’informe es desta�
ca que els aspectes estructurals, orga�
nitzatius i econòmics s'hauran d'ajustar
als objectius acadèmics. A més, com a
servei públic que és, la universitat
haurà d'enfortir cada dia més el seu
compromís amb la societat, treballant
per la socialització del coneixement i
difonent aquest coneixement a través
de la formació de professionals de qua�
litat i de la transferència dels resultats de
la recerca a empreses i institucions •

Pla de recollida selectiva
al Campus de Terrassa
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Àrea de docència

Per esdevenir un referent entre les uni�
versitats europees el document propo�
sa configurar una estructura general
dels estudis moderna, atractiva, com�
petitiva i adequada a les demandes de
l'entorn, fet que implica orientar la
docència cap a la formació integral i
incorporar iniciatives de millora en la
metodologia docent i els continguts,  a
més d’avançar cap al nou model que
defineix l’espai europeu d'ensenyament
superior. El rector va anunciar que la
UPC podrà presentar cap al febrer de
2003 el primer document marc per a la
integració dels estudis de la UPC en
l’àmbit europeu. Tanmateix, cal formu�
lar la programació acadèmica amb
criteris de qualitat, potenciant la trans�
versalitat i la multidisciplinarietat, diver�
sificant l'oferta de titulacions de primer i
segon nivells i potenciant la formació
semipresencial, tal com recull la pro�
posta de programació acadèmica pre�
sentada al DURSI per al proper curs. Tam�
bé s'impulsarà l'acreditació com a mesura
de garantia d'aquesta qualitat en l'oferta. 
El tercer objectiu d’aquesta àrea se
centra en la qualitat en l’aprenentat-
ge i implica millorar la informació sobre
els estudis per augmentar la motivació,
tant dels estudiants de secundària com
dels universitaris, potenciar el rol del
professor amb eines per a la docència
i intensificar la internacionalització de la
formació acadèmica dels estudiants.

Entre les mesures concretes posades
en marxa en aquest àmbit, el rector va
esmentar la revisió de la normativa de la
fase selectiva i el conveni per al reco�
neixement de crèdits dels cicles forma�
tius de grau superior, i va anunciar que,
abans de febrer, es presentarà un pla
de promoció global.

Àrea de doctorat, recerca i
transferència de resultats

La recerca i la transferència de resultats
constitueixen, juntament amb la docèn�
cia, els grans objectius de la Universi�
tat. Per continuar avançant en la quali�
tat de la recerca, el document preveu
consolidar una oferta d’estudis de
doctorat atractius i eficients i es pro�
posa compactar i reduir el nombre de
programes i augmentar�ne la pluridisci�
plinarietat. En espera de l’aprovació del
decret sobre doctorat previst a la LOU,
el rector va anunciar que des de la UPC
ja s’han fet contactes amb empreses i

cambres de comerç per avançar
en els mecanismes de reconeixe�
ment social dels estudis de docto�
rat amb accions de difusió de les
competències específiques que
aporten els doctors, i que es pre�
veu augmentar el nombre de tesis
d’interès empresarial i aconseguir
recursos per a la formació del per�
sonal investigador. Per ara, la UPC
ha estat la universitat que ha rebut
més reconeixements de la Gene�

ralitat per doctorats en anglès, ha aug�
mentat un 50% el pressupost del 2003
per a beques de doctorat i continua
potenciant la captació d’estudiants de
doctorat d’altres països. Un altre objec�
tiu se centra en l’impuls d’una política
científica que adeqüi la recerca i la
transferència de resultats a les necessi�
tats d’innovació de l’entorn i es propo�
sa fer un diagnòstic de la situació actual
de la recerca. Aquesta anàlisi, que el
rector va assegurar que està en fase
avançada, permetrà identificar àrees
emergents i donar suport al desenvolu�
pament, i, de l’altra, configurar grups
de referència a partir dels equips o
línies de recerca ja existents que poten�
ciïn les àrees bàsiques o aplicades amb
més interès científic i social. Ferrer Llop
va explicar com el Consell de Direcció
ha tingut un interès especial perquè la
UPC estigués lligada a grans projectes
de recerca actuals com poden ser el
Sincrotó o el projecte ITER. El tercer
objectiu proposa facilitar les activitats
de recerca i de transferència de
resultats del personal docent i investi�
gador, donant suport a la gestió asso�
ciada a la recerca. El rector va enume�
rar algunes de les mesures ja aprova�

Aprendre a conèixer, a fer, a viure
i a ser són els quatre 
aprenentatges que la UPC ha
d'integrar en la docència

La recerca és l’activitat que més
diferencia la Universitat de la
resta d’institucions d’ensenya-
ment superior

La universitat també té la responsabilitat de difondre la cultu�
ra tecnològica entre els ciutadans per millorar el benestar
social i la de formar els seus estudiants en aspectes que van
més enllà dels coneixements científics per facilitar�ne la
capacitat de comprensió vers el món actual. Aquest com�
promís amb el progrés social passa per guanyar�se la con�
fiança d’amplis sectors de la societat mitjançant la rendició
de comptes. El model de bon govern té un vessant extern i
un altre d’intern. D’una banda, la universitat ha de fer trans�
parent la utilització de recursos i l’acompliment dels objectius
i, de l’altra, ha de promoure la coresponsabilitat de tots els
membres de la comunitat “per tal que tothom se senti partí�
cip de les decisions”, segons Ferrer Llop. 
La planificació estratègica haurà de fomentar la participació
a partir d'una bona política de comunicació interna i externa

i del funcionament democràtic dels òrgans de govern. El nou
model preveu també la col·laboració estreta amb altres uni�
versitats, tant amb aliances puntuals com amb altres de llarg
abast que permetin avançar defugint les confrontacions. 
Una constant preocupació per la millora de les condicions de
treball de les persones i el foment de la participació i d’una
comunicació efectiva formen part de la darrera de les línies
estratègiques. D'aquests quatre grans eixos es deriven un
bon nombre d'objectius que el document presentat al Claus�
tre estructura a partir de quatre grans àrees: l'àrea de
docència, la de doctorat, recerca i transferència de
resultats, la de societat i territori i la de personal,
estructura i organització. El rector va fer un repàs exhaus�
tiu dels principals objectius i va explicar algunes de les inicia�
tives en marxa o previstes en cadascuna de les àrees.

Els objectius i les actuacions



des, com la implantació de l’any sabà�
tic, l’augment del 100% en les partides
pressupostàries dedicades a recerca, la
propera creació de la primera oficina de
suport per als quatre departaments de
Matemàtica Aplicada o la clarificació de
la plantilla d’investigadors a partir de la
promoció dels col·laboradors de recer�
ca, els doctors i els PAS que fan tas�
ques de recerca.

Àrea de societat i territori

L’objectiu principal en aquest àmbit és
contribuir a la creació i a la difusió de
la cultura, fent que el coneixement tin�
gui ressó social, però també oferint una
formació integral als estudiants. La
societat cerca professionals amb sòlids
coneixements en el seu camp, però
amb una formació que els permeti
entendre altres aspectes relacionats
amb la seva activitat, i actuar�hi. En
aquest sentit, el document proposa
obrir portes a altres persones per difon�
dre coneixements d’altres àmbits en els
quals no som experts. Així, el rector va
esmentar el paper determinant que en
aquest sentit pot tenir la Càtedra Unes�
co Pere Duran Farell o la integració de
membres de la UPC en les comissions
de recerca d’altres institucions, plata�
formes i comissions de treball. El segon
objectiu en aquesta àrea és contribuir al
desenvolupament i a l’equilibri socioe�
conòmic del país a partir de la implan-
tació territorial de la Universitat. El
rector va parlar dels campus de la UPC,
els quals se’ls dotarà d’una estructura
organitzativa més clara, com a motors
del desenvolupament local i comarcal,
una situació “privilegiada que cal poten�
ciar”. A més, va proposar la implantació
de la UPC en llocs on no té centres pro�
pis però que són nuclis referencials de
les seves comarques, com ara “Saba�
dell, Granollers, Igualada o Mataró”.
Aquesta contribució al progrés del país
no s’entén, segons Ferrer Llop, sense la
incorporació de criteris de desenvolu-
pament sostenible, cooperació o
solidaritat a totes les activitats. En
aquest sentit, està previst desplegar el
II Pla de medi ambient i impulsar noves
accions de cooperació al desenvolupa�
ment i de voluntariat.

Àrea de personal, 
estructura i organització

El primer pas per a la consolidació del
model del bon govern és la planifica-
ció estratègica, que permetrà fixar les
prioritats i fomentar la coresponsabilit�
zació de totes les persones. En aquest
sentit, el rector va explicar als claustrals
que s’està treballant en els nous
models de planificació de les unitats
estructurals i que s’ha posat en marxa
el Torn Obert, una iniciativa única en el
panorama universitari i que neix amb la
voluntat de donar veu i resposta a tots
els membres de la comunitat. La Uni�
versitat ha de disposar d’una estructu-
ra organitzativa al servei dels objec�
tius, que doni agilitat i qualitat de servei..
Així està previst que aviat es pugui
debatre sobre la racionalització de l’es�
tructura organitzativa a partir de la nova
definició de perfils professionals del
PAS. Caldrà també estructurar de
forma més homogènia els ens vinculats
(Grup UPC). La nova estructura serà la
base per al disseny d’una plantilla de
personal equilibrada i qualificada a
partir d’una política de personal que
garanteixi unes condicions de treball
dignes amb mecanismes de selecció,
formació i promoció basats en l’equitat,
la racionalitat i la transparència. En
aquest àmbit el rector va enumerar
algunes de les accions posades en

marxa pel que fa al PDI, com ara el pla
plurianual per al pagament dels endar�
reriments als associats o la presentació
el proper mes de febrer del nou sistema
d’encàrrec docent, i altres relacionades
amb el PAS, com són la primera convo�
catòria per a l’estabilització d’interins o
la presentació del catàleg de perfils de
PAS, per debatre el mes de gener.
Millorar les condicions de treball, d’es�
tudi i de vida passa per millorar les
infraestructures i els equipaments. Així,
es preveu continuar amb una política de
provisió d’espais suficients i insistir en la
detecció i la prevenció de riscos labo�
rals. Com a exemples, Ferrer Llop va
parlar de la distribució d’espais a l’A0,
de la potenciació de línies específiques
de finançament per als campus de
Castelldefels i de Llevant i per al projec�
te de remodelació de l’ETSEIB. També
es preveu millorar els recursos de
biblioteques i aconseguir que tot el
personal disposi d’eines informàtiques.
Enguany ha augmentat la dotació pres�
supostària per a biblioteques i per a
equipament informàtic del personal i
s’ha potenciat el programari lliure. El
document preveu potenciar la utilit-
zació de les TIC com a eina per a la
millora de la qualitat acadèmica i de
gestió i per fomentar la comunicació o
la participació a través d’accions con�
cretes: la reforma del web institucional,
l’aprovació d’un nou contracte amb
UPCnet i la revisió del seu funciona�
ment empresarial i de comunicació
amb la UPC, així com la creació de
grups de treball mixtos •
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La Universitat ha d’assumir el 
compromís de socialitzar el
coneixement 

És imprescindible tenir un model
organitzatiu al servei dels 
objectius, equilibrat i clar 

L’ordenació acadèmica global
El rector va dedicar una atenció especial als criteris que orientaran la progra�
mació acadèmica global per als propers anys, la qual completarà i racionalit�
zarà l’oferta actual i inclourà nous estudis en àrees emergents poc presents a
la UPC. Per a Ferrer Llop, la programació respon a criteris de coherència
temàtica en el cas dels estudis d’edificació, alimentació, logística, aeronàuti�
ca, bioenginyeria i riscos laborals. En el cas dels tres primers s’ha constatat
l’existència d’uns sectors potents amb demandes de formació i de recerca a
les quals la UPC podria donar resposta, mentre que la resta representen una
oportunitat per al creixement en àmbits estratègics. A partir de criteris
d’equilibri territorial es posaran en marxa segons cicles als campus de Vila�
nova i Manresa i es potenciarà la col·laboració amb empreses al Campus de
Castelldefels. L’excel·lència és un altre dels criteris que regirà la programa�
ció. Es continuarà potenciant l’arquitectura, sobre la qual ja hi ha un reconei�
xement internacional, i el rector va anunciar el projecte per crear un centre de
formació multidisciplinari d’enginyeria, que, amb itineraris personalitzats, per�
metrà obtenir més d’una titulació a estudiants amb capacitat.

http://schubert.upc.es/upc/tocd/tocd.nsf
http://www.upcnet.upc.es/
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Després de la presentació de l'informe del rector es van obrir dos torns de parau�
les. En línies generals, els claustrals que van intervenir van agrair l'esforç de con�
creció de l'informe i la claredat dels plantejaments. En el primer torn, el Campus
de Llevant va centrar una bona part de les intervencions dels claustrals. Repre�
sentants d'estudiants i del PAS van mostrar la seva disconformitat amb el projec�
te i amb la informació sobre el procés que s'ha generat en els darrers mesos. El
rector va detallar com havia anat tot el procés, els contactes amb les administra�
cions implicades i els debats amb les escoles de la UPC. Ferrer Llop va destacar
que s'havien dedicat moltes hores al debat en diferents comissions i òrgans de
govern i que el debat s'havia plantejat sempre de manera molt oberta a la partici�
pació. També va afirmar que el ritme del procés no l'havia marcat la UPC i que,
per això, en alguns moments, s'havia actuat amb una certa pressa. El rector va
assegurar que el fet d'optar per dos campus temàtics, com són el de l'Enginye�
ria Industrial al Campus Sud (amb el trasllat de l'EUETIB) i el de l'Arquitectura i l’E�
dificació al Campus de Llevant, “és un projecte acadèmic sòlid” i que també con�
sidera l'aposta encertada des del punt de vista de l’optimització de recursos. Va
anunciar als claustrals que les converses amb l'Ajuntament sobre la primera fase
del Campus de Llevant estan en un estat avançat i que hi ha bones expectatives
d'acord amb la Diputació per al trasllat de l'EUETIB. 
Altres intervencions van girar al voltant de la necessitat de reconeixement als impli�
cats en la gestió, o de la inclusió del doctorat en l'àrea de recerca i no en la de
docència, com fins ara. El rector va afirmar que amb el projecte d'encàrrec docent
es podran reconèixer les tasques de gestió del PDI i que el Consell de Direcció
considera que el doctorat, malgrat el component docent, actua com un element
potenciador de la recerca. 
Membres del PAS van criticar algunes actuacions de l'equip en temes com ara
UPCnet, els acomiadaments, la contractació temporal o la manca de participació
del PAS, i van demanar una política de PAS solidària i coherent. El rector va anun�
ciar que moltes de les peticions del PAS es portaran a terme i que tots els temes
s'han debatut en els òrgans de govern. Respecte a UPCnet, el rector va assegu�
rar que  aquesta continuarà sent una empresa vinculada a la UPC. 
Alguns claustrals van manifestar la seva inquietud davant la manca d'actuacions
més singulars, i la desaparició en el discurs de les àrees emergents de les TIC i el
medi ambient, així com la falta d’accions concretes per millorar la recerca i les
infraestructures. El rector va destacar el caràcter innovador d’algunes de les pro�
postes i actuacions presentades en l’informe, i en particular l’esperit renovador del
mateix document resumit en els quatre grans eixos. Sobre l'àrea de les TIC o el
medi ambient, el rector va assegurar que són àrees consolidades i que només
havia presentat en l'informe aquelles sobre les quals encara no s'havia treballat i
que, per tant, són més innovadores. També va dir que el que havia presentat era
un pla d'actuació que es concretarà en accions a través dels òrgans de govern i
que vuit mesos de mandat no era temps suficient per posar en marxa tots els pro�
jectes de millora previstos. 
En el segon torn de paraules, els claustrals que van intervenir van demanar més
ajuda per als departaments amb problemes, i van criticar una certa manca de pro�
jecció de futur en les línies estratègiques, la falta d'elements de canvi i de la
dimensió internacional en les propostes, i la preocupació per no perdre els nivells
de lideratge que la UPC ha tingut en els darrers anys. El rector va explicar com la
programació acadèmica és una clara aposta per al futur i un exemple que la UPC
avança pensant a llarg termini. Va afirmar que els nous Estatuts representen una
oportunitat clau per al canvi i el disseny de la universitat del futur i que el nou con�
tracte programa ja inclou la projecció internacional. També va dir que la UPC con�
tinuaria treballant per mantenir el seu estatus de lideratge, però que també calia
iniciar estratègies de col·laboració amb altres universitats. El rector va concloure
el debat recalcant que “per tenir lideratge, afrontar els canvis i ser innovadors l'e�
lement clau són les persones” i que, per aquesta raó, per portar endavant aquest
projecte esperava comptar amb el suport dels claustrals i de tota la comunitat •

Altres acords
• Elecció de tres membres de la
Comissió d’Apel·lació. Els claus�
trals van elegir els professors José
Luis Andrés Yebra, Fernando Orejas
Valdés i José N. Roca Cladera.

• Aprovada per consens la revi-
sió del calendari per a l’elabora-
ció dels Estatuts.

• Aprovats per consens els
reglaments de l’ETSECCPB i de
l’EPSC i dels departaments se�
güents: Estructures a l’Arquitectura;
Infraestructura del Transport i del
Territori; Matemàtica Aplicada IV;
Llenguatges i Sistemes Informàtics, i
Enginyeria Telemàtica.

Les mocions
Moció 1. El Claustre va aprovar per
consens una declaració presentada
pel representant del PDI, Eusebi
Jarauta, per manifestar la seva cons�
ternació pel desastre ecològic provo�
cat pel vaixell Prestige. La UPC mani�
festa  la seva solidaritat amb la socie�
tat gallega i insta el Consell de Direc�
ció de la Universitat a liderar i coordi�
nar totes les accions de col·laboració
i solidaritat que sigui possible dur a
terme des de la UPC. 
Moció 2. El Claustre també va apro�
var per consens la moció presentada
pels professors Guillermo Lusa,
Montserrat Sansalvadó, Amaia Lusa i
Luis Basañez, la qual valora positiva�
ment els esforços pressupostaris
realitzats per incrementar el nivell de
les biblioteques de la Universitat i
anima a continuar incrementant el
percentatge del pressupost universi�
tari dedicat a les biblioteques. 
Moció 3. El Claustre va aprovar per
consens una declaració presentada
per un grup d’estudiants que con�
demna qualsevol acció militar unilate�
ral contra l’Iraq i exigeix l’aixecament
de l’embargament que pateix el
poble iraquià. A més, la declaració
demana al Govern espanyol que no
doni suport a les operacions militars
que es puguin dur a terme contra l’I�
raq. La UPC mostra així la seva
voluntat de contribuir a la transmissió
de valors, d’actituds, de comporta�
ments i d’estils de vida que rebutgin
la violència, i que promoguin la cultu�
ra de la pau basant�se en els princi�
pis dels drets humans •

El debat

http://www.upc.es/op/catala/noticies/acinstitucional/2002/claustre_Prestige.htm
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El Pla, que té el suport de l’Ajunta-
ment de Terrassa, preveu la reco-
llida  selectiva de residus urbans i
de laboratori, així com la
instal·lació d’una deixalleria i de
diferents punts d’abocaments inte-
riors i exteriors. 

Pel que fa als residus urbans, s'han ins�
tal·lat 138 punts d'abocament múltiple
en tots els espais interiors i comuns
dels edificis del Campus. Cada dia el
servei de neteja en recollirà el contingut
i l'abocarà al contenidor específic exte�
rior. L'Ajuntament de Terrassa ha ins�
tal·lat, a més, punts d'abocament múl�
tiple exteriors a prop de tots els edificis.
El Campus també disposarà de conte�
nidors específics de tòners i piles als
edificis, que seran recollits segons els
acords establerts amb empreses espe�
cialitzades en el tractament d'aquests
tipus de residus. 
A més, els centres de càlcul de les
escoles i els serveis informàtics de
campus organitzen recollides periòdi�
ques de material informàtic obsolet. 

La minideixalleria
Aquest curs s'ha posat en marxa una
minideixalleria situada al jardí de
l'EUETIT, un primer pas en l'ordenació,
la selecció i l’abocament d'alguns resi�
dus generats per la comunitat univer�
sitària i les empreses que treballen al
Campus. L'objectiu és concentrar en
un únic punt intern un conjunt de con�

tenidors, que en aquesta primera fase
són per a runa, ferralla, paper, cartró,
plàstic, metall i altres. S'ha arribat a un
acord amb una empresa de construc�
ció pel qual si la runa recollida és
“neta”es reaprofiti totalment. Els resi�
dus de laboratori es recullen sistemàti�
cament al Campus de Terrassa des de
l'any 1997 als 31 laboratoris de depar�

taments amb
seu al Cam�
pus. Ara s'hi
han establert
quatre zones
d'emmagat�
zematge i s’hi han instal·lat armaris
específics per facilitar l'acumulació
ordenada •

informacions

panorama

El Campus de la UPC a Terrassa implica tota 
la comunitat en un pla de recollida selectiva

La declaració ambiental de la UPC es compromet a la defensa del medi ambient
com a element indestriable en la construcció d’un model de desenvolupament
sostenible. Des del Campus de la UPC a Terrassa pensem que només actuant
des de la coherència farem creïble aquest missatge. És per això que el com�
promís ha d'implicar necessàriament tota la comunitat universitària, i traduir�se
de manera transversal en tots els aspectes i nivells que conformen la vida uni�
versitària. Des de l'any 1996 el Campus de Terrassa treballa des del Pla de medi
ambient sobre un conjunt d'accions. Les que aquí us presentem formen part
d'un àmbit molt concret: “El pla de recollida selectiva”, un procés complex, tant
per la multiplicitat de tipus de residus generats, com pel fet que ha d'implicar
tota la comunitat universitària. Conscients d'estar davant d'un canvi que ha de
ser progressiu (perquè ha d'assumir�se personalment i quotidianament), l'objec�
tiu és treballar sobre els aspectes més bàsics, tant pel que fa als residus més
comuns generats, com al procés de recollida d'aquests, per tal de consolidar
una base ferma que ens permeti avançar cap a fites més ambicioses. Aquest pla
també preveu accions divulgatives i informatives, com ara el web (www.mediam-

bient.ct.upc.es), però conscients de l'aclaparant allau d'informació escrita que
ens arriba hem volgut informar i sensibilitzar tota la comunitat regalant una lli�
breta que reculli i recordi de forma molt esquemàtica, i en un objecte útil i per�
durable (i reciclable), el conjunt d'actuacions possibilitadores perquè “ENTRE
TOTS” fem una recollida selectiva. Vull expressar el meu agraïment a tots els que
han fet i faran possible que el projecte esdevingui una realitat.

Carolina Yela
Adjunta a Gerència al Campus de la UPC a Terrassa

L’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica
Industrial de Terrassa va convocar el pas�
sat mes de desembre diferents activitats
emmarcades en la celebració del centena�
ri del centre. Així, el 9 desembre van tenir
lloc les VIII Jornades d'Enginyeria Electrò�
nica 2002. El dia 10 de desembre, l'alcal�
de de Terrassa, Pere Navarro, va lliurar al
ple de l'Ajuntament la medalla de la ciutat
a l'EUETIT, distinció que va recollir el direc�
tor de l'Escola, Rafael Pindado. 

El 12 de desembre l’Escola va acollir un acte acadèmic de
graduació, al qual també van assistir les empreses col·labo�

radores amb aquesta escola. A l'acte hi van ser presents el
conseller de Medi Ambient de la Generalitat, Ramon Espa�
daler, i la regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Terras�
sa, Dolors Puig.  
En acabar l'acte, va tenir lloc a la plaça del Campus la inau�
guració de la font commemorativa del centenari de l'EUETIT.
L'autor de l'obra és l'escultor vallesà Salvador Farrés i és una
al·legoria de la ciència en comunió amb la ciutat sostinguda
per dues figures humanes (masculina i femenina), que sim�
bolitzen els enginyers i enginyeres. Finalment, el 20 de
desembre va tenir lloc al vestíbul del centre l’acte d’inaugu�
ració del monòlit Símbol de la indústria i el comerç, que han
lliurat la CECOT i l’Institut Industrial a l’Escola •

L’EUETIT rep la medalla de la ciutat de Terrassa 

Entre tots, fem recollida selectiva

http://www.terrassa.org/
http://campusterrassa.upc.es/
http://www.ct.upc.es/escoles/euetit/
http://www.mediambient.ct.upc.es/
http://www.mediambient.ct.upc.es/
http://www.ct.upc.es/escoles/euetit/
http://www.ct.upc.es/escoles/euetit/
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informacions

estudiants

Miguel Valero, nou director de l’EPSC
L’11 de desembre, Miguel Valero va prendre posses�
sió del càrrec de director de l'Escola Politècnica Supe�
rior de Castelldefels (EPSC). Valero ha estat des del
mes de juny de 2001 responsable docent del Depar�
tament d'Arquitectura de Computadors a l'EPSC. La
seva tasca de recerca en l’àmbit dels algoritmes per a
la supercomputació ha donat com a resultat la publi�
cació de prop de 40 articles en revistes i congressos.
Professor titular d’universitat del Departament d'Arqui�
tectura de Computadors des de l'any 1991, ha estat
entre 1993 i 1996 cap d'estudis de la FIB i entre 1998
i 2002 sotsdirector de l'ICE •

Ramon Roy, nou president 
del Cercle FIBER de la FIB
Llicenciat en Informàtica per la FIB i
màster en Banca i Finances per la UPF,
Ramon Roy és especialista en direcció
de projectes complexos en l’àmbit de
les TIC en grans organitzacions. Actual�
ment, lidera un projecte de la UPC per
desenvolupar un nou sistema d'infor�
mació per a la gestió acadèmica (PRIS�
MA). El cercle FIBER és el punt de tro�
bada dels titulats de la FIB •
www.cerclefiber.org

Un estudiant de l’ETSECCPB
guanya el premi Arquímedes. El
guardó, atorgat pel MEC, premia pro�
jectes d’enginyeria civil, robòtica i
mecànica. L’estudiant Héctor Ciria ha
guanyat el premi per la seva tesina Càl�
cul de cotes estrictes per funcionals de
solucions d’elements finits en elasticitat
en grans deformacions •
www.mec.es

Premis Victoriano Muñoz Oms. La Càtedra Victoriano Muñoz Oms de
Valors Humans d’Enginyeria va atorgar els premis d’ajut a la recerca a la tesi doc�
toral Análisis de indicadores de sostenibilidad ambiental y urbana en las agendas
21 local y ecoauditorías municipales, d’Eliana Pino Neculqueo, del Departament
de Construccions Arquitectòniques. La Càtedra també va atorgar els Premis de
Grau 2002 als treballs acadèmics dels estudiants de la UPC. Els projectes guan�
yadors van ser Puente sobre las aguas del Canal Grande de Venecia, d’Óscar
Luque; Minimització del consum d’aigua a la indústria del sector de l’ennobliment
tèxtil, de Teresa Van Oorchot, i Suelos contaminados: aproximación medioam�
biental, de Víctor Romero • www.catedravmo.org 

Estudiants de la UPC guanyen el Concurs Gaudí. Fidel Saval, del Cen�
tre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia, i Rubén Daluz, de l’ETSAB, han guanyat
el Concurs Gaudí, organitzat per La Vanguardia, que ha premiat projectes presen�
tats per estudiants d’arquitectura i de disseny. En la secció d’arquitectura, Rubén
Daluz ha presentat un pavelló amb parets transparents formades per una malla que
evoca el trencadís gaudinià. En la secció de disseny, Fidel Saval ha presentat un
banc amb forma de bol dinàmic com si fos un balancí • www.lavanguardia.es

L’equip femení guanya
l’Oxford-Cambridge 
catalana. Les estudiants
de la UPC van guanyar per
dues sèries a una l’equip de
la UB en la tradicional Rega�
ta de Rem Universitari UB
versus UPC, que va tenir lloc
el passat 15 de desembre, al
Port de Barcelona. Els nois
no van poder repetir l’èxit de
l’any passat enfront la UB, que en aquesta nova edició es va imposar a l’equip de
la Politècnica en les dues categories de la competició. 
La regata, batejada com l’Oxford�Cambridge de Catalunya, està organitzada per
l’Univers, el Servei d’Esports de la UB, el Reial Club Marítim de Barcelona i la
Federació Catalana de Rem, i va reunir en aquesta dotzena edició els rectors de
la UPC, Josep Ferrer Llop, i la UB, Joan Tugores, que van fer el lliurament de tro�
feus a tots els guanyadors • www.upc.es/univers

24 hores de bon cinema al Cam-
pus de Terrassa. Des de la una de
la matinada del passat 14 de desembre
fins a la mitjanit de l’endemà, es van
projectar a l’ETSEIT una dotzena de
pel·lícules en el marc de les 24 hores de
cinema de Terrassa, organitzades per la
delegació d’estudiants. Aquest any la
mostra va durar el doble que les edi�
cions anteriors i va obrir les portes gra�
tuïtament a tots els terrassencs per
aportar el seu gra de sorra a la dinamit�
zació cultural del centre de Terrassa. La
naranja mecánica, d’Stanley Kubrick,
va fer el toc de sortida de 24 hores de
cinema intensiu, que va continuar amb
El señor de los anillos, Amélie, Italiano
para principiantes, Nueve reinas, Cube i
Blus brother, entre altres films. 
D’altra banda, el 17 de desembre pas�
sat i el 9 de gener els estudiants del
Campus de Terrassa van poder gaudir
de l’espectacle de dues òperes en
directe, emeses per Internet coincidint
amb la representació que tenia lloc al
Gran Teatre del Liceu •
campusterrassa.upc.es

Nous càrrecs 

http://www-epsc.upc.es/
http://www-epsc.upc.es/
http://www.ac.upc.es/
http://www.ac.upc.es/
http://www.fib.upc.es/
https://www.cerclefiber.org/
http://www.upc.es/univers
http://www.catedravmo.org
http://www.catedravmo.org
http://www.catedravmo.org
http://www.citm.upc.es/
http://www.citm.upc.es/
http://www.upc.es/etsab
http://www.lavanguardia.es/
http://www.mec.es/
http://campusterrassa.upc.es/
http://www.ct.upc.es/escoles/etseit/
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La informació completa sobre el pressupost de la UPC es pot consultar a: www.upc.edu/pressupost

notes sobre el Consell de Govern 12 de desembre de 2002

informacions

cats en les línies de l’acció de govern que el rector va expo�
sar en l’informe presentat al Claustre:  

1. Reforç prioritari de l’activitat acadèmica. S’augmen�
ten els recursos destinats a l’impuls i al suport de la recerca,
l’assignació descentralitzada a centres docents i departa�
ments i els recursos destinats als fons bibliotecaris.
2. Enfortiment de la interacció de la UPC amb altres
agents socials i, en particular, amb les empreses. L’ex�
pertesa i l’aportació de la Universitat Politècnica en innova�
ció i transferència de tecnologia i coneixements a través de
les càtedres empresa, els programes específics de captació
de recursos, els convenis de cooperació educativa, entre
altres.
3. Implementació d’un model de política de personal
que potenciï la transparència en les retribucions, les possibi�
litats de promoció i la millora professional.
4. Realització d’actuacions per a la millora de les con-
dicions i els recursos associats als llocs de treball,
com ara l’adequació dels recursos i equipaments informà�
tics a les necessitats detectades i el finançament del Pla de
seguretat i prevenció de riscos laborals.
5. Dotació de més recursos per a rehabilitacions i
reformes d’espais per adequacions a noves necessitats.
6. Impuls a la realització de les obres previstes al Pla
d’inversions universitàries (PIU), per afavorir l’augment
del ritme d’execució.

El Consell de Govern i el Consell Social aproven per
consens el pressupost de la UPC per al 2003. La Uni�
versitat Politècnica de Catalunya ha aprovat un pressupost
per a l’any 2003 de 219.321.591 €, la qual cosa representa
un increment global de l’11,74% respecte al de l’exercici
anterior. El pressupost és una proposta decidida de canvi
que reflecteix les línies d’acció de govern que necessiten
més suport específic, així com la confiança de la Universitat
en la captació de més recursos. 
La gerenta va explicar als membres del Consell els factors
que determinen l’increment pressupostari, que, bàsicament,
són l’augment previst de la subvenció procedent de la Gene�
ralitat; la previsió de captació d’1 M€ mitjançant el programa
Link; l’augment del pressupost d’inversions derivat de l’a�
cord amb el Departament d’Universitats, Recerca i Societat
de la Informació (DURSI) per avançar l’adjudicació durant el
2003 de 2,5 M€ més procedents del Pla d’inversions uni�
versitàries (PIU), i l’increment de les subvencions per a inver�
sions de recerca a través de recursos específics. 
El projecte de pressupost per a l’any 2003, aprovat pel Con�
sell de Govern i ratificat pel Consell Social en la reunió del 18
de desembre, s’executa a partir de quatre programes
(docència, doctorat, recerca i transferència de resultats,
societat i territori, personal, estructura i organització). També
preveu un capítol dedicat a l’amortització del deute i l’adqui�
sició d’actius per fer possible la consecució dels objectius
que s’hauran de desplegar durant l’exercici 2003, emmar�

El projecte de pressupost 2003 de la Universitat va constituir la part central del debat del Consell de Govern del
passat 12 de desembre. La gerenta va presentar de manera detallada els principals objectius i magnituds reco-
llits en el pressupost, que va ser aprovat per consens. També es van emetre informes favorables sobre la parti-
cipació de la UPC en la constitució de l’Associació Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya i en la
Fundació Privada per al Foment de la Societat del Coneixement, promoguda per l’Ajuntament de Cornellà de Llo-
bregat. A més, es va informar els membres del Consell de Govern del nomenament de Josep Maria Monguet,
vicerector de Formació Permanent i Grup UPC, com a representant de la UPC als òrgans de govern d’aquesta
darrera fundació. Entre els documents informatius es va presentar l’esborrany del conveni de col·laboració
ICT-UPC per a la creació i posada en marxa de la Fundació Centre CIM.

ELS PROGRAMES DEL PRESSUPOST 2003

Programa 1 Docència 49.726.034 €

Programa 2 Doctorat, recerca i transferència de resultats 71.236.794 €

Programa 3 Societat i territori 4.064.035 €

Programa 4 Personal, estructura i organització 86.882.622 €

Deute i adquisició d’actius 7.412.106 €

TOTAL 219.321.591 €

http://www.upc.es/pressupost


8

la docència

informacions

El web de l’ICE recull més recursos

pedagògics i tècnics per al professorat 

Aquest curs, l’Institut de Ciències de
l'Educació (ICE) ha posat en marxa una
nova versió del seu web, amb un dis�
seny que facilita al professorat de la
UPC la informació i els recursos tècnics
i pedagògics que té al seu abast per
millorar la qualitat docent i per introduir
elements d’innovació educativa i tec�
nològica tant dins com fora de l’aula.
L’àmplia varietat de recursos van des
de documentació fins a informació
sobre projectes docents en curs i acti�
vitats de  formació. També permet fer la
reserva d’equipaments (en règim d’au�
toservei o cedits en préstec temporal)
per treballar a les factories. Aquests
espais tenen el maquinari i el progra�
mari necessaris per a la creació de
material docent, estan ubicats a les
biblioteques de la UPC i oberts al PDI i
al PAS implicat en projectes i propostes
de millora de la docència, presencial i
no presencial. El nou web esdevé
també una eina per conèixer els recur�
sos existents a la Universitat Politècnica

relacionats amb
la millora de la
docència, la inno�
vació educativa i
la gestió del
c o n e i x e m e n t ,
com són les
comunitats i els
campus virtuals,
les intranets de distribució de software,
els recursos lingüístics o els exemples
pràctics de com organitzar una assig�
natura no presencial. 
El nou web presenta els materials de
consulta (llibres, articles o enllaços)
amb comentaris sobre el seu contingut
i permet l’accés a Bibliotècnia, Edicions
UPC i les bústies dels professors, jun�
tament amb fitxes descriptives i les
dades de contacte corresponents. 

Formació i informació externa
Una secció destacada és la dedicada a
la formació del professorat, que anun�
cia els cursos que imparteixen l’Oficina

de Formació i Accés, el Servei de
Biblioteques i Documentació i el mateix 
ICE. Aquest institut manté al dia a
través del nou web tota la seva oferta
formativa, tant pel que fa a tallers com
a programes d’acció. 
El web de l’ICE també difon informació
externa i materials d'interès sobre qual�
sevol aspecte relacionat amb la docèn�
cia universitària, anuncis de conferèn�
cies i congressos, així com les convo�
catòries d'ajuts que ofereixen les uni�
versitats i la Generalitat de Catalunya
en l’àmbit de la millora de la qualitat
docent i la innovació educativa •
www-ice.upc.es

L’ETSECCPB participa en un
màster en gestió de serveis
públics al Marroc. L’Escola Tècni�
ca Superior d’Enginyers de Camins,
Canals i Ports de Barcelona participarà
els propers dies 28 de febrer i 1 de
març en el màster en Gestió dels Ser�
veis Públics, acreditat per la Confé�
rence de Grandes Écoles com a màs�
ter especialitzat. 
Es tracta d’una iniciativa del grup
ESSEC de França i de l’Institut Supé�
rieur de Commerce et l’Administration
des Entrerprises de Casablanca
(ISCAE). 
La col·laboració de l’ETSECCPB ha
estat possible a partir del conveni que
l’Escola ha signat amb aquestes insti�
tucions i pel qual professors de la UPC
i professionals del sector de l’enginye�
ria civil impartiran mòduls pedagògics
de l’àmbit de la logística i la gestió dels
serveis urbans. El màster, que es va
començar a impartir el mes de setem�
bre passat, té una durada d’un any
acadèmic •

La UPC intensifica la branca d’enginyeria biomèdica 
dins les titulacions que s’imparteixen a l’EUETIB

Les propietats dels teixits vius, el moviment humà o la seguretat hospi-
talària seran algunes de les assignatures que impartirà l’EUETIB a partir
del curs que ve. 

El 3 de desembre va tenir lloc a l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Indus�
trial de Barcelona (EUETIB) una jornada per presentar el nou conjunt d’assignatu�
res que s’impartiran a partir del curs que ve per reforçar els continguts de la bran�
ca de l'enginyeria biomèdica dins les titulacions de l'EUETIB. 
En espera de la creació dels estudis de segon cicle, el Centre de Recerca en
Enginyeria Biomèdica (CREB) de la UPC ha apostat per intensificar les assignatu�
res perquè els futurs enginyers que ho vulguin puguin especialitzar�se en aquesta
branca. Amb aquesta iniciativa, l'EUETIB vol donar resposta a les noves deman�
des dels sectors implicats en la innovació biomèdica, com són el sector empre�
sarial i l’hospitalari. L'Escola vol fer un pas endavant i preparar futurs professionals
amb una formació específica en el camp de l'enginyeria biomèdica. Aquesta inten�
sificació és transversal a totes les titulacions que s'imparteixen a l'EUETIB, de
manera que es pot obtenir en qualsevol de les quatre titulacions que s'impartei�
xen: Electrònica Industrial, Electricitat Industrial, Química Industrial i Mecànica
Industrial. Les assignatures tracten de les propietats dels teixits vius o del movi�
ment humà, en l'àrea de biomecànica i biomaterials; de la instrumentació biomè�
dica o d’equips terapèutics, en el camp de l'adquisició i el processament dels se�
nyals i imatges biomèdics; i en l'àrea de l'enginyeria clínica, els estudiants podran
aprofundir en la informàtica i les comunicacions en l’àmbit de la sanitat o en la la
seguretat hospitalària •

http://www-ice.upc.es
http://www-ice.upc.es/
http://www-ice.upc.es/
http://www-camins.upc.es/
http://www-camins.upc.es/
http://www-camins.upc.es/
http://www.upc.es/euetib/
http://www.upc.es/euetib/
http://www.creb.upc.es/
http://www.creb.upc.es/
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informacions

la recerca

Una fotografia gegant del litoral de 
Barcelona servirà per estudiar el fons marí
Un equip de la UPC treballa en un programa informàtic, encarregat per
l’Ajuntament de Barcelona, per realitzar una fotografia gegant de 17 km
de llargada i 1 km de fons de la costa barcelonina, amb l’objectiu d’ob-
servar l’ecosistema de les platges més properes a la ciutat. 

El programa informàtic que estan
creant els investigadors Josep
Amat, Alícia Casals i Manel Fri�
gola, del Departament d'Engin�
yeria de Sistemes, Automàtica i
Informàtica Industrial, proces�
sarà la cinta enregistrada per
submarinistes professionals. La
novetat del programa és la capa�
citat de capturar de la filmació
les fotografies imprescindibles
per juxtaposar�les totes i formar la fotografia gegant. El programa informàtic té en
compte els microdesplaçaments del bussejador, i, per tant, garanteix la qualitat i
precisió de la imatge en ajustar la profunditat del submarinista i la seva trajectòria
per aconseguir que les fotografies encaixin amb precisió en el conjunt del collage.
Aquesta serà la primera d’una sèrie d’imatges que es realitzaran periòdicament
per fer un seguiment de l'evolució de la vida del fons marí de Barcelona •
www.upc.es/noticies

Els centres de recerca i innova-
ció catalans s’associen en una
agrupació virtual. L'Agrupació Vir�
tual de Centres de Recerca i Innovació
Catalans es constitueix amb 14 cen�
tres, entre els quals s’inclouen el
CIMNE, el Centre CIM, el Centre
Tecnològic de Manresa i l’Institut de
Geomàtica. La finalitat és potenciar la
cooperació en projectes d’RDI •

La UPC, membre de l’Associa-
ció Xarxa de Parcs Científics de
Catalunya. El Consell de Govern del
12 de desembre va aprovar la incorpo�
ració de la UPC com a membre de
l’Associació Xarxa de Parcs Científics
de Catalunya. Aquesta entitat té la
finalitat de col·laborar a la renovació i
diversificació de l’activitat productiva,
al progrés tecnològic i al desenvolupa�
ment econòmic i social mitjançant la
potenciació i difusió dels parcs cientí�
fics i tecnològics.
El Consell de Govern també va aprovar
la integració de la UPC a la Fundació
Privada pel Foment de la Societat del
Coneixement, que, promoguda per
l’Ajuntament de Cornellà, té l’objectiu
de promocionar la nova cultura digital
entre la societat i fomentar l’ús de les
noves tecnologies creades amb Inter�
net, així com les noves relacions entre
aquestes i el món de l’art i de la cièn�
cia. Es preveu crear un centre de for�
mació, on es desenvoluparan activitats
relacionades amb aquest camp •
www.upc.edu/bupc

El naufragi del Prestige ens està mostrant, un cop més, les nefastes con�
seqüències de les marees negres. El fueloil vessat al mar, de gran viscositat i
amb una densitat similar a la de l’aigua marina, s’ha barrejat pel fort onatge
present i s’ha transformat ràpidament en una emulsió bastant estable, que
s’ha incorprat a la mateixa aigua i als sediments. A més a més, aquesta mes�
cla està arribant a la costa empesa pels vents i els corrents marins. Un cop
allà el volum de fuel que s’ha de recuperar acostuma a ser de tres a quatre
cops més gran que la quantitat vessada, la qual cosa complica molt les tas�
ques de neteja a les platges i els penya�segats.
La tècnica actual posa a la nostra disposició alguns recursos per a la recupe�
ració del contaminant, ja sigui al mar (dispersadors, vaixells anticontaminació,
barreres flotants) o a la costa (mànegues d’aigua a pressió, bioremeis). Tan�
mateix, l’ús d’aquestes eines està supeditat al tipus de petroli abocat i a les
condicions climatològiques i oceanogràfiques de la zona afectada. Per la qual
cosa és de vital importància que les administracions disposin d’eines de pre�
visió del comportament i la deriva de les taques de petroli, amb l’objectiu de
planificar�ne els recursos de manera urgent i eficaç (desplaçaments d’efec�
tius, disposició de barreres de contenció als paratges més sensibles). Al nos�
tre país, aquest concepte de previsió no està tan arrelat com en altres indrets.
Esperem aprendre dels nostres errors, i que els encarregats de la gestió d’un
futur incident com el del Prestige hagin incorporat per a aleshores els avenços
en matèria de previsió que ja estan disponibles en alguns centres d’investiga�
ció i universitats espanyoles.

Manuel Espino, Eric Comerma i Agustín Sánchez-Arcilla, 
Laboratori d’Enginyeria Marítima

Aprendre dels errors

S’obre la convocatòria per 
participar en projectes d’RDT
del VI Programa Marc de la UE
S’ha obert la convocatòria de propos�
tes d’accions indirectes de recerca,
desenvolupament tecnològic i demos�
tració del VI Programa Marc de la Unió
Europea, dins els programes específics
d'integració i enfortiment de l'espai
europeu de la recerca. Els investiga�
dors interessats en participar han de
presentar les propostes abans del mes
de març. El pressupost per finançar
projectes ha augmentat gairebé un
17% respecte al de l’anterior programa
marc. A Internet es poden consultar els
àmbits temàtics de cada programa,
així com les àrees d’interès prioritàries •
http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm 

http://eoi.cordis.lu/search_form.cfm

http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm
http://eoi.cordis.lu/search_form.cfm
http://www.bcn.es/
http://webesaii.upc.es/
http://webesaii.upc.es/
http://webesaii.upc.es/
http://www.upc.es/op/catala/noticies/acrecerca/2003/fotografiafonsmari.htm
http://www.upc.es/op/catala/noticies/acrecerca/2002/agrupacio_centres.htm
http://www.upc.es/op/catala/noticies/acrecerca/2002/agrupacio_centres.htm
http://www.upc.es/op/catala/noticies/acrecerca/2002/agrupacio_centres.htm
http://lim-ciirc.upc.es/
http://lim-ciirc.upc.es/
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L'informe La investigación matemática en España en el periodo 1990�1999,
editat conjuntament per diverses societats matemàtiques d'Espanya, entre les
quals hi ha la Societat Catalana de Matemàtiques, conclou que la producció
matemàtica a Espanya ha crescut molt. Segons la base de dades SCI (Scien�
ce Citation Index), l'any 1990 representava l’1,7% de la producció mundial;
l'any 1999 era el 3,9%, i segons les últimes dades disponibles arriba al 4,18%
l'any 2001. Prova d'aquest progrés és que Espanya acaba de ser nomenada
seu de  l’International Congress of Mathematicians per a l'any 2006 i que Bar�
celona va organitzar l'any 2000 l’European Congress of Mathematics; totes
dues reunions són un gran esdeveniment en el món de les matemàtiques. Les
dades mostren també que la producció matemàtica a la UPC és molt alta:
ocupa el tercer lloc en el conjunt d’universitats espanyoles amb 442 articles,
superada només per la U. Complutense de Madrid (709) i la Universitat de
Granada (549). 
D'altra banda, la distribució de la producció segons àrees temàtiques segueix
a la UPC un patró diferent de la resta. A Espanya les cinc àrees més produc�
tives són: anàlisi funcional (9,0%), equacions en derivades parcials (6,1%),
anàlisi numèrica (6,1%), estadística (5,7%) i economia, investigació operativa,
programació, jocs (5,1%). A la UPC les àrees amb més producció són: cièn�
cies de la computació (18,3%), combinatòria (16,7%), anàlisi global, anàlisi en
varietats (7,9%), mecànica de fluids (5,7%) i mecànica de sòlids (5,7%). Per
Comunitats autònomes la producció es concentra a Madrid (22,4%), Cata�
lunya (19,5%), Andalusia (17,6%) i València (10,7%). Altres conclusions fan
referència al fet que la producció per professor i l’impacte de les publicacions
encara estan per sota de les mitjanes mundials; l'absència total de producció
matemàtica al sector privat; i la manca d’instituts de recerca en matemàti�
ques. L'informe complet es pot trobar en format PDF a wwwwww..rrssmmee..eess

Marc Noy, professor del Departament de Matemàtica Aplicada 

La investigació matemàtica

la recerca

Premis al doctorat. Està oberta la
convocatòria de premis extraordinaris
de doctorat de la UPC, per a tots els
doctors que hagin llegit la tesi entre l’1
d’octubre de 2000 i el 30 de setembre
de 2001, en programes de doctorat de
la UPC, i que hagin obtingut la qualifi�
cació d’excel·lent cum laude. Les
sol·licituds s’han de presentar a la
Comissió de Doctorat del Programa
abans del 31 de gener.
D’altra banda, fins al 17 de març resta
oberta la convocatòria del Ministeri
d’Educació per obtenir la Menció de
Qualitat en programes de doctorat. Es
valorarà el nivell científic i tècnic, els
continguts i els objectius dels progra�
mes. Els que l’obtinguin tindran facili�
tats per fer difusió dels programes i
obtindran ajuts de mobilitat per als
professors i els estudiants que hi parti�
cipin • www.upc.es/tercercicle

Un projecte liderat a la UPC,
finalista al Premi Descartes
2002. Un projecte dirigit per Jordi
Cortadella, del Departament de Llen�
guatges i Sistemes Informàtics, ha
quedat finalista a la tercera edició dels
Premis Descartes de la Unió Europea,
que reconeixen projectes destacats
d’R+D fruit d’una col·laboració euro�
pea, en aquest cas de la col·laboració
de més de deu anys entre investiga�
dors d’Itàlia, del Regne Unit i dels EUA. 
El grup de Cortadella ha proposat tèc�
niques matemàtiques innovadores i ha
dissenyat una eina de software
–Petrify– pel disseny de circuits elec�
trònics asíncrons. La tecnologia basa�
da en operacions asíncrones és el futur
dels circuits digitals, ja que aporta més
rapidesa en el funcionament del circuit,
crea menys interferències de radio�
freqüència i consumeix menys energia,
la qual cosa és un avantatge en aplica�
cions com ara telèfons mòbils i targetes
intel·ligents. Amb l’eina Petrify, que ja
utilitzen Intel i Theseus Logic, a més
d’altres universitats, s’han creat proto�
tips de microprocessadors, targetes in�
tel·ligents i dispositius de comunicació i
de processament digital del senyal • 
www.cordis.lu/descartes

Joan Margarit, nou membre de
l’Acadèmia d’Enginyeria d’Es-
panya. Joan Margarit, arquitecte i
professor jubilat de l’ETSAB, del De�
partament d’Estructures a l'Arquitectu�
ra, ha estat elegit nou membre de l’A�
cadèmia d’Enginyeria d’Espanya.
Aquesta institució també té com a
membres l’arquitecte Rafael Moneo,
de l’ETSAB, i també ho va ser Ignasi
de Solà Morales; Mateo Valero,
catedràtic del Departament d’Arqui�
tectura de Computadors; Gabriel
Ferraté, catedràtic del Departament
d’Enginyeria de Sistemes,  Automàtica
i Informàtica Industrial; Eduardo Alonso
Pérez de Agreda, catedràtic del Depar�
tament d’Enginyeria del Terreny, Carto�
gràfica i Geofísica; Lluís Castanyer, ca�
tedràtic del Departament d’Enginyeria
Electrònica; Miguel Ángel Lagunas,
catedràtic de Teoria del Senyal i Comu�
nicacions, i Pere Brunet, catedràtic de
Llenguatges i Sistemes Informàtics •

Premis 

La UPC col·labora en un
projecte per dissenyar una
central elèctrica flotant. El pro�
fessor Antoni Creus, del Departament
de Projectes d’Enginyeria, col·labora
amb l'empresa CEFLOT SL en l’asses�
sorament per al disseny i el desenvolu�
pament d’un prototip de central elèctri�
ca flotant per extreure l'energia proce�
dent de les onades del mar. La
instal·lació, automatitzada i emplaçada
a alta mar, en una zona amb un fons
superior als 50 metres, podria produir
entre 150 i 400 MW de potència nomi�
nal. Amb 150 MWh n'hi hauria prou
per proveir d'energia neta a una pobla�
ció d'uns 300.000 habitants. L’energia
generada seria transportada per cable
submarí fins a una central ubicada a
terra ferma. El primer prototip s'està
posant a prova al canal hidràulic del
Laboratori d'Enginyeria Marítima •

http://www.lsi.upc.es/
http://www.lsi.upc.es/
www.cordis.lu/descartes
http://senna.upc.es/
http://senna.upc.es/
http://lim-ciirc.upc.es/
http://www.upc.es/tercercicle
http://www.upc.es/etsab
http://www-ma2.upc.es/
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Cita televisiva amb la Universi-
tat. A partir d’aquest mes de gener
cada dimecres Televisió de Catalunya
emetrà el programa Campus 33, que a
través del Canal 33 aproparà els teles�
pectadors a tota la informació del món
universitari de l'àmbit territorial de la
xarxa Institut Joan Lluís Vives (IJLV), de
la qual forma part la UPC. El programa
farà difusió de les activitats que es
desenvolupin en el conjunt de les 18
universitats membres de la xarxa •
Dimecres, 21.35h. Canal 33

Jornada sobre seguretat en
l’automòbil. El dijous 23 de gener
tindrà lloc a la sala d’actes de l’ETSEIB
la conferència Whiplash, enginyeria i
medicina en l’estudi de la síndrome de
la fuetada cervical, que organitza la
Càtedra Agbar Automotive en Segure�
tat de l’Automòbil. Metges i enginyers
tractaran la problemàtica d’un dels pro�
blemes més habituals en els accidents
de cotxe •
http://agbarautomotive.com

Barreres arquitectòniques
Aquesta és la temàtica de tots els víde�
os que es presentin a la setena edició
del Premi de Videografia que organitza
l’Univers. El termini de presentació de
cintes finalitza el 21 de febrer. 
El 19 de març es donaran a conèixer
els guanyadors i es projectaran els
vídeos seleccionats. Els premis estan
dotats amb un total de 550 €: 450 €
per al primer i 300 € per al segon •
Les bases es poden consultar a:
www.upc.es/univers/

V Setmana de Geomàtica
La jornada tindrà lloc entre els propers
dies 11 i 14 de febrer al Palau de Con�
gressos de la Fira de Barcelona. La
nova edició abastarà tots els àmbits de
la geomàtica i aprofundirà en la integra�
ció de les tecnologies de cartografia,
telemàtica i navegació amb seminaris,
exposicions d’articles de recerca i la
convocatòria de premis a projectes de
cartografia i topografia, entre altres
activitats •
http://setmanageomatica.ideg.esPublicacions

...i els propers dies

Fotògrafs
del Liceu.
Edicions UPC
i la Fundació
Gran Teatre
del Liceu han
editat una
col·lecció de
llibres que reu�
neix l’obra de fotògrafs que han treba�
llat al Gran Teatre, com ara Antoni Ras
Rigau o Antoni Pelegrí. Cada llibre és
un testimoni de gran valor artístic i
documental, una mirada que endinsa
el lector en la història del Liceu •
www.edicionsupc.es

Memòria del
Pla de medi
ambient. Recull
les actuacions
realitzades en el
marc del primer
Pla de medi
ambient de la
UPC i les dades i
els resultats més

rellevants sobre la introducció de crite�
ris ambientals en la construcció de
nous edificis, l’increment de la recerca
ambiental o les propostes per a  l’am�
bientalització curricular •
www.upc.es/mediambient

Llibres electrònics a la UPC. El Servei de Biblio�
teques ha subscrit un acord amb el portal Safary Tech
Books Online que dóna accés a més de 900 llibres
elctrònics d’informàtica, noves tecnologies i temes afins
com ara el comerç electrònic i l’ofimàtica. Els usuaris
podran fer còpies digitals i impreses per a ús personal,

així com dossiers electrònics per als webs acadèmics. El llibres es poden consul�
tar a bibliotecnica.upc.es o accedint a proquest.safaribooksonline.com •

El Centre de Cooperació per al Desenvolupament

(CCD) presenta els darrers projectes 

Camerun, El Salvador, Senegal, 
el Brasil, Perú o Nicaragua, són
alguns dels països on es van desen-
volupar els projectes de cooperació
dels membres de la Universitat.

Òptics pel Món, Enginyeria sense Fronte�
res, Geòlegs del Món, professors i estu�
diants de diferents escoles de la Universitat
van assistir a la presentació de projectes
que cada any convoca el Centre de Coo�
peració per al Desenvolupament (CCD). En
total, durant l’any 2002 s’han posat en
marxa més de 70 projectes de cooperació,
molts dels quals van ser presentats en aquest acte, que va tenir lloc a la sala d’ac�
tes de la FIB. Projectes a Santiago de Cuba per desenvolupar instruments de baix
cost per al diagnòstic cardiovascular; accions al Brasil i l’Argentina, dels estu�
diants del Grup de Cooperació del Campus de Terrassa; la creació d’estudis d’op�
tometria per a l’atenció primària a El Salvador, amb professors de l’EUOOT; la
construcció de noves escoles a Bolívia, pel grup "Habitatge i cooperació" de 
l’ETSAB, són alguns exemples de l’aportació de la UPC en països en vies de
desenvolupament. Al final de la jornada, els participants van iniciar un debat sobre
el perfil i les característiques que han de tenir les properes iniciatives de coopera�
ció impulsades des del CCD. Per continuar intercanviant experiències i per millo�
rar els futurs programes de cooperació, el CCD està organitzant una nova troba�
da el proper mes de febrer • www.upc/ccd

http://agbarautomotive.com
http://setmanageomatica.ideg.es
http://www.upc.es/ccd/CATALA/grupsupc.html
http://www.upc.es/ccd/CATALA/grupsupc.html
http://www.upc.es/ccd/
http://www.upc.es/ccd/
http://www.upc.es/ccd/CATALA/grupsupc.html
http://www.ct.upc.es/escoles/euoot/
http://www.upc.es/ccd/
http://www.upc.es/univers/
http://www.vives.org/
http://proquest.safaribooksonline.com
http://bibliotecnica.upc.es
http://www.edicionsupc.es/
http://www.upc.es/mediambient/
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entrevista

El 2003 és l’any europeu dels dis-
capacitats. Des de la UPC, profes-
sors i estudiants han invertit esforç
i temps a investigar per millorar la
qualitat de vida d’aquestes perso-
nes. Un clar exemple és el projecte
de fi de carrera de David Sánchez,
un jove mallorquí de 25 anys, gra-
duat en Multimèdia, que sense
saber res de trastorns de la parla
ha creat un programa informàtic
interactiu per donar suport al trac-
tament de rehabilitació de l’afàsia. 

Explica, explica... 
El sistema és una aplicació que ajuda
persones adultes que, per causes
traumàtiques o tumors cerebrals,
tenen deficiències de la parla. El
pacient té capacitat de lectura però
dificultat per expressar�se, tant de
forma oral com escrita. Una de les
teràpies que s’utilitzen per tractar
aquestes malalties és la repetició de
vocabulari per exercitar la pronuncia�
ció. Amb aquesta eina informàtica, el
pacient pot treballar la repetició cons�
tant de forma individual i al seu ritme.
Ell davant de l’ordinador.  
Però, com? 
L’aplicació es basa en un software de
reconeixement de veu que enregistra la
pronunciació de cadascuna de les
paraules que el pacient practica de
forma individual. El terapeuta persona�
litza el programa segons les necessi�

tats del pacient, que, gràcies a unes
ajudes gràfiques, sonores i visuals, rea�
litza els diferents exercicis. 
I el següent pas? 
Després de cada sessió, el sistema
emmagatzema les dades que el pro�
fessional pot consultar per fer l’avalua�
ció i el seguiment de la seva evolució.
L'eina descarrega de feina el terapeuta
i reforça el tractament de reeducació,
però no té cap intenció de susbtituir el
professional. 
Ja se n’han fet proves? 
Sí, en pacients molt puntuals i amb
unes característiques determinades. A
partir del febrer començarà una prova
pilot en majúscules a l’Escola de Pato�
logia del Llenguatge de l’Hospital de
Sant Pau de Barcelona. S’aplicarà a
més pacients i els terapeutes podran
fer un seguiment més acurat de com
evoluciona el pacient davant l’ordina�
dor. A partir dels resultats, podrem
saber millor si hem d’introduir millores.
Com se sent el pacient? 
El més important és que li dóna certa
llibertat de treball i, sobretot, li incre�
menta l’autoestima. Practica sol, i se
sent autosuficient. El pacient té la sen�
sació d’independència i que està tre�
ballant en la seva rehabilitació. A més,
els pacients perden el punt de vergon�
ya que poden sentir davant d’un tera�
peuta, perquè sap que la màquina no
el jutjarà. 
Ets un cas aïllat?
No és el més normal. Quan vaig dir que

volia investigar en això, tothom em va
dir que faria més hores que un rellotge
perquè amb el 70 per cent n’hauria tin�
gut prou per fer el projecte de fi de
carrera, comercial i rendible. Si hi
hagués més mitjans i inversió econòmi�
ca, els estudiants estarien més moti�
vats per dedicar temps a projectes d'a�
questes característiques. Però penso
que, ja que hi has de dedicar aquest
esforç, com a mínim em volia sentir
una persona útil fent alguna cosa que
realment servís i no fent una enciclopè�
dia d’ocells que s’hagués de quedar
guardada en un arxiu. 
Però, no és rendible... 
Tenia clar que no guanyaria diners amb
això. Si m’hagués volgut omplir les but�
xaques hauria fet un portal de notícies
com terra.net. Però no és el cas. Jo, si
pogués viure de fer això, d'investigar,
estaria encantat de la vida, però no
puc, perquè ningú no vol destinar�hi
diners. Tothom vol però ningú no pot.
És més fàcil treballar en projectes
comercials que saps que tenen una
rendibilitat econòmica. 
Llavors, no continuaràs?
El projecte m'ha demostrat que m'a�
grada investigar. Jo continuaré treba�
llant al meu ritme, a poc a poc, perquè
falta molt per fer en l'aplicació. M'és
igual que el continuï una altra persona,
perquè hi he dedicat moltes hores i no
ho deixaré córrer. No vull que el projec�
te es quedi al calaix, perquè em faria
molta pena. No vull que es mori •

Graduat en Multimèdia per la Fundació Politècnica
de Catalunya, ha creat una aplicació informàtica
per ajudar a persones amb trastorns de la parla. 

“No vvull qque eel mmeu 
projecte ees qquedi een 
un ccalaix ii ees mmori”

David Sánchez 
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