
150

informacions
Edició i redacció: Servei de Comunicació Institucional. Tel. 93 401 61 43. http://www.upc.edu
Versió electrònica: http://www.upc.edu/revistainformacions

Febrer 2003

Aprovada la Llei
d’universitats de Catalunya

Nova presentació del web
de la UPC

Primera pedra de l’Institut
de Ciències Fotòniques

Notes sobre el Consell de
Govern

2

9

7

4

La UPC obre les portes als estudiants 
de secundària

Els centres i campus de la Universitat
han obert les portes aquest mes de
febrer a prop de 3.000 estudiants de
secundària d’arreu de Catalunya i
Andorra. 
Les Jornades de Portes Obertes són
una de les moltes accions que cada
any la Universitat posa en marxa per
informar i orientar els futurs estudiants
universitaris sobre l’oferta de titula�
cions, serveis i oportunitats professio�
nals que poden trobar a la Politècnica. 
Enguany hi han participat estudiants
que estan cursant estudis a la UPC, els

quals han acompanyat els futurs estu�
diants en la visita a les diferents esco�
les. Els responsables acadèmics han
presentat els centres i els estudis que
s’imparteixen, i també han donat infor�
mació detallada per resoldre molts dels
dubtes amb què arriben els futurs
estudiants a la Universitat.
L’objectiu de les jornades és que els
estudiants coneguin millor com i què
s'estudia a la UPC, i que tinguin, així,
més informació a l'hora de triar els
estudis per matricular�se • Més informa�

ció, pàg. 3

Les universitats catalanes, 
a favor de la pau

Tots els rectors i rectores de les universitats catalanes van expressar el 14 de febrer al Paranimf de la Universitat de Barce�
lona el seu rebuig a l’ús de la força en el conflicte amb l’Iraq. En aquest acte per la pau, un dia abans de les mobilitzacions
ciutadanes arreu del món, els màxims representants de les universitats van signar un manifest per la pau, on exposaven les
raons en contra de la intervenció armada i a favor de la pau. A l’acte hi van intervenir la professora d’Antropologia Social de
la UAB Verena Stolcke, el professor d’Història de la UB Antoni Segura i l’escriptor i periodista Manuel Vázquez Montalbán.
L’actriu Montserrat Carulla va llegir el manifest universitari • Més informació, pàg. 2
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El sol fet que el Parlament hagi aprovat, el 12 de febrer, la
que és la primera Llei d'universitats de Catalunya (LUC)
s'ha de considerar una bona notícia per a aquestes univer�
sitats i per a tota la societat catalana.
És cert que el marge que deixa la LOU és molt estret i que
en un text complex com el de la LUC podem trobar motius
de discrepància. Tot i això, des de la Universitat Politècnica
de Catalunya  fem una valoració global positiva de la Llei
perquè, entre altres coses, representa una aposta decidida
i agosarada per la qualitat del personal docent i investiga�
dor contractat i perquè assegura un increment significatiu
de la dotació assignada a les universitats públiques en els
pressupostos de la Generalitat.
La LOU, alhora que manté els cossos de funcionaris
docents, estableix diverses categories de personal docent
i investigador contractat, la regulació més concreta de les
quals correspon a les comunitats autònomes. Aquestes
han adoptat en aquest sentit un ventall de polítiques diver�
ses, que van des de considerar la contractació com una
mera antesala de l'accés al professorat funcionari fins, en
el cas de Catalunya, a configurar�la com una via paral·lela
a la dels cossos esmentats. Certament, la coexistència, en
una mateixa institució, de personal docent i investigador de
categories equiparables en règims jurídics diferents pot

donar lloc a dificultats no fàcils de preveure ara mateix.
Però no hi ha dubte que l'opció de la LUC, comparada
amb la d'altres comunitats autònomes, obre més possibili�
tats a les universitats i al seu personal docent i investigador,
amb garanties per a la qualitat del sistema.
Quant al finançament, la LUC preveu un increment de dota�
ció pressupostària del 30%, en termes reals, en el conjunt
del període 2003�2010 i un finançament, per part de  la
Generalitat, del 50% del cost  de la creació, en dotze anys,
de 1.200 places corresponents d’agregacions i càtedres
contractades. Aquestes aportacions probablement no
seran suficients perquè les nostres universitats, que partei�
xen d'una situació econòmica difícil,  puguin equiparar�se,
pel que fa al pressupost, amb les millors universitats euro�
pees (per reduir la diferència no n’hi ha prou a córrer, cal
córrer més que les altres). Però són una contribució subs�
tancial per a una etapa en què les perspectives econòmi�
ques generals no semblen precisament esperançadores.
En tot cas, la UPC, en aquest nou marc legislatiu, conti�
nuarà posant tot el seu esforç per fer un ús més eficient
dels recursos que la societat li aporta, per contribuir amb la
docència, la recerca i la col·laboració amb institucions, enti�
tats i empreses al desenvolupament just i sostenible de la
societat mateixa.

La LUC, un nou impuls a la qualitat en les universitats

Les universitats catalanes signen un manifest contra la guerra

En l’acte Les universitats catalanes a
favor de la pau: raons contra la guerra,
l’actriu Montserrat Carulla va llegir el
manifest universitari per la pau i en el

qual s’expressa, de mane�
ra rotunda i explícita, el
rebuig a l’ús de la força en
el conflicte d’Iraq. El text
esgrimeix tres raons princi�
pals contra la guerra: “per�
què es necessita preservar
la pròpia capacitat de rao�
nament i anàlisi; perquè la
intervenció no només és, a
hores d’ara, contrària a la
legalitat  sinó innecessària,

ineficaç, ineficient i il·legítima, i, en ter�
cer lloc, perquè dificulta el compromís
que té la universitat, com a institució
d’educació, en pro de construir socie�

tats més justes i dialogants, i de cons�
truir una cultura de pau.” 
Les universitats s’han volgut compro�
metre a seguir donant raons contra la
guerra, “però també a fer tot el possible
perquè la pedra de la pau que la socie�
tat catalana està esculpint vigorosa�
ment continuï sent modelada”. I ho
faran amb “el suport a la investigació i a
l'educació per la pau, a la resolució i
transformació dels conflictes per mit�
jans no violents, a l'anàlisi crítica de la
realitat i dels conflictes internacionals i a
la construcció d'alternatives”. 
El manifest es pot consultar a:
http://www.upc.edu/noticies •

El Parlament aprova la Llei d’universitats de Catalunya. El 12 de febrer, el Parlament de Cata�
lunya va donar llum verda a la nova Llei d’universitats de Catalunya (LUC). La proposta va ser aprovada amb els vots favo�
rables de CiU i ERC, amb el suport parcial d’ICV i amb l’abstenció del PP i del PSC. La LUC constitueix el nou marc regu�
lador del sistema universitari català, d’acord amb les competències que té atorgades la Generalitat de Catalunya en
aquest àmbit i respectant el marc estatal definit per la LOU i, a instàncies de les universitats, inclou un pla de finançament
per als propers anys. Un canvi important del text de la LUC en relació amb el Projecte de Llei és la inclusió d'una dispo�
sició transitòria sobre la desvinculació acadèmica i que afecta a qui en el moment d’entrada en vigor de la LOU (21 de
desembre de 2001) estava contractat com a ajudant, o com a professor associat i al professorat dels cossos docents i
investigadors que ho era en el moment de l’entrada en vigor de la Llei. 
El text íntegre de la LUC es pot consultar a http://dursi.gencat.es/ca/un/lu.htm

Josep Ferrer Llop, rector de la UPC

http://www.upc.edu/noticies
http://dursi.gencat.es/ca/un/lu.htm
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panorama

El Pla recull una quarantena de línies
de treball agrupades en sis tipologies
d’accions, que van des de les adreça�
des a informar i orientar sobre l’oferta
dels estudis, com ara les jornades de
portes obertes, que tenen lloc durant
el mes de febrer a tots els centres i
campus o els diferents salons i fires, a
aquelles que es basen en el contacte
directe amb els centres de secundària.
També preveu activitats emmarcades
dins del Programa Dona i d’altres que
tenen com a finalitat l’orientació i aco�
llida dels nous estudiants. La divulga�
ció i el foment de la ciència i la tecno�
logia a través d’exposicions, conferèn�
cies i altres accions adreçades a
col·lectius específics d’estudiants del
districte obert o d’altres països també
formen part del ventall d’activitats del
Pla de Promoció.
FFiinnss  oonn  vvoollss  aarrrriibbaarr??  AAmmbb  llaa  UUPPCC  ffiinnss
oonn  ttuu  vvuullgguuiiss és el lema que impregna
totes aquestes activitats, que es com�
pleten amb l’edició de materials de

La UPC, més a prop dels estudiants de secundària

Aquest és un dels objectius del
nou Pla de promoció dels estudis
de la UPC, un instrument a través
del qual es defineixen, prioritzen i
coordinen totes les accions orien-
tades a incrementar la demanda
dels estudis de la Universitat
Politècnica de Catalunya. 

promoció (fullets, guies, CD�ROM, el
web dels futurs estudiants), en què a
més de presentar de manera comple�
ta l’oferta d’estudis i serveis s’hi desta�
quen els valors diferencials de la UPC
com a universitat pública, tècnica i
reconeguda per la qualitat de la
docència i la recerca. 
El Pla també preveu per  a aquest curs
ampliar el nombre de centres de
secundària als quals s’arriba directa�
ment a través de visites i xerrades dels

padrins (membres de la UPC que
estableixen contacte amb un cen�
tre de secundària i fan d’enllaç per
a les diferents activitats d’informa�
ció i orientació) o a través de la
participació en el Premi de Cièn�
cia i Tecnologia que cada any
convoca la UPC i que premia els
millors projectes de recerca pre�
sentants per estudiants de batxi�
llerat i de cicles formatius de grau
superior. També s’ha previst millo�
rar les accions d’orientació i aco�
llida i estendre�les a tots els cen�
tres a partir de les experiències
que algunes escoles i campus ja
han posat en marxa. En l’àmbit de
l’orientació, també s’assenyala la
necessitat de formular un pla
d’acció tutorial que estableixi un
sistema de tutories per a tots els
estudiants de primer curs.

El nou Pla de promoció atorga als cen�
tres docents un paper protagonista
com a agents de promoció dels estu�
dis, i preveu els mecanismes de coor�
dinació de totes les actuacions per
garantir una major eficàcia i coherència
global. El Pla recomana que cada cen�
tre elabori el seu propi programa de
promoció a partir de l’anàlisi del seu
entorn i que posi de relleu les singulari�
tats de cada centre o campus dins el
marc general de la UPC •

Taller tecnològic a l’EUETIT
A l’EUETIT fa temps que es feien activitats per a estu�
diants d'ESO i batxillerat i ens va semblar que seria bo
començar a treballar amb els estudiants de primària. 
D'aquesta manera van néixer els tallers tecnològics, una
activitat extraescolar per a infants de 3r. a 6è. de primària
que durant tot el curs, i sota la direcció de monitors i pro�
fessors del centre, desenvolupen a les instal·lacions de
l’EUETIT diferents projectes tecnològics. L’objectiu és des�
pertar en els infants l’interès per la tecnologia a partir dels
jocs i dins el seu temps de lleure, i que tant els escolars
com els seus pares coneguin la Universitat des de dins.

Cristina Mir, coordinadora del Taller tecnològic  

Projecte ITINERA (un Itinerari Tecnològic i Natu-
ralístic Educatiu de Recursos Ambientals a la UPC)

ITINERA�UPC és un projecte coordinat pel Pla de medi
ambient, el Pla de Promoció i l’Univers, que neix amb
l'objectiu de dissenyar un itinerari d'educació ambiental al
Campus del Baix Llobregat, a Castelldefels, i per identifi�
car els aspectes ambientals més destacats del Campus i
informar�ne. L’activitat s’adreçarà, entre altres públics, als
estudiants de centres de secundària, que a més de conèi�
xer l’oferta acadèmica i de serveis de la universitat rebran
informació sobre la importància del respecte al medi
ambient a la UPC.

Dídac Ferrer, coordinador del Pla de medi ambient UPC

El Taller tecnològic per a infants a Terrassa i el projecte ITINERA a Castelldefels són exemples, el primer consolidat i el se�
gon en fase de desenvolupament, d’activitats singulars de promoció posades en marxa des de centres docents i unitats
de la Universitat.

Encar mulero
Pla de promoció dels estudis

Encar mulero
de la

Encar mulero
UPC,

Encar mulero
Programa Dona

Encar mulero
l’EUETIT

Encar mulero
Pla de medi ambient UPC

http://www.upc.es/comunicacio/pla-promocio.htm
http://www.upc.es/comunicacio/pla-promocio.htm
http://www.upc.es/donaUPC/
http://campusterrassa.upc.es/escoles/euetit
http://www.upc.es/mediambient
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El recentment nomenat president de l'Institut Brasiler de Medi Ambient
i de Recursos Naturals Renovables (IBAMA), Marcus Luiz Barroso, va
oferir el 30 de gener una conferència a l’EUETIB, en la qual va reflexio�
nar sobre el compromís que el govern de Luiz Inácio Lula da Silva té
amb l'Amazònia. Barroso, convidat pel Centre de Cooperació per al
Desenvolupament de la UPC i les ONG Caldes Solidària i NeAC, va
ressaltar que el nou govern farà complir les lleis que protegeixen l'A�
mazònia respectant les terres indígenes. Barroso és metge i investiga�
dor, i ha estat rector de la Universitat Federal de l'Amazònia i director
de l'Institut Nacional de Rercerca de l'Amazònia. L'IBAMA, creat fa 12
anys, és responsable de la preservació dels recursos naturals del país,
i el braç executiu del Departament de Medi Ambient brasiler •

Marcus L. Barroso, un expert del govern de Lula, a la UPC
El president de l’IBAMA va oferir una conferència a l’Escola Industrial del Consorci Escola Industrial
de Barcelona, convidat pel Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC i dues ONG 

La Universitat renova el disseny i reordena 
els continguts del web institucional
La UPC ha estrenat una nova
versió del web institucional,
que presenta un disseny 
renovat amb una navegació
més àgil per a tots els usuaris,
i uns continguts reordenats 
per temes i per públics. 

El nou web està dissenyat d’acord amb
l'actual entorn digital de la UPC, que es
caracteritza per les nombroses iniciati�
ves dels diferents col·lectius que en for�
men part i per la diversitat de serveis i
webs que ofereix la Universitat a Inter�
net. El nou web vol esdevenir, en
aquest escenari, un timó útil perquè
tothom pugui navegar i arribar a bon
port de la forma més fàcil i agradable
possible.  

Per temes i per públics
El nou entorn permet arribar a tota la
informació de la UPC des de la pàgina
principal, estructurada per temes a la
secció Informació sobre i per públics
a la secció Informació per a. 
A la primera hi trobareu l'accés directe
a les escoles i facultats, als departa�
ments i instituts, i a biblioteques. Els
menús desplegables sobre la fotogra�
fia, que anirà canviant, porten a tota la
resta d'apartats: la UPC, els estudis, la
recerca i les relacions internacionals. A

través de la secció Informació per a, els
públics específics com els futurs estu�
diants, els estudiants UPC, els antics
estudiants, el PDI�PAS, les empreses i
institucions, i els ciutadans en general
podran accedir a tota la informació i els
recursos que la UPC posa al seu abast
d'acord amb les seves demandes i
necessitats. 
Les seccions Grup UPC (Fundació
Politècnica, Edicions UPC, UPCnet i
entitats vinculades), Webs UPC i Xar-
xes universitàries completen les
opcions del menú principal.

L’actualitat i les notícies UPC
Les iniciatives dels col·lectius que for�
men la UPC, ja siguin institucionals, de
docència, de recerca o relacionades
amb el lleure, tenen ressò a la secció
d'Actualitat de la pàgina principal, que
té el nou apartat Properament per
veure d'un cop d'ull algunes de les
futures activitats.
Des de l’Actualitat s’accedeix a les
Notícies UPC, a les Notícies ambien�
tals, al Recull de premsa, a l'Agenda de
la UPC, a la publicació Informacions, en
format pdf, i als apartats Aquest curs...
i Novetats al web de la UPC. 
La versió que ara s’estrena és en
català, i properament es publicaran les
versions en castellà i en anglès.

Eines i contactes, sempre a mà
El directori de personal, les bústies de
contacte, el Torn Obert, els webs de la
UPC, les intranets, el mapa del web i un
motor de cerca avançada són els
recursos i les eines de navegació que
es troben en totes les seccions del
web, que ha estat desenvolupat pel
Servei de Comunicació Institucional i té
el suport del Laboratori de Càlcul del
Departament de Llenguatges i Siste�
mes Informàtics.  
La major part de l’anterior web UPC es
mantindrà al servidor durant un temps,
a fi d'evitar possibles enllaços trencats.
Per resoldre qualsevol dubte o proble�
ma, els usuaris es poden adreçar a:
info.web@upc.es i poden donar a
conèixer les seves impressions o fer
arribar suggeriments, a través de l’en�
questa que hi ha a la pàgina principal •
http://www.upc.edu
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http://www.upc.edu
mailto:info.web@upc.es
http://www.ibama.gov.br/
http://www.ibama.gov.br/
http://www.upc.es/ccd
http://www.upc.es/ccd
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paspdi /

Novetats a l’IRPF. El 19 de desembre passat el BOE va publicar la Llei de refor�
ma parcial de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), que va entrar
en vigor l’1 de gener d’aquest any. A partir d’aquest mes de febrer s’aplicarà el
nou programa de càlcul del tipus de retenció.
Des del punt de vista laboral les novetats més significatives són que el percentatge
de retenció sobre els rendiments del treball derivats d’impartir cursos, conferències,
col·loquis, seminaris o altres passa del 18% al 15%. I el mateix succeeix amb el
percentatge de retenció per activitats professionals. A més, la nova llei incorpora
reduccions que fins ara no estaven previstes per a certes situacions personals del
treballador com són: la mobilitat reduïda dels treballadors amb discapacitat i la
mobilitat reduïda dels ascendents o descendents amb discapacitat. A més, els tre�
balladors que adoptin o acullin hauran de comunicar la data d’adopció o acolliment,
a partir de la qual podran gaudir de reduccions en l’impost durant els dos primers
anys. També hi haurà reduccions per als treballadors que, amb una situació prèvia
de desocupats, acceptin un lloc de treball que impliqui el trasllat de la seva residèn�
cia. Les persones que es puguin acollir a aquestes reduccions ho hauran de comu�
nicar mitjançant el nou model de comunicació de la situació personal i familiar
(model 145) disponible a http://www.upc.es/pdi-pas a l’apartat Treballar a la UPC
(Processos del Servei de Personal, comunicació de modificació de dades). 
Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb la Unitat d'Atenció del Servei de
Personal, al tel. 93 401 08 80 o per correu electrònic: servei.personal@upc.es •

Increment de retribucions 2003. L’increment general per al conjunt de les
retribucions ha estat per a aquest any 2003 d’un 2% respecte a les de l’any 2002,
excepte en el cas del complement de lloc de treball del personal laboral, que
s’incrementarà 90,15 €/any. Pel que fa als funcionaris de carrera, al personal interí
i al professorat associat, les pagues extraordinàries tindran un increment del 20%
del complement de destí mensual per a l’any 2003, i del 40% per a l’any 2004 •

El DURSI presenta els criteris generals per a l’avaluació docent del
professorat de les universitats públiques catalanes. El Vicerectorat de
Personal va presentar al Consell de Govern del 30 de gener el document del
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) que recull
els criteris que hauran de seguir els diferents models d’avaluació docent del pro�
fessorat que adoptin les universitats, un document que properament es presentarà
a la comissió permanent del Consell Interuniversitari de Catalunya perquè en faci
l’aprovació definitiva. 
El text recull, d’una banda, la metodologia que se seguirà per atorgar el comple�
ment autonòmic docent a tots els professors que ho sol·licitin, i els requisits sobre
la base dels quals la UPC haurà de proposar un model d’avaluació per presentar�
lo a l’Agència de Qualitat, que el certificarà, i que servirà per prioritzar totes les
sol·licituds. Encara que el document està pensat per a la concessió dels comple�
ments autonòmics, la Generalitat aconsella les universitats que el model d’avalua�
ció que dissenyin sigui coherent amb les diverses polítiques de personal (selecció,
promoció, mobilitat, formació, etc.) i que permeti l’avaluació global de l’activitat
individualitzada i la col·lectiva, per grups o unitats acadèmiques •
Podeu consultar el document a http://www.upc.es/bupc

Nous càrrecs

Eleccions JPDI. El proper 27 de febrer tindran lloc les eleccions per escollir els
representants de la Junta de Personal Docent i Investigador de la UPC (JPDI) per
als propers quatre anys. Les meses electorals estaran situades als diferents cen�
tres docents de la Universitat •

Antoni Gens, director del 
Departament d’Enginyeria del
Terreny, Cartogràfica i Geofísica

El professor Anto�
ni Gens ha estat
ratificat com a
director del De�
partament d’En�
ginyeria del Ter�
reny,  Cartogràfica
i Geofísica, el qual

dirigeix des de l’any 1999 •

Marc Noy, director del Departa-
ment de Matemàtica Aplicada II

Marc Noy ha estat
ratificat com a
director del De�
partament de Ma�
temàtica Aplicada
II, que dirigeix des
de 1999. Doctor
en informàtica i lli�

cenciat en matemàtiques, Noy és pro�
fessor de la FIB i de l’FME, i respon�
sable de la línia de recerca en
matemàtica discreta •

Julio Á. Iglesias, director del
Departament d’Expressió 
Gràfica Arquitectònica II

Arquitecte tècnic
per la UPC i pro�
fessor de l’EUPB,
Julio Ángel Igle�
sias ha estat no�
menat nou direc�
tor del Departa�
ment d’Expressió

Gràfica Arquitectònica II •

Joan Pau Sierra, director del
Departament d’Enginyeria
Hidràulica, Marítima i Ambiental

Joan Pau Sierra,
doctor enginyer
de camins, canals
i ports per la
UPC, i fins ara
cap de la secció
d’Enginyeria Marí�
tima i secretari del

Departament d’Enginyeria Hidràulica,
Marítima i Ambiental, és el nou direc�
tor d’aquest departament •
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i Geofísica,

Encar mulero
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI)

Encar mulero
l’Agència de Qualitat,

Encar mulero
De

Encar mulero
partament de Ma

Encar mulero
temàtica Aplicada

Encar mulero
II,

Encar mulero
Departa

Encar mulero
ment d’Expressió

Encar mulero
Gràfica Arquitectònica II

Encar mulero
Departament d’Enginyeria Hidràulica,

Encar mulero
Marítima i Ambiental,

Encar mulero
servei.personal@upc.es

http://www.upc.es/pdi-pas
http://www.upc.es/bupc
http://dursi.gencat.es
http://www.agenqua.org/
http://www.etcg.upc.es/
http://www.etcg.upc.es/
http://www.etcg.upc.es/
http://www-ma2.upc.es/
http://www-ma2.upc.es/
http://www-ma2.upc.es/
http://www.upc.es/catala/departaments/deps/Dega2.html
http://www.upc.es/catala/departaments/deps/Dega2.html
http://www.upc.es/catala/departaments/deps/Dega2.html
http://www.upc.es/catala/departaments/deps/Dehma.html
http://www.upc.es/catala/departaments/deps/Dehma.html
mailto:servei.personal@upc.es
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informacions

estudiants

Nova Associació d’Antics Alumnes i Amics 
de l’Escola Industrial de Terrassa 
El centenari de l’Escola Industrial de Terrassa va reunir el curs passat vells com�
panys i amics d’estudi que no han volgut tornar a perdre el contacte i la vincu�
lació. Amb aquest motiu, s’ha creat l’Associació d’Antics Alumnes i Amics de
l’EUETIT, que, entre altres objectius, vol reforçar la cooperació educativa amb
el món empresarial. 
L’associació també vol fomentar, entre els titulats, la tutorització de projectes de
fi de carrera i promocionar un programa que estimuli la funció de “padrins” com
una manera d’intensificar les tasques d’informació dels estudis que imparteix
l’EUETIT als centres de secundària. La formació contínua, l’organització de
conferències i taules rodones, així com el suport d’orientació i inserció laboral
als nous titulats també són objectius de la nova associació •
http://www.ct.upc.es

El programa Viure i Conviure arriba
al Campus del Baix Llobregat. Cas�
telldefels s’afegeix al programa interge�
neracional d’habitatges compartits
entre persones grans i estudiants uni�
versitaris. Impulsat per la UPC, l’Ajunta�
ment de Castelldefels i la Fundació
Viure i Conviure de Caixa de Catalunya,
el programa fomenta l’intercanvi d’ajut
solidari entre les diferents generacions
que conviuen a Castelldefels. 
Així el programa intenta donar solució a
dos problemes: el de les persones
grans que viuen soles i el d’allotjament
dels joves estudiants no residents. Als
estudiants candidats a participar en el
programa se’ls demana estar motivats
per la inciativa així com un estil de vida
(hàbits, disponibilitat) que compagini
amb el de les persones grans amb qui
compartiran espai i temps. 
El programa demana a les persones
grans que es puguin valdre per elles
mateixes, i que  disposin d'un habitatge
en unes condicions adequades d'habi�
tabilitat, i que estiguin disposades a
compartir casa a canvi de companyia •

Set estudiants de la UPC, entre
els millors expedients d’Espan-
ya. Anabel Blasco i Elisenda Abad,
d’Estadística de l’FME; Antonio Pas�
cual, d’Enginyeria de Telecomunica�
cions de l’ETSETB; Cristina Álvarez,
Carles Encina i Alejandro Martín, d’En�
ginyeria Tècnica d’Obres Públiques de
l’ETSECCPB; i Ramon Roqueta, d’En�
ginyeria Agrícola de l’ESAB, han estat
guardonats amb els Premis Nacionals de
Fi de Carrera 2000�2001, atorgats pel
Ministeri d’Educació, Cultura i Esports a
un total de 181 universitaris. 
Els premiats han estat seleccionats
entre 1.225 titulats de totes les universi�
tats espanyoles i l’expedient acadèmic
de la majoria té una qualificació mitjana
que supera el nou •
http://www.mec.es

El 30 de març, l’Univers, els estudiants de l’ALE Habitatge i Cooperació
de l’ETSAB i el Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD)
organitzen, en col·laboració amb Cinesa, una matinal de cinema per
recaptar fons per crear una escola a San Miguel de Velasco, a Bolívia. 

El gran dictador, de Charles Chaplin, és la pel·lícula elegida per recaptar diners
destinats a la gestió i la compra de material per construir l’escola al poble bolivià
de San Miguel de Velasco. La iniciativa s’emmarca en el programa de cooperació
amb Bolívia Construint educació. Aprenent a cooperar, que va engegar fa tres

anys el grup de l’assignatura de lliure elecció Habitat�
ge i Cooperació i a partir del qual s’han construït més
de 2.000 m2 a la regió de la Chiquitania boliviana:
cinc escoles, aules�taller, una escola bressol, una
biblioteca i una escola per a persones amb discapa�
citats. L’equip format per Sandra Bestratén i Emili
Hormías, coordinadors dels projectes de cooperació,
i Raimon Torres, professor de l’ETSAB, es dediquen,
al llarg del curs, a idear amb els estudiants projectes
que es desenvoluparan.  
La matinal de cinema vol ser una crida per poder
continuar construint cooperació entre aquests dos
móns •http://www.upc.es/univers

Per recollir i impulsar iniciatives de par�
ticipació solidària, voluntariat social i
atenció a estudiants amb discapaci�
tats, el Consell de Govern ha aprovat el
Programa de voluntariat i participació
solidària (PVPS) i reforça el Programa
d’atenció a estudiants amb necessitats
educatives especials (PAENEE). Amb
aquesta iniciativa es vol donar més
suport a les associacions de voluntaris
existents a la UPC i col·laborar en la
formació del voluntariat. Coordinat des
de l’Univers, el programa s’ha engegat

amb la campanya de voluntaris a Galí�
cia. D’altra banda, el PAENEE detec�
tarà els casos d’estudiants amb neces�
sitats especials de la UPC, els facilitarà
els ajuts necessaris, organitzarà un
col·lectiu de suport i els assignarà un
professor tutor. El programa pretén afa�
vorir l’accessibilitat física i l’eliminació
de barreres arquitectòniques a la Uni�
versitat, i augmentar la coordinació del
PAENEE amb els grups de recerca que
desenvolupen eines de millora per a perso�
nes amb discapacitats •

Objectiu: crear una escola a Bolívia

Més participació solidària a la UPC

Encar mulero
l’ETSAB

Encar mulero
Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD)

Encar mulero
l’ETSETB;

Encar mulero
l’ETSECCPB;

Encar mulero
l’ESAB,

Encar mulero
programa Viure i Conviure

Encar mulero
l’Univers,

Encar mulero
campanya de voluntaris a Galí

Encar mulero
cia.

http://www.ct.upc.es
http://www.mec.es
http://www.upc.es/univers
http://www.upc.es/etsab
http://www.upc.es/ccd
http://www.etsetb.upc.es/
http://www-camins.upc.es/
http://www.esab.upc.es/
http://www.upc.es/univers/galicia.html
http://www.upc.es/univers/galicia.html
http://www.upc.es/sia/webai/upc/uviure.htm
http://www.upc.es/univers
http://www.ct.upc.es/escoles/euetit/
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La informació completa i els acords del Consell de Govern es poden consultar a: http://www.upc.edu/bupc

notes sobre el Consell de Govern 30 de gener de 2003

pretén, aprofitant recursos ja existents, oferir un programa de
formació que combini diferents disciplines a estudiants amb
una elevada capacitat i motivació pels estudis que ofereix la
UPC. El nou Centre elaborarà programes d’estudis simultanis
o itineraris acadèmics especials. 
El Consell va aprovar també la proposta d’estudis d’Enginye�
ria Aeronàutica, que té el suport d’amplis sectors industrials i
que neix de l’anàlisi sobre el sector aeronàutic i de l’impuls
que tindrà en els propers anys arran de la implantació en el
territori d’empreses del sector amb les quals la UPC ha esta�
blert contactes i convenis de col·laboració. Aquests estudis
d’aeronàutica, centrats en l’àmbit de la construcció d’aero�
naus i infraestructures i que es podrien impartir al Campus de
Terrassa, complementarien l’oferta de formació que ja s’im�
parteix al Campus del Baix Llobregat. Per últim, el Consell va
aprovar el document de treball sobre els estudis de Graduat
Superior en Enginyeria Logística, que la UPC impartiria com a
titulació pròpia conjuntament amb la UB i amb el suport de
l’organització Barcelona Centre Logistic •
Constitució de la Comissió Acadèmica del Campus de
Llevant i de la Comissió per a l’Adequació i Racionalit-
zació de l’Estructura de Serveis, de Suport i de Gestió.
Es va informar el Consell de Govern de la constitució d’a�
questes dues comissions. La primera tindrà com a objectiu
prioritari la discussió i posterior elaboració de la proposta de
programació acadèmica dels futurs estudis en l’àmbit de l’e�
dificació. La segona treballarà a partir de diferents grups de
treball en la revisió general dels processos administratius de la
Universitat amb l’objectiu d’optimitzar i racionalitzar els recur�
sos i els processos. Està previst que abans de l’estiu la
Comissió emeti un primer dictamen •
Revisió del model de funcionament empresarial
UPCnet. Es va informar els membres del Consell de Govern
sobre la revisió del model de funcionament empresarial
d’UPCnet, que reafirma el seu funcionament  com a empresa
de la Universitat Politècnica de Catalunya. Com a novetats el
model estableix que els serveis que UPCnet ofereix a la UPC
siguin al seu preu de cost i que aquests s’avaluaran a partir de
nous indicadors de qualitat percebuda •
Ratificació dels acords de les Comissions del Consell
de Govern provisional i nomenaments. Es  poden con�
sultar  a  http://www.upc.edu/bupc •

S’aproven les línies estratègiques de govern i el pla
d’actuació 2003-2006. Per 27 vots a favor, 0 en contra i 4
en blanc, els membres del Consell de Govern van aprovar
aquest document que el rector havia sotmés a consideració i
debat dels claustrals el desembre passat. El text emmarca
l’acció de govern  en quatre eixos: l’excel·lència acadèmica, el
compromís social, el bon govern i l’atenció a les persones  i
assenyala, com a objectiu prioritari, l’excel·lència tant en la
docència com en la recerca i en la transferència dels seus
resultats. Dels quatre eixos es despleguen un seguit d’accions
que incideixen en quatre àrees: la de docència, la de docto�
rat, recerca i transferència de resultats, la de societat i territo�
ri i la de personal, estructura i organització •
Nou contracte programa. El Consell de Govern va apro�
var el contracte programa 2002�2005 entre la UPC i la
Generalitat de Catalunya, que també va ser aprovat pel Ple
del Consell Social el 14 de febrer. El nou contracte estableix
els nous objectius, acords i compromisos mutus entre la
Generalitat i la UPC, a partir del compliment dels quals la
Universitat podrà percebre una quantitat que per l'any 2002
pot ser de fins a 2.103.542€. L'import màxim que podrà
rebre la UPC vinculat a l'assoliment dels resultats serà fixat
cada any i, tot i que no tenen el caràcter de consolidables,
sí que la Generalitat garanteix un mínim que aquest any serà
del 90%. El nou contracte estableix deu objectius (i 32 indi�
cadors) que fan referència a: la incorporació d'estudiants
motivats i capacitats; la millora de la formació dels estu�
diants;  la posada a l'abast dels estudiants i recent titulats de
mecanismes actius d'orientació i acompanyament per a la
seva inserció laboral; l'increment de la qualitat dels progra�
mes de doctorat; l'increment del volum i la qualitat de la pro�
ducció científica i de la transferència dels resultats de la
recerca; l'impuls del compromís social de la universitat; la
potenciació de la dimensió internacional de la universitat; el
foment del desenvolupament personal i professional dels treba�
lladors i treballadores i l'oferta de serveis de qualitat que donin
resposta a la diversitat de necessitats de la comunitat univer�
sitària i l'activitat acadèmica i que potenciïn l'ús de les TIC •
Programació acadèmica. El Consell de Govern va aprovar
propostes per a la posada en marxa de tres nous estudis a la
UPC. Així, els membres del Consell van aprovar la creació del
programa i del Centre de Formació Interdisciplinari en Engin�
yeria, una iniciativa única en el panorama universitari i que

El Consell de Govern, reunit el 30 gener, va aprovar el document presentat al darrer Claustre pel Consell de
Direcció sobre les línies estratègiques de govern i el Pla d’actuació 2003-2006. També es va aprovar per con-
sens emetre un informe favorable sobre el Contracte programa UPC-Generalitat, que ha estat aprovat posterior-
ment pel Consell Social (14 de febrer). Els membres del Consell de Govern van aprovar tres propostes de nous
estudis: el Programa d’Enginyeria Interdisciplinària, els estudis d’Enginyeria Aeronàutica i els del Graduat Supe-
rior en Enginyeria Logística, i van ratificar els acords de les diferents comissions del Consell de Govern provisio-
nal. A més, els estudiants Antonio Santiago, de l’ETSEIT i Joan Cané, de l’ETSAB, van ser elegits per proveir
dues vacants d’estudiants a la CSAPIU.

http://www.upc.edu/bupc
http://www.upc.edu/bupc
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la docència

Experts en llengües per a àrees de coneixement
específiques es reuneixen a l’EUPVG. Del 30 de gener a
l’1 de febrer, va tenir lloc a l’EUPVG el Sisè Congrés Inter�
nacional de Llengües per a Finalitats Específiques (CILFE 6).
En aquest congrés es va abordar l'ús d'aplicacions i xarxes
informàtiques en l'ensenyament, així com el desenvolupa�
ment de les tecnologies multimèdia i entorns virtuals d'apre�
nentatge, un àmbit en constant evolució en els últims anys.
Aquesta evolució i l'impacte de les noves tecnologies en
l’ensenyament van centrar els debats al llarg del congrés. 
El CILFE reuneix, des de fa sis anys, professors i investigadors per posar en comú
nous mètodes d'ensenyament i noves recerques en llengües per a situacions con�
cretes i específiques (LFE). L'organització de la nova edició ha anat a càrrec de la
secció d'anglès del Departament de Projectes d'Enginyeria de la UPC, que li ha
donat un impuls internacional amb la presència de reconeguts especialistes de
més de 15 països com Deborah Healey, de la Unviersitat Estatal d’Oregon (EUA);
Mike Scott, de la Universitat de Liverpool; T.F. Johns, de la Universitat de Birming�
ham, i John Swales, de la Universitat de Michigan • http://www.upc.es/eupvg/cilfe6

Conscienciar dels criteris ambientals en arquitectura. Especialistes de la
Universitat de Cambridge, de la UPC i del Departament de Medi Ambient de la
Generalitat es van reunir al taller Pràctiques Ambientals en l’Arquitectura i l’Urba�
nisme, organitzat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes (COAC) i l’ETSAB, amb el
suport del Pla de medi ambient de la UPC. L’objectiu era tractar la importància
d’aplicar criteris ambientals en els projectes urbanístics i arquitectònics, amb la
finalitat de minitmitzar�ne l’impacte en el medi ambient. Per aplicar els coneixe�
ments teòrics, es van muntar equips pluridisciplinaris que van treballar propostes
basades en un entorn real, el mateix Campus del Baix Llobregat, dissenyat amb
criteris de sostenibilitat. En aquest marc, els assistents al curs van tenir l’oportunitat
d’adquirir coneixements pràctics i reals del tema • http://www-epsc.upc.es  

Coincidint amb l’Any del Disseny,
el proper mes de març la UPC
comença a impartir el Graduat en
Disseny en la modalitat semipre-
sencial, una titulació pròpia de
segon cicle, única a Europa. 

En l’acte de presentació
del Graduat en Disseny
a distància, el 7 de gener
passat a l’ETSAB, els
professors responsables
dels estudis, Josep M.
Fort i Joaquim Fernán�
dez van ser acompan�
yats pel dissenyador
Javier Mariscal, que va
pronunciar la conferèn�
cia Disseny i noves tec�
nologies: l’experiència

de Colors. 
L’ETSAB i l’ETSEIB van començar a
impartir conjuntament els estudis del
Graduat Superior en Disseny el curs
2001�2002, un títol propi de segon
cicle de la UPC que es destaca, per la
interrelació entre l'arquitectura i l'engin�

yeria, de la resta d'estudis de disseny
de Catalunya i d’Espanya. 
A partir d’ara, la modalitat semipresen�
cial permetrà als estudiants combinar
les pràctiques presencials amb el
seguiment de les assignatures a distàn�
cia. L'objectiu és oferir als estudiants
eines i coneixements per al desenvolu�
pament professional en àmbits di�
versos i emergents des de la pràctica
del disseny.
Dels estudiants que cursen el graduat,
un 32% són arquitectes i enginyers
superiors, un 29%, enginyers i arquitec�
tes tècnics, un 15% provenen de l'àmbit
de les ciències socials, un 12% són gra�
duats en multimèdia i fotografia, un 8%,
graduats en primer cicle de disseny, i un
4% provenen de belles arts i història de
l'art • http://www.disseny-upc.net 

L’FPC apropa la gent gran a la
informàtica. El 10 de febrer van
començar els nous cursos d’informàti�
ca i d’Internet adreçats a la gent gran
que organitzen la Fundació Politècnica
de Catalunya i la Fundació “la Caixa”
dins el projecte d’acostament de la
gent gran a les tecnologies de la
comunicació i la informació. En
aquests cursos, els alumnes tenen l’o�
portunitat de famliaritzar�se amb l’ordi�
nador i de descobrir el món d’Internet.
També s’han engegat tallers de foto�
grafia, de dibuix i d’escriptura per moti�
var els alumnes a mostrar les seves
habilitats i crear continguts gràfics i
textuals. En la nova edició dels cursos,
els que tinguin més coneixements
podran formar�se com a voluntaris per
donar suport als professors o dinamit�
zar aules obertes. Amb aquesta inicia�
tiva es pretén que la gent gran no perdi
el tren de les noves tecnologies i que
tingui interès per aprendre, sobretot,
gràcies a la relació dels alumnes amb
els formadors, que són estudiants de
la UPC. Més de 3.500 persones grans,
socis dels esplais de la Fundació “la
Caixa”, han rebut els diplomes que
ac red i ten  aques ta  fo rmac ió•
http://www.fpc.upc.es 

La UPC imparteix els primers estudis
semipresencials de Disseny a Europa

Encar mulero
l’ETSAB,

Encar mulero
l’ETSEIB

Encar mulero
Fundació Politècnica

Encar mulero
de Catalunya

Encar mulero
Fundació “la Caixa”

Encar mulero
Departament de Projectes d'Enginyeria de la UPC,

Encar mulero
Universitat de Cambridge,

Encar mulero
Departament de Medi Ambient de la

Encar mulero
Generalitat

Encar mulero
Col·legi Oficial d’Arquitectes (COAC)

Encar mulero
l’ETSAB,

http://www.upc.es/eupvg/cilfe6
http://www-epsc.upc.es
http://www.disseny-upc.net
http://www.fpc.upc.es
http://www.upc.es/etsab
http://www-etseib.upc.es/
http://www.fpc.upc.es/
http://www.fpc.upc.es/
http://www.lacaixa.es/fundacio/
http://senna.upc.es/
http://www.cam.ac.uk/
http://www.gencat.es/mediamb/
http://www.gencat.es/mediamb/
http://www.coac.net
http://www.upc.es/etsab
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la recerca

Primera pedra del nou edifici de l’Institut
de Ciències Fotòniques a Castelldefels

El 17 de gener es va col·locar la
primera pedra de l’Institut de Cièn-
cies Fotòniques al Campus del
Baix Llobregat, en un espai de
7.000 m2. A ple rendiment, aquest
Institut, que serà un referent a Eu-
ropa, acollirà 200 investigadors i tin-
drà 50 laboratoris de recerca i un la-
boratori de tecnologia nanofotònica.

L’Institut de Ciències Fotòniques, que actualment està situat de manera provisio�
nal a l’edifici Nexus II i té els laboratoris al Campus Nord, és una fundació privada
sense ànim de lucre constituïda l’any 2002 per la UPC i la Generalitat. Desenvo�
lupa recerca bàsica i aplicada, formació i transferència de tecnologia en les dife�
rents branques de les ciències de la llum i de totes les disciplines en les quals la
fotònica té incidència, com ara les tecnologies de la informació i de les comuni�
cacions, l'optoelectrònica, les nanotecnologies òptiques, les biotecnologies i les
ciències de la salut i de la vida, la detecció remota, les ciències i tecnologies òpti�
ques d'informació quàntica, els làsers i els sistemes làser, i les tecnologies fotòni�
ques industrials. Aquest centre, dirigit pel catedràtic i investigador Lluís Torner,
també vol donar una resposta a les necessitats d'aplicació industrial i de promo�
ció d'empreses derivades (spin�off) d’investigadors i estudiants. Així mateix, vol
col·laborar amb agències de capital risc locals i internacionals i participar en incu�
badores d'empreses. El trasllat de l’Institut de Ciències Fotòniques al Baix Llo�
bregat es preveu per a l’any que ve • http://www.icfo.es

Comportamiento tenso deformación,
instantáneo y diferido de hormigón con
árido reciclado
José Manuel Vicente Gómez, del Departa�
ment d’Enginyeria de la Construcció. Codi�
rigida per Lluís Agulló i Enric Vàzquez. Llegi�
da el 4 d’octubre de 2002.

Tres fortificaciones en nueva España.
Estudio arquitectónico-constructivo.
Elizabeth Sanz, del Departament de Cons�
truccions Arquitectòniques I. Codirigida per
José Luis González Moreno�Navarro i Mar�
garita Galcerán. Llegida el 10 d’octubre de
2002.

Non-linear analysis of high strength
concrete structures.
Jonathan O’Rorke, del Departament d’En�
ginyeria de la Construcció. Dirigida per
Antoni Marí. Llegida l’11 d’octubre de 2002.

Análisis de complejidad de sistema res-
piratorio para la ayuda al diagnóstico
de patologías.
Carlos H. González, del Departament d’En�
ginyeria de Sistemes, Automàtica i Informà�
tica Industrial. Codirigida per Pere Caminal i
Salvador Benito Vales. Llegida l’11 d’octu�
bre de 2002.

On the quasiperiodic hamiltonian
andronov-hopf bifurcation.
Juan Ramon Pachà, del Departament de
Matemàtica Aplicada. Codirigida per Mercè
Ollé i Jordi Villanueva. Llegida el 21 d’octu�
bre.

A ocupaçao do espaço na fronteira
Brasil-Uruguay: A construçao da cida-
de de Jaguarao.
Roberto Duarte, del Departament de Com�
posició Arquitectònica. Dirigida per Manuel
Guàrdia. Llegida el 29 d’octubre de 2002.

La luz en la arquitectura. Su influencia
sobre la salud de las personas. Estudio
sobre la variabilidad del alumbrado arti-
ficial en oficinas.
Laura Murguia, del Departament de Cons�
truccions Arquitectòniques I. Dirigida per
Ramon San Martín. Llegida el 4 de novem�
bre de 2002.

Modification of properties of poly (ethy-
lene terephthalate) by copolymeriza-
tion.
Darwin Petrus Rosa Kint, del Departament
d’Enginyeria Química. Dirigida per Sebastià
Muñoz. Llegida el 8 de novembre de 2002.

Modulation and control of three-phase
PWM multilevel converters.
Josep Pou, del Departament d’Enginyeria
Electrònica. Dirigida per Rafael Pindado.
Llegida l’11 de novembre de 2002.

Tesis doctorals

Tesis doctorals llegides:
http://www.upc.edu/tercercicle/tesisdoctorals

Un seminari exposa les necessitats constructives del
sincrotró del Vallès. Una seixantena d’investigadors de grups de
recerca d’enginyeria de la construcció i del terreny, d’enginyeria mecànica, pro�
tecció radiològica, sistemes de radiofreqüència, sistemes electrònics de potèn�
cia, sistemes de control i de diagnòstic de la UPC van participar el 31 de gener
en una jornada d’informació sobre la construcció del Laboratori de Llum de
Sincrotró al Vallès, que es preveu iniciar aquest any i que serà finançada pel
Ministeri de Ciència i Tecnologia i la Generalitat de Catalunya, amb un pressu�
post de 20 milions d'euros per al període 2003�2007. El Vicerectorat de Recer�
ca i Projectes Específics va organitzar aquesta jornada.
L’accelerador de partícules del Vallès serà el quart sincrotró d'Europa d'última
generació i l'únic de la regió sud. Aquesta classe d'instal·lacions produeixen un
tipus de llum –un finíssim pinzell de radiació linealment polaritzada, l’espectre
de la qual arriba fins als raigs X– única per a l'observació i l’estudi de determi�
nades propietats de l’estructura de la matèria. El seu potencial és cabdal per a
la recerca en camps com la biotecnologia, la ciència de materials o la física i la
química, i per a l'aplicació a la indústria.
El consorci creat per les dues administracions per dur a terme el projecte pre�
veu signar un conveni marc amb la UPC perquè els grups de recerca participin
en la construcció dels equipaments de la instal·lació. L’experiència en recerca i
transferència de tecnologia que aquests adquireixin seran útils per a futures
col·laboracions de construcció o renovació d’altres laboratoris de llum de sin�
crotró internacionals. A més de l’oportunitat que el projecte de construcció
suposa per als investigadors, el sincrotró del Vallès serà una instal·lació excep�
cional per realitzar projectes de recerca, i, d’altra banda, perquè els estudiants
hi duguin a terme projectes de fi de carrera i tesis doctorals •

Encar mulero
Ministeri de Ciència i Tecnologia

Encar mulero
Generalitat de Catalunya,

http://www.icfo.es
http://www.upc.edu/tercercicle/tesisdoctorals
http://www.mcyt.es
http://www.gencat.net
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la recerca

Els millors projectes d’agents
informàtics, a Agentcities. Les
jornades Agentcities van reunir del 5 al
8 de febrer a Barcelona investigadors i
empreses de tot el món especialitzats
en tecnologies d’Internet i agents
informàtics.  Els agents són programes
que permeten buscar, comprar i inter�
canviar informació i productes a través
d'Internet i d'intranets; funcionen com
a majordoms electrònics personals i
permeten personalitzar i planificar tot
tipus de serveis de forma intel·ligent.
En el marc d’aquest congrés, un pro�
jecte del Cyber Assist Research Center
del Japó, que consisteix en un agent
informàtic per a la creació virtual de
recorreguts en entorns com ara el d’un
museu, va guanyar el primer premi en
la categoria de Serveis i Aplicacions
del concurs Agentcities ID3, organitzat
pel Departament de Llenguatges i Sis�
temes Informàtics. En la categoria d’In�
fraestructures, el primer premi va ser
pel projecte d’un agent que facilita la
cerca d'informació a la carta en grans
bases de dades, creat pel Computer
and Automation Research Institute de
Budapest.
Les jornades van servir d’aparador
tecnològic per a les universitats i les
empreses del sector, que van presen�
tar aplicacions d’agents informàtics en
comerç electrònic, telemedicina, tele�
ensenyament, gestió del medi ambient
i turisme, entre altres àmbits •
http://www.agentcities.org 

Sabadell tindrà un centre d’in-
novació i formació tecnològica
de la UPC. El Centre d’Innovació i
Formació Tecnològica s’ha constituït
en el marc d’un conveni signat per l’A�
juntament de Sabadell, la UPC i la Fun�
dació Politècnica de Catalunya, i
actuarà com a nexe d'unió entre la
Universitat, la Fundació i el teixit em�
presarial de la ciutat i el seu entorn. La
innovació tecnològica, la formació tèc�
nica d'alt nivell i la transferència de
coneixements a la indústria seran els
principals objectius. 
El nou centre, que s’ubicarà al carrer
de Sallarès i Pla, en un espai cedit per
l’Ajuntament, aportarà solucions a
mida als problemes i reptes tecnolò�
gics de les empreses •

El Madrid olímpic, segons les
propostes dels estudiants de
l’ETSAB. Un grup d’estudiants de
l’ETSAB han presentat diverses pro�
postes arquitectòniques i urbanísti�
ques sostenibles per transformar la
ciutat de Madrid si aquesta és desig�
nada com a seu de la celebració dels
Jocs Olímpics l'any 2012. Els treballs,
realitzats el curs 2001�2002 a la Càte�
dra Blanca, dirigida per Carles Ferrater,
es recullen ara en el llibre Madrid en
joc, editat per la UPC, junt amb l'Ajun�
tament de Madrid, CEMEX Espanya i
l'ETSAB, i s’exposaran en una mostra
a Madrid el mes de maig •

Es presenta la Càtedra Telefó-
nica. La UPC i Telefónica SA han
creat la Càtedra Telefónica d'Especia�
lització Tecnològica i Societat del
Coneixement, que té com a director el
catedràtic Lluís Jofre Roca. Aquesta
nova càtedra té per objectiu reflexio�
nar, proposar i sensibilitzar sobre les
necessitats i les tendències en forma�
ció dels futurs professionals en el con�
text de la societat del coneixement, en
l'àmbit nacional i internacional. Posarà
èmfasi, molt especialment, en els can�
vis que afecten les organitzacions, el
treball i la societat a causa de l'espe�
cialització tecnològica.
Es preveu la creació d'un grup de refle�
xió temàtic sobre l'especialització tec�
nològica i la societat del coneixement,
i també la constitució d'un observatori
internacional sobre la formació en la
societat del coneixement. Pel que fa a
la recerca, es crearà el premi Coneixe�
ment i Innovació •

Del dia 3 i fins al 8 de febrer, sota els auspicis d’AgentLink II i Agentcities.NET,
que són dues xarxes d’excel·lència patrocinades per la Unió Europea, la
comunitat europea d’agents informàtics es va reunir a Barcelona. Entre altres
objectius hi havia el de presentar l’abast de la tecnologia d’agents informàtics
i la final d’un concurs de noves implementacions en l’àrea d’infraestructures i
aplicacions. La celebració d’aquest concurs va atreure 225 participants d’a�
rreu del món. Entre els 14 finalistes hi havia quatre grups catalans, que van
obtenir cinc dels nou premis disponibles. Això mostra clarament el potencial
que té Catalunya en aquest àmbit. 
També es va organitzar una jornada dedicada a la indústria, en què van parti�
cipar cent persones, de les quals almenys un 20% eren acadèmics. 
En definitiva, els resultats del concurs i de les jornades van resultar molt espe�
rançadors. Actualment, hi ha un veritable interès comercial en la tecnologia
d’agents informàtics, els grups universitaris europeus i d’altres llocs del món
són molt actius en la recerca i el desenvolupament pel que fa a aquest camp
i la societat sembla disposada a acceptar aquesta nova tecnologia. 
A les jornades, no només van ser�hi presents els gegants de la indústria de
les telecomunicacions (BT, IBM, Fujitsu, HP i Motorola, entre altres) que estan
apostant per les noves idees amb vista a comercialitzar�les, sinó que també
la Unió Europea sembla disposada a finançar aquesta tecnologia perquè en
un termini de cinc anys estigui ja a l’abast dels consumidors de manera total�
ment habitual.

Ulises Cortés
Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Futur esperançador per als agents
informàtics
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http://www-tsc.upc.es/
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poblacions, i des
del bus, es donarà
informació sobre els
estudis d’Òptica i
Optometria, Engin�
yeria Industrial, Fo�
tografia i Creació Digital, Empresa�
rials, Multimèdia, Telecomunicació,
Mecànica, Organització Industrial,
Química, Electricitat i Enginyeria Tèx�
til, entre altres. Un grup d’estudiants
de la UPC explicarà als estudiants i
professors dels centres de secundària

Vocaburi bàsic d’Inter-
net. El volum té com a fina�
litat difondre els termes
catalans més freqüents en
la xarxa. El nou diccionari
conté en total 913 termes
en català que inclouen els
equivalents en castellà i

anglès, la categoria gramatical, sinò�
nims i, en alguns casos, notes que afe�
geixen aclariments lingüístics. En el cri�
teri de selecció dels termes elegits ha
prevalgut el propòsit d’incloure altres
àrees d’informàtica que, per afinitat,
els usuaris de la xarxa poden necessi�
tar conèixer. El diccionari s’inclou en
una nova col·lecció de vocabularis
bàsics multilingües editats per l’Institut
Joan Lluís Vives • http://www.vives.org

3r. Premi Duran
Farell d’Investiga-
ció Tecnològica. El
llibre editat pel Con�
sell Social recull el
darrer Premi Duran
Farell, que incentiva
l’excel·lència investi�

gadora, el qual va ser per al projecte
Limitador de corrent de falta super�
conductor, d’un equip de l'Institut de
Ciència de Materials de Barcelona, del
CSIC, dirigit pel professor Xavier Obra�
dors i format pels professors Teresa
Puig, Xavier Granados i Felip Sandiu�
menge. Aquest limitador és una tecno�
logia emergent que permetrà canviar
radicalment el disseny dels sistemes
de distribució elèctrica •

4t. Premi de Trans-
ferència de Tecno-
logia. Convocat pel
Consell Social de la
UPC, el premi va
recaure en el projec�
te Aplicació de les
aleacions amb me�

mòria de forma en la cirurgia oral i
maxil·lofacial: distractor ossi mandibu�
lar intraoral, del professor F. Javier Gil
Mur, del Departament de Ciència dels
Materials i Enginyeria Metal·lúrgica de
la UPC. El jurat del guardó va destacar
del projecte l’elevat grau d'innovació
tecnològica per a l'empresa i l'avenç
tecnològic que suposa la seva aplica�
ció en l’àmbit nacional i internacional •
http://www.upc.es/premis

Publicacions

...i els propers dies

A partir del proper 4 de març, el Bus
de la UPC iniciarà el seu trajecte per
donar a conèixer als estudiants de
secundària, el professorat i la pobla�
ció en general les titulacions que ofe�
reix la UPC al Campus de Terrassa. 
El bus dels estudis es passejarà
durant tot el mes de març i principi
d’abril per 13 municipis de la comar�
ca del Vallès, entre els quals hi ha
Terrassa, Badia del Vallès, Montcada i
Reixac, Barberà del Vallès, Sabadell,
Mollet i Sant Cugat. En aquestes

Congrés sobre creació d’empreses, 
cultura innovadora i canvi a la universitat
El congrés tindrà lloc els propers dies 13 i 14 de març a l’audi�
tori del Vèrtex (Campus Nord) i la intenció és difondre la filoso�
fia que ha guiat el Programa Innova des dels inicis. Es pretén
sensibilitzar les universitats espanyoles sobre la necessitat de
fomentar l'esperit emprenedor des de les aules, així com de
facilitar la creació d'empreses. Al mateix temps, es mostraran

les iniciatives sorgides durant els últims anys, tant en l'àmbit espanyol com en l'in�
ternacional, i diferents experiències de projectes empresarials que han funcionat
en entorns diferents. El ministre de Ciència i Tecnologia, Josep Piqué, i el conse�
ller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, Andreu Mas�Collell, entre
altres personalitats, estaran presents en el congrés, que serà precedit pel Sopar
d’Emprenedors el dia 12 de març • hhttttpp::////pinnova.upc.es

Nits de Cinema a l’Univers.
Des del 7 de febrer els socis de l’Uni�
vers poden gaudir de cinema gratuït
tots els divendres a les sessions golfes
dels cinemes Waldorf de Barcelona. 
La maldición del escorpión de Jade,
de Woody Allen, ha iniciat el cicle, que
durarà fins al proper 21 de març amb
pel·lícules com Moulin Rouge, amb
Nicole Kidman; Los otros, d’Alejandro
Amenábar; Hable con ella, l’últim film
de Pedro Almodóvar i doble candidata
a un Òscar, i la sorpresa francesa
Amélie • http://www.upc.es/univers 

la seva experiència i els aspectes con�
crets dels estudis que estan cursant.
Així mateix, s’organitzaran xerrades
per al professorat de secundària, per
explicar el conjunt de recursos d’o�
rientació que ofereix el Campus de
Terrassa  • http://www.ct.upc.es

El bus del Campus de Terrassa 
es posa en marxa 
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Van marxar per ajudar el poble gallec i conèixer
personalment la magnitud del desastre provocat
per l’abocament del Prestige

“S’hi ha d’anar i veure-ho
tot amb els teus ulls”

Voluntaris de la UPC a Galícia 

L’experiència ha estat dura, però
ha valgut la pena. L’Anna, l’Albert,
l’Antònia, el Dani i el Marco han
estat una setmana treballant a les
costes gallegues i se’ls ha fet
curta. Tornarien a marxar, però
volen deixar el seu lloc a nous
voluntaris perquè vegin les con-
seqüències de la catàstofre del
Prestige. 

Com us sentiu, ara?
Anna: Tinc la sensació que podia
haver treballat més, perquè molts dies
vam treballar poques hores. Amb més
coordinació i organització allà s'hauria
aprofitat molt més el temps. 
Albert: Hi havia molta descoordinació.
Cal optimitzar molt més els esforços i
sobretot durant el temps que ets allà. 
Antònia: Falten persones especialitza�
des, que tinguin coneixements i que
coordinin totes les accions del volunta�
riat, per equilibrar la feina.
Dani: Vas amb un excés de confiança,
d'heroisme i t’adones que ets l'últim
mico, que ajudes, però que fas un tre�
ball complementari, perquè la feina
important s’ha de fer amb més mitjans.
Has d’acceptar que ets un peó, i és dur
quan vols donar el millor de tu mateix. 
Decebuts? 
Anna: Bastant enganyats, perquè
esperes una cosa i en trobes una altra. 
Antònia: Sabíem des del primer dia
que els voluntaris érem una imatge,
anàvem allà com a conillets d’Índies.
Però no podem esperar que algú ho
arregli, perquè ningú no ho farà i serà el

poble gallec qui es menjarà el chapapote.
Albert: Hi ha molts interessos polítics.
Molts ajuntaments diuen que les seves
platges estan netes i després t'omples
de petroli fins als genolls. Juguen amb
el voluntari com a estratègia publicità�
ria. Et porten a platges que estan més
netes quan n’hi ha d'altres que estan
molt pitjor. 
Tots: Sobretot a Muxía. És una de les
platges que està més neta i, en canvi,
és on hi veus més recursos. És un
espectacle mediàtic. En canvi, a Car�
nota hi havia més implicació. El poble
està conscienciat de netejar al màxim
les platges i està molt més organitzat. 
Molt de chapapote? 
Antònia: Vam entrar a platges on el
chapapote no s’havia trepitjat mai. 
Dani: Em va xocar que després de dos
mesos, hi hagués platges on encara
s’havia de treure el chapapote amb les
dues mans. Si en dos mesos, les plat�
ges encara estan així, fent càlculs veus
que en un any encara tot estarà igual. 
I els gallecs? 
Albert: Em va cremar molt la resigna�
ció i el conformisme de la gent d'allà. 
Antònia: Però hi ha molta gent que
s'implica. Només per les dones dels
pescadors del poble de Lira valia la
pena de ser�hi. Cuinaven tots els dies
per als voluntaris i ens cuidaven perquè
de nosaltres depenia la seva feina. 
Un missatge...
Tots: Que s’hi ha d’anar, val la pena
veure�ho tot amb els teus ulls perquè
Galícia és un paradís tot i que ara esti�
gui plena de chapapote •

L’Anna, l’Albert, l’Antònia, el Dani i
el Marco, estudiants d’enginyeria,
d’agricultura i d’informàtica de la
UPC, formen part dels 49 primers
voluntaris que van marxar a Galícia
per col·laborar en les tasques de
recollida de chapapote a les platges
dels municipis de Muxía i Carnota.
No han estat els únics. El 9 de
febrer va marxar el segon grup de
voluntaris de la UPC que també ha
volgut viure la mateixa experiència,
vestint�se de blanc i agafant el relleu
per continuar treient fuel. La cam�
panya per Galícia s’ha realitzat grà�
cies al treball coordinat del Progra�
ma de voluntariat i participació
solidària d'Univers amb l’Oficina de
Voluntariat de la Universitat de San�
tiago de Compostel·la, i la col·labo�
ració d’altres unitats estructurals de
la UPC i entitats públiques i priva�
des. La crònica diària de les vivèn�
cies d’aquests voluntaris s’ha pogut
seguir cada dia a: 
http://www.upc.edu/noticies 

A més d’aquesta iniciativa, un grup
de  67 estudiants del Campus de la
UPC a Terrassa van trobar recursos
per muntar un viatge a Galícia. Car�
nota va ser el destí d’aquest grup,
que al llarg d’una setmana ha tret
més de sis tones de chapapote de
les platges de Punta da Barca, Por�
to dos Botes i Salomba. Els estu�
diants pensen tornar�hi propera�
ment, segons que han explicat.

D
ip

òs
it 

Le
ga

l B
�1

7.
37

1�
89

Encar mulero
d'Univers

http://www.upc.edu/noticies
http://www.upc.es/univers/galicia.html

	Les universitats catalanes, per la pau
	Les universitats catalanes signen un manifest contra la guerra

	El Parlament aprova la Llei d’universitats de Catalunya
	La LUC, un nou impuls a la qualitat en les universitats, Josep Ferrer Llop, rector de la UPC

	panorama
	Nous càrrecs

	pdi/pas
	estudiants
	notes sobre el Consell de Govern
	la docència
	la recerca
	Tesis doctorals

	...i els propers dies
	publicacions
	entrevista. Voluntaris de la UPC a Galícia

