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La UPC ret homenatge
a Gabriel Ferraté

Noves tècniques precises
de navegació per satèl·lit 

Notes sobre el Consell
de Govern
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2 El Consell de Govern ratifica el conveni
per al Campus de Llevant

La UPC impulsarà al Campus de Lle�
vant un campus temàtic de l’arquitec�
tura i l’edificació a partir del trasllat i de
l’ampliació de l’Escola Universitària
Politècnica de Barcelona, que actual�
ment forma els arquitectes tècnics i els
enginyers tècnics en topografia i que el
setembre iniciarà un segon cicle vincu�
lat a l’àrea de l’edificació. Així ho recull
el conveni signat entre la UPC i el Con�
sorci del Centre Universitari del Cam�
pus de Llevant, que va ser ratificat pel

Consell de Govern del 28 de febrer
passat. L’acord estableix la reserva de
30.000 m2 de sostre universitari del
Campus de Llevant per a la ubicació
dels estudis universitaris de la Politèc�
nica, ampliables a 41.500 m2. El con�
veni també preveu que la Universitat
presenti, en el període d’un any, pro�
postes per a l’altra meitat del Campus
en consonància amb els objectius del
projecte 22@ del Poblenou • Més infor�

mació, pàg. 4  

El nou marc 
acadèmic 
de la UPC

El proper curs 2003�2004 la UPC impartirà cinc noves titula�
cions. Aquesta oferta acadèmica respon als objectius del
nou marc de programació global de la UPC per als propers
anys, que completa i reordena l’oferta actual d’estudis.
Aquesta oferta inclou titulacions vinculades amb àrees emer�
gents i impulsa una oferta d’estudis coherent i atractiva en
els campus territorials. Els objectius generals s’han concre�
tat ja per al proper curs amb nous estudis que potenciaran i
consolidaran els campus de Manresa, Vilanova i la Geltrú i

Castelldefels, i el futur Campus de l’Arquitectura i l’Edificació
al Campus de Llevant. El marc acadèmic es completarà,
d’una banda, amb l’oferta de titulacions per impulsar l’engin�
yeria interdisciplinària i, de l’altra, promovent el que serà l’arc
aeronàutic de Catalunya, a partir dels estudis d’aeronàutica
als campus del Baix Llobregat i Terrassa. A més, la UPC vol
ser capdavantera en el procés del marc europeu d’ensenya�
ment superior creant un gran centre d’enginyeria industrial
que integraria les actuals ETSEIB i EUETIB • Més informació, pàg. 3  
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El 4 de març la Universitat va retre homenatge al professor i
durant molts anys rector de la UPC Gabriel Ferraté, en reconei�
xement a la seva trajectòria acadèmica i la seva dedicació cap a
aquesta institució. L’acte va ser presidit pel president de la
Generalitat, Jordi Pujol; el rector, Josep Ferrer Llop, i el president
del Consell Social, Joaquim Molins. El professor Luis Basáñez i
l’exgerent Francesc X. Puig Rovira van llegir la conferència
Gabriel Ferraté, mestre de professors i investigadors. Gabriel
Ferraté, actual rector de la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC), va ser director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Industrial de Barcelona entre els anys 1969 i 1972, i rector de la
UPC durant els períodes 1972�1976 i 1978�1994 •

La Universitat ret homenatge a Gabriel Ferraté

No em sentiré pas decebuda si el rector Ferraté no em
coneix, fins i tot m’estranyaria que es recordés de mi, per�
què el tarannà de despistat forma part de seu bagatge.
Però jo sí que em recordo d’ell, i molt, perquè està lligat
amb la meva trajectòria professional i humana dins de la
UPC. Quan ell va ser nomenat rector jo ja era a la UPC, amb
pocs anys, moltes il·lusions i tot just intuint aquell projecte
d’Universitat que es començava a dibuixar. Han passat els
anys i continuo formant part de la plantilla, ara a la part dels
"antics". Des d’aquells inicis a la UPB fins que va deixar la
UPC hi ha dotzenes d’anècdotes, diferents etapes, també
diferents punts de vista. Però, per sobre de tot, queda l’em�
premta d’un carisma molt especial, d’una manera de dirigir

el timó cap a uns objectius, que sense estar tan documen�
tats, tan teoritzats i tan plens d’indicadors tècnics com ara,
arribaven a uns resultats espectaculars. Vegem, si no, quina
Universitat tenim ara, gràcies en molt bona part al seu saber
fer. Jo, per dins, sento  la UPC com una mica meva, i el rec�
tor Ferraté com el "meu" rector. I li estic agraïda per fer una
realitat d’aquell projecte del 1972, que m’ha ajudat a trans�
formar aquelles il·lusions, gairebé adolescents, en una
carrera professional, en el constant repte, que encara em
dura, de fer la UPC una miqueta millor cada dia.

Mai Royo
Membre de la UPC des de l’octubre de 1971

Aprofitar les possibilitats del marc legal
Vera Sacristán  
Vicerectora de Personal

Pel que fa al professorat, la posada en marxa de la Llei
d’universitats de Catalunya (LUC) obre la possibilitat de la
contractació laboral indefinida de categories de professorat
equivalents a les de catedràtic i titular. 
En el si de la UPC haurà de conviure professorat funcionari
i professorat laboral, en molts casos amb funcions compa�
rables, però amb drets diferents (laborals, de participació,
etc.). Sens dubte, això generarà situacions noves en les
quals haurem d’aprendre a treballar.
Cal analitzar i aprofitar a fons els aspectes positius que
ofereix el nou marc legal. En aquest sentit, les figures con�
tractuals de la LUC donen a la universitat un marge per
exercir la seva autonomia superior al que permeten les
figures funcionarials. 
La selecció i la promoció del professorat contractat
recauen més en la universitat, per la qual cosa aquesta
podrà valorar més fàcilment perfils adequats a les seves
necessitats, siguin aquestes de caràcter docent, de recer�
ca, d’experiència professional, d’innovació, etc. •

Pros i contres de les vies de contractació
María José Saura
Presidenta de la Junta de Personal Acadèmic

La seguretat en el lloc de treball del professorat funcionari
continua sent el seu punt fort, però s’ha fet més difícil
d’assolir, ja que l’habilitació és llarga, costosa i de resultat
incert. Comparativament, l’acreditació per a un contracte
laboral indefinit és més senzilla formalment, ja que no
requereix proves i no està subjecta a quotes. A més, el
professorat contractat tindrà dret a la negociació col·lecti�
va de les seves retribucions i condicions laborals. Tanma�
teix, la situació del professorat contractat permanent no
serà mai tan atractiva com hauria de ser mentre no s’igua�
lin certes condicions a les dels funcionaris: el dret a quin�
quennis i a sexennis, el dret de participació en igualtat de
condicions en els òrgans de govern, i l’equiparació i la
mobilitat entre totes les comunitats autònomes. Queden
algunes llacunes importants, i el finançament ja s’intueix
insuficient. Dependrà de la voluntat de les universitats, de
la capacitat negociadora dels òrgans de representació sin�
dical i de la força amb què el professorat impulsi els seus
representants sindicals i els doni suport •

punts de vista
La Llei d’universitats de Catalunya, en vigor des d’aquest mes de març, fa una aposta clara per obrir una via contractual
paral·lela a la funcionarial en l’àmbit del professorat. Les figures d’agregat i de catedràtic contractats obren possibilitats
noves a la universitat. Per analitzar�les oferim dos enfocaments: el sindical i l’institucional.

A Gabriel Ferraté

rossy laciana
Llei d’universitats de Catalunya,
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Amb l’objectiu de contribuir a l’equilibri
i el desenvolupament territorial,  la UPC
potenciarà els diferents campus amb
una oferta de titulacions atractiva, de
qualitat i adaptada a les demandes
professionals d’aquests entorns. Així,
el proper curs, l’EUPVG impartirà els
estudis de segon cicle d’Enginyeria
d’Automàtica i Electrònica Indus-
trial (45 places), adreçats a estudiants
que volen aprofundir els coneixements
sobre la robòtica, la cibernètica o  
l’electroòptica, entre altres. 
A Manresa, l’EUPM amplia la seva
oferta amb una opció de simultaneï-
tat d’estudis d’Enginyeria Tècnica
Industrial, especialitat en Química
Industrial i Enginyeria Tècnica de
Mines, especialitat en Explotació
de Mines (10 places). Uns estudis
orientats a la formació de professionals
capaços de dirigir processos químics i
de gestionar els residus que generen.
A més, l’EUPM ofereix també el proper
curs 20 places per a l’Enginyeria
d’Organització Industrial semipre-
sencial, uns estudis de segon cicle
que ja imparteix l’ETSEIT i que combi�
nen les classes amb l’estudi no pre�
sencial sobre la gestió tècnica i admi�
nistrativa de les empreses. 
D’altra banda, l’Escola Superior d’Agri-
cultura de Barcelona es traslladarà al 
Baix Llobregat per esdevenir el nucli de
referència en la formació i la recerca en
l’àmbit de l’alimentació.

La Generalitat ha encomanat a la UPC
posar en marxa els estudis d’Enginye�
ria Superior d’Aeronàutica, que la Uni�
versitat es proposa impartir al Campus

La UPC redissenya la programació acadèmica
Amb l’aprovació per part del Consell Interuniversitari de cinc noves titu-
lacions per al curs 2003-2004, la UPC ha començat a redissenyar el nou
marc de la programació acadèmica global per als propers anys. L’oferta
d’estudis de qualitat per consolidar els campus de Manresa i Vilanova i
la Geltrú, el nou Campus de l’Arquitectura i l’Edificació, i l’impuls de l’arc
aeronàutic als campus del Baix Llobregat i Terrassa, així com l’aposta
per les enginyeries multidisciplinàries i la integració de l’EUETIB i l’ET-
SEIB, són els nous elements del mapa acadèmic de la UPC 

de Terrassa a partir del curs 2004�
2005. Aquests estudis complementa�
ran els d’Aeronàutica, especialitat en
Aeronavegació, que la Universitat im�
parteix ja al Campus del Baix Llobre�
gat, així es configurarà el que serà
conegut com l’arc aeronàutic de Cata�
lunya. L’objectiu és formar titulats
superiors als dos campus de la UPC i
aprofitar les instal·lacions aeroportuà�
ries ja existents per atendre la creixent
demanda de professionals en el sector
aeronàutic els propers anys. La iniciati�
va compta ja amb el suport d’amplis
sectors industrials i de les administra�
cions locals que formen part de l’arc:
Castelldefels, el Prat de Llobregat i l’eix
Sabadell�Terrassa.  

L’oferta acadèmica per al nou campus
de la UPC al Campus de Llevant es
comença a configurar amb els estudis
que ja imparteix l’EUPB (Arquitectura
Tècnica i Enginyeria Tècnica de Topo-
grafia), i amb un nou segon cicle: Or-
ganització Industrial, orientat a l’e-
dificació (50 places). Una comissió
acadèmica elaborarà les diferents pro�
postes de futurs estudis, entre les quals
es preveuen titulacions de 2n nivell vin�
culades a l’arquitectura i l’edificació
com ara Tecnologia de l’Edificació o
Disseny i Paisatgisme, entre d’altres.

La UPC impulsarà, ja a partir del pro�
per curs, estudis d’enginyeria multidi�
ciplinària per respondre a la demanda
de professionals en àrees avui emer�
gents i amb previsió d’un gran creixe�
ment. Aquest és el cas de dos títols
propis: el Programa de Formació

Potenciació dels campus
territorials

El Campus de l’Arquitectura 
i l’Edificació

L’enginyeria interdisciplinària

Interdisciplinària en les Enginye-
ries (10 places) i el Graduat Superior
en Logística (30 places). El primer
està adreçat a estudiants d’elevada
capacitat i motivació amb interès per
cursar itineraris que combinin diferents
disciplines que imparteix la UPC. 
El segon neix amb l’objectiu de donar
resposta en formació a l’àmbit de la
logística, que els darrers anys ha emer�
git com a part essencial de l’activitat
empresarial. Els estudis s’impartiran
conjuntament amb la Universitat de
Barcelona.

Amb l’objectiu de liderar el procés d’inte�
gració en el marc europeu d’ensenya�
ment superior en l’àmbit de l’enginyeria
industrial definit a Bolonya,  la UPC treba�
llarà en el projecte d’integració de les
dues escoles d’enginyeria industrial de
Barcelona (EUETIB i ETSEIB). El procés
permetrà a més impulsar un gran nucli
dedicat a la docència i la recerca indus�
trial al Campus Sud •

L’arc aeronàutic

L’enginyeria industrial, 
al capdavant de Bolonya

rossy laciana
l’EUPVG

rossy laciana
l’EUPM

rossy laciana
l’EUPM

rossy laciana
l’EUPB

rossy laciana
l’ETSEIT

rossy laciana
l’Escola d’Agricultura de

rossy laciana
Barcelona

rossy laciana
Universitat de

rossy laciana
Barcelona.

rossy laciana
EUETIB

rossy laciana
ETSEIB).

http://www.upc.es/eupvg
http://www-eupm.upc.es
http://www-eupm.upc.es
http://campusterrassa.upc.es/escoles/etseit
http://www.esab.upc.es/
http://www.esab.upc.es/
http://www.eupb.upc.es
http://www.ub.edu
http://www.ub.edu/
http://www.upc.es/euetib
http://www-etseib.upc.es
rossy laciana
Barcelona
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El Consell de Govern provisional ratifica 
el conveni del Campus de Llevant

El Consell de Govern, reunit el 28 de
febrer, va ratificar (per 26 vots a favor, 1
en contra i 7 en blanc) l’acord signat
amb el Consorci del Centre Interuniver�
sitari del Campus de Llevant per al
desenvolupament d’aquest campus.
L’acord estableix la reserva de 30.000
m2 de sostre universitari del Campus de
Llevant per a la ubicació dels estudis
universitaris de la Politècnica, amplia�
bles a 41.500 m2 si es modifica el Pla
metropolità d’aquest sector. 
El Pla aprovat defineix un campus cen�
trat en la recerca i la formació de pro�
fessionals de l’àmbit de l’edificació i en
la potenciació i la projecció internacio�
nal de les activitats de postgrau de l’ar�
quitectura. La programació acadèmica
per al nou Campus permetrà donar res�
posta a les necessitats reals del sector.
En aquest sentit, el Consell de Govern
de la UPC va acordar també crear una
comissió acadèmica àmplia que elabo�
rarà la proposta de programació
acadèmica dels futurs estudis en l’àm�
bit de l’edificació i que estarà formada
per membres del Consell de Direcció,
dels centres i dels departaments de la
UPC relacionats amb l’edificació. A

més, aquesta comissió dis�
posarà d’un comitè asses�
sor en què, a més dels
representants de la UPC,
també hi seran represen�
tats l’àmbit empresarial i els
col·legis professionals.
El rector va anunciar al
Consell de Govern que es
preveu que les obres co�
mencin el gener del 2004 i

que, si el desenvolupament del Fòrum
2004 no ho impedeix, el setembre del
2005 es podrien iniciar les classes. La
UPC abonarà un lloguer d’acord amb

els usos dels espais i la construcció
anirà a càrrec del Consorci. L’objectiu
de la UPC és optar a la compra a partir
del 2007, quan es disposi del nou Pla
d’inversions (PIU 2007�2012) i evitar
fins aleshores l’endeutament.
Paral·lelament a aquest projecte, la
Universitat continuarà potenciant l’En�
ginyeria Industrial al Campus Sud, amb
el projecte de rehabilitació de l’edifici
que acull l’ETSEIB i la construcció de
nous espais que permetin la integració
arquitectònica de l’ETSEIB i l’actual
EUPB en el que esdevindrà un gran
centre d’enginyeria industrial  •

La UPC presentarà en el període d’un any propostes per a l’altra meitat del Campus en 
consonància amb els objectius del projecte 22@ del Poblenou

Es presenta l’avantprojecte
d’Estatuts. La Comissió d’Estatuts
va aprovar el 19 de febrer l’avantpro�
jecte d’Estatuts de la UPC, previ a l’e�
laboració definitiva dels Estatuts, que
es presentaran a l’aprovació del Claus�
tre Universitari durant el mes de maig.
Per donar�lo a conèixer s’han fet
presentacions als diferents campus i
centres de la Universitat •
http://www.upc.edu, a l’apartat:

Aquest curs...

El 10 de març va tenir lloc al Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona
(CCCB) la presentació del Memorial
Ignasi de Solà�Morales, una iniciativa de
l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectu�
ra de Barcelona, que ha comptat amb
la col·laboració del CCCB, l’Institut
d’Humanitats i el Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya (COAC). El memorial es
basa en la publicació del llibre Teories
de l’arquitectura: Memorial Ignasi de

Solà�Morales, que publicarà Edicions
UPC i en el qual més de 40 crítics i pro�
fessors d’arquitectura escriuen al vol�
tant dels temes que va tractar Ignasi de
Solà�Morales. 
A més, del 10 al 14 de març es va orga�
nitzar un cicle de conferències a càrrec
d’alguns dels autors que han col·labo�
rat en el llibre •
http://www.cccb.org/instituthumani-

tats/actuals/morales.html

Les xifres

Concepte Cost Finançament

• Trasllat de l’ETSEIB, l’EUETIB 114.95 M€ Generalitat: 42,07 M€
i el Parc Tecnològic Diputació:   21,04 M€
al Campus de Llevant:
85.000 m2 de nova construcció

Concepte Cost Finançament
• Rehabilitació de l’ETSEIB:

22.000 m2 de nova construcció 29,75 M€ Generalitat: 42,07 M€
22.000 m2 de rehabilitació 13,23 M€

• Trasllat i integració de l’EUETIB 9,62 M€ Diputació: inclòs en els 

al Campus Sud 21,04 M€ pendents de 

renegociació 

• Primera fase del Campus de Llevant 40,57 M€ Lísing (en negociació), 

30.000 m2 de nova construcció amb inversió a càrrec del 

Consorci del Centre Universi�

tari del Campus de Llevant

Projecte actual. Campus de l’Arquitectura i l’Edificació i impuls
de l’Enginyeria Industrial al Campus Sud

Projecte inicial. Campus de l’Enginyeria Industrial

L’ETSAB organitza el Memorial Ignasi de Solà-Morales

http://www.upc.edu
http://www.cccb.org/instituthumanitats/actuals/morales.html
rossy laciana
l’ETSEIB

rossy laciana
EUPB

rossy laciana
l’EUETIB

http://www-etseib.upc.es
http://www.eupb.upc.es
http://www.upc.es/euetib/
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paspdi /

Amb la presentació al Consell de
Govern del 28 de febrer d’aquest
manual s’inicia ara el debat i la nego�
ciació d’aquesta proposta amb la Junta
de Personal Funcionari i amb el Comitè
d’Empresa. El Manual de perfils és el
resultat de l’agrupació en 31 perfils
genèrics de les diferents competències
organitzatives, o funcions i responsabi�
litats, que es troben de forma més
habitual en el conjunt de llocs de treball
del PAS, independentment que aques�
tes les realitzi personal funcionari o
laboral. Els perfils s’han fet per àmbits
de treball, de manera que cadascun es
pot identificar en un o més d’aquests
àmbits: TIC, Biblioteques, Administra�
ció, Laboratoris i Tallers, entre d’altres.

Així mateix, cada un dels perfils inclou
la informació necessària perquè sigui
possible aplicar polítiques de personal.
El coneixement de les funcions per�
metrà millorar tant la selecció de les
persones, com la seva formació i, a
més, permetrà dissenyar i implantar
una nova política retributiva basada en
un grau d’equitat i objectivitat més
gran.

El sistema de retribucions 
El sistema de retribucions proposat és
una de les primeres conseqüències de
l’aplicació de la filosofia que recull el
Manual de perfils. La proposta preveu
un conjunt de retribucions cadascuna
de les quals s’associa a un perfil con�

cret, de manera que amb la revisió de
la totalitat dels actuals llocs de treball
s’assignarà una categoria i una retribu�
ció en funció del perfil que correspon�
gui a cadascuna. D’aquesta manera,
tots els llocs de treball que tinguin
associat el mateix perfil i nivell tindran
una mateixa retribució. El resultat d’a�
plicar el nou sistema de retribucions
basat en la metodologia dels perfils
comportarà més transparència en les
retribucions del PAS, una definició més
gran de les funcions que es realitzen en
cada lloc de treball i una notable reduc�
ció del nombre actual de salaris dife�
rents que es paguen: dels actuals 94
nivells retributius es passarà a 45 nivells

• http://www.upc.es/bupc

S’inicia el debat sobre la proposta de Manual de Perfils i Sistema retributiu del PAS

El Consell de Govern aprova les línies generals de la
progressió acadèmica del professorat. Els canvis legislatius i,
molt particularment, l'aparició de la via contractual com a paral·lela a la funciona�
rial, i el requisit d'intervenció externa en el procés de selecció i promoció del pro�
fessorat (habilitació per al personal funcionari, acreditació per al personal contrac�
tat), obliguen a les universitats a definir una nova política de professorat. 
El document aprovat pel Consell de Govern analitza les possibilitats que s'obren
amb aquest canvi de context i aposta per impulsar una plantilla de qualitat, dedi�
cada a la docència i la recerca. Estableix una jerarquia de figures de professorat
que reflecteix dues vies paral·leles, on la novetat principal és l'aposta per les figu�
res d'agregat contractat i catedràtic contractat, pel que fa al professorat perma�
nent, acollint�se al programa Serra i Hunter.  El Consell de Govern ha acordat
també no preveure la convocatòria de noves places de TEU i CEU, en considerar
que es tracta de categories pràcticament en extinció i, per tant, no és convenient
ni per a les persones ni per a la universitat seguir creixent en aquesta direcció.
El caràcter purament docent i limitat en àrees de coneixement de la figura de pro�
fessorat col·laborador també aconsella no convocar, en general, places d'aques�
ta categoria. Tanmateix, l'acord contempla dues excepcions: d'una banda, podrà
accedir a aquesta categoria el professorat contractat a temps complet que en el
moment de l'adaptació a la LUC no disposi de la titulació necessària per concur�
sar a una plaça d'ajudant, de lector o d'agregat; d'altra banda, es podrà contrac�
tar professorat col·laborador de les àrees en les quals, atenent a les característi�
ques dels llocs a cobrir, es consideri important comptar amb professorat amb titu�
lació de 1er cicle •
En marxa el Pla d’adaptació del professorat contractat a les
figures previstes a la LOU. L’objectiu d’aquest pla aprovat pel Consell de
Govern és que quan comenci el curs 2005�2006 tot el professorat de la UPC esti�
gui adaptat a les figures descrites a la LOU (professor agregat contractat, profes�
sor catedràtic contractat, professor lector, ajudant, professor col·laborador i pro�
fessor associat). El procés d’adaptació s’ha iniciat ja amb la recollida de dades del
professorat contractat actual i està previst que fins al mes d’abril es debatin i s’a�
provin les places a convocar. La primera convocatòria de places de reconversió
es preveu per al proper mes de maig; la segona al novembre; la tercera al maig
de 2004; la quarta al novembre de 2004; i la cinquena al maig de 2005 •

Resolta l’avaluació de mèrits
docents. El Consell de Govern ha
ratificat la proposta d’avaluació de
mèrits docents per al reconeixement
dels quinquennis (amb venciment el 31
de desembre de 2002). Les 319
sol·licituds acceptades tindran un cost
aproximat de 426.000 € •
Canvi de retribucions. També s’ha
ratificat la proposta de canvi de retribu�
ció del professorat associat a temps
complet (pas de tipus II a tipus III), que
afectarà finalment 36 dels professors
sol·licitants. De les 61 sol·licituds presen�
tades, 21 estan pendents de resolució •
La formació del PDI. Amb l’objec�
tiu de millorar la informació sobre les
opcions de formació per al PDI, i la pla�
nificació per part de les unitats de les
accions formatives, el Consell de Go�
vern ha aprovat el document que recull
els dos tipus de formació als quals es
pot accedir i el procediment de sol·lici�
tud. D’una banda, el PDI pot demanar
subvenció per realitzar cursos de forma�
ció continuada (externa) a través dels
departaments i instituts que prioritzaran
les demandes i les trametran a l’Oficina
de Formació i Accés (OFA), tres cops
l’any. D’altra banda, es pot sol·licitar, de
manera individualitzada, formació  inter�
na organitzada per l’OFA, ja siguin cursos
telemàtics o presencials (http://polie-

dre.upc.es o area.personal@upc.es), així
com formació organitzada per l’Institut de
Ciències de l’Educació (ICE) •
http://www.upc.es/web/ice/ 

http://www.upc.es/bupc
http://poliedre.upc.es
http://www.upc.es/web/ice/
rossy laciana
LOU

rossy laciana
area.personal@upc.es),

http://poliedre.upc.es
mailto:area.personal@upc.es
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estudiants
Nous actes de la campanya de
la UPC per Galícia. La tasca realit�
zada pels voluntaris de la UPC a les
costes gallegues continua estant pre�
sent a la Universitat gràcies als actes i
exposicions que s’han realitzat després
que van tornar. El 6 de març passat, va
tenir lloc l’acte d’agraïment de la UPC
als voluntaris de la Campanya per Galí�
cia. L’acte va anar acompanyat d’una
taula rodona sobre La crisi del Prestige,
amb professors i experts de la Universi�
tat. Al Campus de Terrassa, una expo�
sició  fotogràfica titulada Marea negra�
marea blanca ha mostrat, en imatges,
l’experiència dels estudiants de la UPC
que van participar en la neteja del cha�
papote. La mostra ha combinat el
reportatge fotogràfic amb narracions
escrites pels estudiants, "el diari de
bord", on s’han pogut llegir les vicissi�
tuds, percepcions i sentiments escrits
en primera persona dels estudiants,
sobre el dia a dia de l’estada, i amb l’o�
lor sempre present del petroli. Els coor�
dinadors del grup de voluntaris estan
organitzant una segona expedició •
http://www.upc.es/noticies

El poema ‘Desaparences inter-
nes’, guanyador de la 5a edició
del Concurs de Poesia. L’autor
del poema és l’estudiant de la FIB
Sergi Oliva. El segon premi ha estat
per a l’obra Cambra closa, de Juan
Carlos González, de la UB, i el tercer
premi, per al poema Niuiorc Niuiorc, de
Tomàs Arias, estudiant de la UOC.
Entre els finalistes també hi havia Cris�
tina Díez, PAS de la UPC. El concurs
l’organitzen anualment l’Univers, el
Servei de Llengües i el de Biblioteques

• http://www.upc.es/noticies

Els estudiants es tanquen contra la guerra de l’Iraq 

Fòrum FIB 2003. Organitzat pels
estudiants, enguany el Fòrum FIB s’ha
obert a noves àrees del desenvolupa�
ment de la informàtica. Al llarg de la jor�
nada, que va tenir lloc el 18 de març, es
van portar a terme conferències i tallers
a càrrec d’empreses del sector, que es
van instal·lar amb estands a la plaça de
la FIB. També van col·laborar�hi l’Asso�
ciació d’Amics de la UPC, l’FPC, el Pro�
grama Innova, el Cercle FIBER i la júnior
empresa Jedi, que van presentar els
seus serveis dins de la UPC i la FIB •
http://www.forumfib.com

Dos estudiants de la UPC, premiats en el II Concurs de Projectes
de Fi de Carrera sobre Cooperació per al Desenvolupament. El dis�
seny de la Universitat de la Chiquitania, a Bolívia, de Sandra Bestraten, estudiant
de l’ETSAB, i un projecte  per millorar les xarxes de serveis urbans a Yaoundé, la
capital del Camerun, de Sergio Oliete, estudiant de l’ETSECCPB, han estat guar�
donats entre 35 projectes de tot l’Estat. El disseny d’una planta modular de pota�
bilització i depuració d’aigües, de Lluís Gasulla, de l’ETSEIB, ha rebut la menció
del jurat a l’eficiència energètica, i Ignasi Villa, de l’ETSECCPB, ha rebut la men�
ció a l’excel·lència tècnica pel projecte Abastecimiento de agua a la comunidad
de Huisisilapa, al Salvador. El concurs, que enguany arriba a la segona edició,  és
organitzat per Enginyeria sense Fronteres (ESF) i els centres de cooperació de les
universitats politècniques de Catalunya, Madrid i València • 

Durant la tancada, que va durar tres
dies a l’edifici de l’EUETIB, es van
desenvolupar diferents conferències
per explicar la situació actual de l’Iraq i
la que es va viure amb la Guerra del
Vietnam, així com xerrades sobre agro�
ecologia. També es va projectar la
pel·lícula En tierra de nadie, del director
Danis Tanovic, que va ser el punt d’ini�
ci d’un debat posterior sobre els con�
flictes bèl·lics. La comunitat università�
ria també va voler expressar la seva
oposició a l’atac contra el país iraquià,

fent una aturada de quinze minuts el 14
de març als diferents campus de la
UPC. Al Campus Nord, la plaça de
la FIB va acollir una de les concen�
tracions • 

Concurs de Programació. Els
estudiants de la UPC apassionats per
la programació ja poden participar en
aquest certamen, les semifinals del
qual tindran lloc a París. Per participar
cal apuntar�se al 1r Concurs de Pro�
gramació de la UPC, que selecciona
nou representants per a la 28a. edició
de l’Annual ACM International Colle�
giate Programming Contest. 
Durant un quadrimestre els concur�
sants es prepararan per al concurs,
que se celebrarà després de l’estiu •
http://www.upc.es/estudiants

Nous càrrecs
Pere Pascual, director del 
Centre de Formació 
Interdisciplinària Superior
L’actual degà de la Facultat de
Matemàtiques i Estadística, Pere Pas�
cual, ha estat nomenat director del
Centre de Formació Interdisciplinar
Superior, que a partir del curs 2003�
2004 impartirà el Programa de Forma�
ció Interdisciplinària en les Enginyeries,
una de les novetats de la programació

acadèmica de la UPC per al proper
curs. Aquests estudis s’adrecen a
estudiants d’elevada capacitat i moti�
vació que vulguin cursar itineraris que
combinin diferents disciplines de les
que imparteix la UPC.
D’altra banda, el professor Manuel
Masriera ha estat nomenat director de
l’Escola Universitària Tècnica en Teixits
de Punt de Canet de Mar, centre ads�
crit a la UPC •

http://www.upc.es/catala/noticies/acinstitucional/2003/cronicaGalicia.htm
http://www.upc.es/catala/noticies/acinstitucional/2003/guanayorspoesia.htm
http://www.forumfib.com
http://www.upc.es/estudiants
rossy laciana
Centre de Formació Interdisciplinar

rossy laciana
Superior,

rossy laciana
l’EUETIB,

rossy laciana
II Concurs de Projectes

rossy laciana
de Fi de Carrera

http://www.upc.es/catala/escoles/f-escoles/cfis.htm
http://www.upc.es/catala/escoles/f-escoles/cfis.htm
rossy laciana
l’Escola Universitària Tècnica en Teixits

rossy laciana
de Punt de Canet de Mar,

http://www.upc.es/catala/escoles/f-escoles/870.htm
http://www.upc.es/catala/escoles/f-escoles/870.htm
http://www.upc.es/euetib
http://www.upc.es/catala/noticies/acrecerca/2003/premiscooperacioPFC.htm
http://www.upc.es/catala/noticies/acrecerca/2003/premiscooperacioPFC.htm
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La informació sobre el Consell de Govern es pot consultar a: http://www.upc.edu/bupc

notes sobre el Consell de Govern 28 de febrer de 2003

docent del curs 2001�02 i una comparació amb els models
d’encàrrec docent d’altres universitats i que servirà per fer
noves propostes en aquest àmbit. El Vicerectorat d’Ordena�
ció Acadèmica també va presentar un informe sobre els
estudis d’anglès a la UPC, que haurà de servir per definir
la política de la Universitat pel que fa a la tercera llengua, un
requisit del Programa de formació en terceres llengües a la
Universitat que va aprovar el Consell Interuniversitari de
Catalunya. L’informe recull informació sobre les escoles d’i�
diomes de la UPC, el reconeixement de crèdits per idiomes,
l’oferta d’assignatures d’anglès o les àrees d’autoaprenen�
tatge de les biblioteques. També recull informació sobre
estudiants que han fet estades en universitats estrangeres i
la situació a la resta d’universitats catalanes. 

Documents base de treball. El Vicerectorat de Personal
va presentar al Consell dos documents base de treball sobre
la promoció del professorat funcionari i sobre els
càrrecs acadèmics a les unitats estructurals. L’objectiu
del primer és revisar els criteris i els mecanismes per a la
convocatòria de places de TU i CU que permetrà la promo�
ció del professorat funcionari. En el cas de l’informe sobre
els càrrecs acadèmics la finalitat és descriure l’estat actual
de l’estructura de gestió i direcció dels centres docents, dels
departaments i dels instituts, així com la percepció de retri�
bucions i gratificacions econòmiques per aquests concep�
tes. L’anàlisi servirà com a base per a una futura proposta,
tant pel que fa al reconeixement de l’activitat de gestió, com
pel que fa a les retribucions dels càrrecs.

Nomenaments. El professor Ernest Teniente ha estat nome�
nat representant de la UPC al Patronat de la Fundació Tecno�
campus. El professor i actual director de l’EUPM, Joan Jorge,
ha estat nomenat representant de la UPC a l’Associació
Campus Actiu. Rosa Mateu, cap del Servei de Llengües i Ter�
minologia, serà la representant de la UPC a l’Assocaició Cata�
lana de Terminologia. A més, el Consell de Govern provisional
ha aprovat, d’acord amb el Consell Social, designar Antoni
Fernàndez Teixidó, conseller de Treball, Indústria, Comerç i
Turisme, com a vocal del Patronat de la Fundació Politècnica
de Catalunya en substitució de Lluís Franco. 
També es van escollir per formar part del Consell Directiu del
Programa de Voluntariat i Participació Solidària i del Programa
d’Atenció a Estudiants amb Necessitats Educatives Especials el
professor Agustí Pérez, el PAS Josep Lluís Moner i l’estudiant
Enrique Gomés •

Ratificació dels acords de la Comissió de Docència. El
Consell de Govern provisional va ratificar per consens l’ofer-
ta de places de 1r i 2n cicles per al curs 2003�2004. En
total, la UPC ofereix 89 estudis i 8.650 places. També s’ha
ratificat la composició i el procediment de la Comissió que
avaluarà la concessió dels ajuts per a la innovació
docent 2002. La Comissió estarà coordinada pel vicerector
Josep M. Monguet i en formaran part els professors Joaquim
Olivé, Rafael Pindado, Josep M. Salla, Antoni Tribó, Ma. Ribe�
ra, Josep M. Brunat i Ramón Pallàs. El secretari serà Ramon
Martí, director tècnic de l’ICE, i el grup assessor el formen
Francisco Calviño, director de l’ICE, Mercè Gisbert (professo�
ra de l’URV) i José L. Rodríguez (professor de la UB). El Con�
sell va ratificar l’acord per a la creació de l’àrea pròpia d’en-
ginyeria d’organització a la UPC, proposada per la Junta del
Departament d’Organització d’Empreses com a pas previ per a
la creació d’una àrea de coneixement a escala nacional. Aques�
ta àrea ja existeix a les politècniques de Madrid i de València.

Ratificada la convocatòria anual de cofinançament TIC
2003. L’objectiu de la convocatòria, ratificada pel Consell de
Govern, és afavorir les iniciatives de les unitats estructurals
que vulguin realitzar inversions en TIC o renovar les seves
infraestructures informàtiques que donen servei a tasques de
docència i recerca. En aquesta convocatòria es reforçaran els
àmbits de connexió de les xarxes locals a la nova troncal
FastEthernet a 1 Gb, els projectes de xarxes locals sense fil i
la seguretat de la xarxa i els servidors. La convocatòria està
dotada amb 60.000 € i el termini de presentació de propos�
tes finalitza l’1 d’abril.

Documents informatius. El Servei de Biblioteques va
presentar al Consell un informe sobre les sessions d’acollida
als nous estudiants de la UPC que cada curs realitzen les
biblioteques entre els mesos de setembre i octubre amb
l’objectiu de donar a conèixer les biblioteques i els serveis
que ofereixen. Van assistir a les sessions un 61% dels nous
estudiants (3.641), un 11,4% més que l’any anterior. El Ser�
vei també va presentar un informe sobre l’adquisició de
bibliografia a les diferents biblioteques i també el pressupost
i el pla d’execució del servei del 2003 i informació sobre els
ajuts concedits al servei des de la Direcció General d’Uni�
versitats.
També es va informar els membres del Consell de Govern
sobre un document d’anàlisi del sistema actual d’assignació
de la docència, juntament amb les dades de l’activitat

El Consell de Govern, reunit el 28 de febrer, va ratificar l’acord de la UPC amb el Consorci del Campus de Lle-
vant, així com la creació de la Comissió Acadèmica del Campus de Llevant. També es van ratificar per consens
les línies generals que marcaran la progressió acadèmica del professorat de la UPC i el marc general per a l’a-
daptació del professorat contractat a les figures previstes a la LOU abans de finals del 2005. A més, durant la
reunió del Consell es va informar entre altres temes de la presentació del marc per a la integració a l’espai euro-
peu d’educació superior, a partir del qual la UPC iniciarà el procés d’adaptació, així com de la programació
acadèmica per al curs 2003-2004 o sobre la proposta dels perfils dels llocs de treball i del sistema de retribució
del PAS de la Universitat.

http://www.upc.edu/bupc
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Es constitueix l’Aula FNB-CIMNE.
La Facultat de Nàutica i el Centre Inter�
nacional de Mètodes Numèrics en
Enginyeria (CIMNE) han creat aquest
espai destinat a la formació, el desen�
volupament, la difusió i les aplicacions
dels mètodes numèrics en enginyeria,
útils per al disseny hidrodinàmic i
estructural d’embarcacions. Dirigeix
l’aula Julio García Espinosa, investiga�
dor del CIMNE i professor del Departa�
ment de Ciència i Enginyeria Nàutiques •
http://www.upc.es/noticies

L’estadística, disciplina que ha fet contribucions importants en nombrosos
camps,  és una ciència multidisciplinària especialitzada a dissenyar mètodes per
a la recollida i l’anàlisi de dades per transformar�les en nous coneixements i
informació útil per prendre decisions en entorns on hi ha incertesa. El creixe�
ment exponencial del volum d’informació típic de la xarxa d’Internet i l’abarati�
ment constant del hardware informàtic i del software estadístic han democratit�
zat l’ús d’aquesta ciència i per això fan, cada dia, més necessària l’existència
de persones amb una raonable formació estadística per evitar el mal ús que es
pot fer d’aquesta disciplina.
Els estadístics acadèmics tenen com un dels seus objectius i responsabilitats la
creació de teoria i metodologia estadístiques. Els usuaris de l’estadística es
dediquen laboralment a extreure informació de les dades i a planificar la recolli�
da de dades informatives. No és la funció principal d’aquests col·lectius d’u�
suaris el desenvolupament de noves teories i mètodes estadístics, però sí que
ho és fer�ne un ús correcte, ja sigui com a membre consultiu d’un equip inter�
disciplinari o en el treball personal. Aquest fet s’ha de reflectir en els diferents
plans d’estudis i, sobretot, en el contingut i els mètodes d’ensenyament de les
diferents matèries estadístiques que en formen part. Un bon treball en aquesta
direcció pot ser fonamental per eliminar, almenys parcialment, els punts febles
de la nostra disciplina. 
Pel que fa a l’estadística oficial, el grau de desenvolupament d’un país està
estretament lligat a la qualitat de la informació estadística que els instituts ofi�
cials proporcionen als seus governants perquè aquests puguin prendre les deci�
sions polítiques de manera cada vegada més objectiva i menys basades en opi�
nions i prejudicis. És per això que formar els professionals que s’encarreguen
d’aquesta tasca és una obligació important del sistema universitari.

Albert Prat
Departament d’Estadística i Investigació Operativa

RReefflleexxiioonnss  ssoobbrree  ll’’eessttaaddííssttiiccaa

Amb l’objectiu de sensibilitzar els estu�
diants d’Òptica i Optometria de la
importància de la visió per al desenvo�
lupament global dels pobles, la Càte�
dra Unesco sobre Visió  i Desenvo�
lupament va oferir, del 14 al 16 de
febrer, un curs de formació de forma�
dors sobre Salut Visual i Desenvolupa�
ment, al qual van assistir professors i
òptics optometristes de tot Espanya.
En el curs, que va tenir lloc a la FIB, es
va explicar com impartir una assigna�
tura amb continguts més humanístics i
socials, per compensar les matèries
més tècniques d’Òptica. L’ALE s’havia

impartit de forma pilot el primer quadri�
mestre del curs a l’EUOOT.
D’altra banda, l’ALE Aproximació als
Països en Vies de Desenvolupament,
coordinada per Àlex Riba, professor de
l’ETSEIB i col·laborador de la Càtedra
Unesco en Sostenibilitat, pretén dotar
els estudiants dels coneixements
necessaris perquè entenguin millor les
causes dels desequilibris al món, i
fomentar el respecte per la diversitat
cultural i l’esperit d’anàlisi crítica per
analitzar el model de desenvolupament
del món occidental. L’ALE s’imparteix
cada dijous, fins al 29 de maig •

Ensenyament per a la cooperació
Les assignatures de lliure elecció (ALE) Salut Visual i Desenvolupament
i Aproximació als Països en Vies de Desenvolupament són una mostra
de les diferents iniciatives docents que es duen a terme a la UPC per
fomentar l’esperit de cooperació entre els estudiants 

La Gestió de la Innovació. El Con�
sorci Escola Industrial de Barcelona
(CEIB�EUETIB), el Programa Innova i
l’empresa Sony España, SA, impartei�
xen una assignatura de lliure elecció (ALE)
sobre la Gestió de la Innovació, per als
estudiants de l’EUETIB. 
L’assignatura, de 4,5 crèdits, s’imparteix
des del 25 de febrer i fins al mes de maig,
i és coordinada per Joan Martínez, del
Departament d’Organització d’Empre�
ses. El procés d’innovació, la creativitat, el
mercat, la protecció de la innovació, el
finançament de l’R+D+I i la logística i la
distribució són alguns dels temes que es
tracten. La iniciativa forma part d’un
seguit d’activitats conjuntes per promou�
re i desenvolupar l’esperit emprenedor i la
cultura de la innovació entre els estu�
diants de l’EUETIB. En el marc d’aquesta
iniciativa, el CEIB oferirà anualment
beques de cooperació educativa perquè
els estudiants puguin fer pràctiques
d’empresa a Sony España, SA •
http://pinnova.upc.es

Joan Clos parla de la seva expe-
riència com a bioestadístic. El 26
de febrer, l’alcalde de Barcelona, Joan
Clos, va pronunciar a l’FME una con�
ferència titulada L’estadística com a
eina per a la presa de decisions, en la
qual va expressar la importància de
l’estadística en la tasca d’un gestor
social modern. Clos va explicar a estu�
diants i professors que si es desitja
garantir que els drets humans, l’accés
a la sanitat, la cultura i el benestar
social s’apliquin al sector més ampli
possible de la població, s’ha de recór�
rer a l’estadística, tant consultant els in�
dicadors de progrés com avaluant
científicament l’efecte de les accions •

http://www.upc.es/fnb
http://pinnova.upc.es
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http://www.upc.es/catala/recerca/catedres/catedres/catUNESCOvisio.htm
http://www.upc.es/catala/recerca/catedres/catedres/catUNESCOvisio.htm
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La UPC crea noves tècniques de navegació
molt precisa amb Gal·lileu per a l’ESA

L’Agència Espacial Europea (ESA) ha
patentat una nova tècnica de navega-
ció per satèl·lit molt precisa amb el
sistema europeu Gal·lileu, desenvolu-
pada pel grup d’Astronomia i Geomà-
tica de la UPC.

La nova estratègia de navegació dissenya�
da per al sistema europeu de satèl·lits
Gal·lileu permet obtenir una resolució instantània del posicionament amb errors
de pocs centímetres, fins i tot a distàncies molt llunyanes (de centenars de km)
de l'estació de referència. El sistema combina el model ionosfèric en temps real
amb les tècniques instantànies amb tres freqüències. Una localització amb
aquesta exactitud pot simplificar les tasques i abaratir les despeses en activitats
de l’enginyeria civil, la topografia i el transport. El mateix grup d’Astronomia i
Geomàtica també participa en la generació de correccions ionosfèriques a esca�
la mundial, dins del Servei Internacional GPS (IGS), i en un altre projecte per a la
navegació aèria amb GNSS, que consisteix a crear un software per a l’Agència
Europea per a la Seguretat en Aviació Civil, Eurocontrol, per a la monitorització del
sistema EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) •

Reguladores de intensidad de trifásicos
con baja frecuencia de conmutación y
reducido contenido armónico.
Emiliano Aldabas, del Departament d’En�
ginyeria Electrònica. Dirigida per J.L. Rome�
ral Martínez. Llegida l’11 de novembre de 2002.

Evaluación de técnicas de gestión de
recursos de radio orientadas a optimi-
zar la calidad de servicio en el sistema
GPRS.
Josep Bada, del Departament de Teoria del
Senyal i Comunicacions. Dirigida per Ferran
Casadevall. Llegida l’11 de novembre de
2002.

The norway lobster (Nephrops Norvegi-
cus, L) catchability variations in the
western Mediterranean and their 
relationship with qbehavioural and 
physiological rhythms.
Jacopo Aguzzi, del Departament d’En�
ginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental.
Codirigida per Francesc Sardà i Pere Abelló.
Llegida el 15 de novembre de 2002. 

Comportamiento a fractura y fatiga de
carburos cementados WC-Co.
Yadir Torres Hernández, del Departament
de Ciència dels Materials i Enginyeria
Metal·lúrgica. Dirigida per Luis M. Llanes.
Llegida el 18 de novembre de 2002.

José Luis Sert y Colombia. De la carta
de Atenas a una carta del hábitat.
Patricia Schnitter, del Departament de
Composició Arquitectònica. Dirigida per
Fernando V. Álvarez. Llegida el 18 de
novembre de 2002.

Homogeneïtat d’estil en el Tirant lo Blanc.
Alexandre Riba, del Departament d’Estadís�
tica i Investigació Operativa. Dirigida per
Josep Ginebra. Llegida el 20 de novembre
de 2002.

Desarrollo de un proceso de optimiza-
ción adaptado al diseño de sistemas
ópticos con detectores acoplados.
Carles Pizarro, del Departament d’Òptica i
Optometria. Dirigida per Josep Arasa. Llegi�
da el 22 de novembre de 2002.

La industria del crucero en el siglo XXI.
Implicación en los puertos españoles y
perspectivas de futuro.
Ricardo Murias, del Departament de Ciència
i Enginyeria Nàutiques. Dirigida per Joan Oli�
vella. Llegida el 25 de novembre de 2002. 

Arquitectura para la distribución de
documentos en un sistema distribuido
a gran escala.
Víctor J. Sosa, del Departament d’Arquitec�
tura de Computadors. Dirigida per Leandro
Navarro. Llegida el 25 de novembre de 2002.

Tesis doctorals

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

tercercicle/tesisdoctorals

Dos factors estan canviant radicalment el sistema de comunicació científica:
l’increment dels preus de les revistes (cada any més del 12%, amb la con�
seqüent cancel·lació de títols, ja que les universitats i les biblioteques no
poden afrontar aquest increment) i la irrupció de les revistes electròniques,
que tenen un èxit extraordinari en la comunitat científica. En un principi es va
pensar que els preus de les revistes electròniques baixarien, ja que els costos
de l’edició digital són mínims, però no ha estat així. Les editorials amb inte�
ressos diferents dels de l’acadèmia continuen l’escalada de preus i introduei�
xen, a més, tota mena d’impediments tecnològics, i entrebancs amb les
llicències d’ús i l’abandonament de l’edició en paper. Això provocarà l’exclu�
sió del circuit de la ciència de les universitats i comunitats científiques amb
pocs recursos i, cosa més greu, la mort de l’accés obert i lliure al coneixement
científic que assegura la biblioteca universitària, científica i pública. Davant
d’això, universitats d’arreu del món estan creant projectes alternatius. No
estan d’acord a haver de tornar a pagar a preu d’or allò que consideren que
ja és d’elles i que sorgeix dels seus laboratoris. Les TIC i Internet són l’opor�
tunitat per desenvolupar un nou sistema de comunicació científica erudita, de
qualitat i sense intermediaris. Quatre són les tendències que s’estan impo�
sant: a) Declaracions i protocols a favor de l’accés obert a la informació eru�
dita; b) Creació d’editorials digitals; c) Creació dels arxius oberts, on els autors
dipositen lliurement tot tipus de documentació electrònica i per matèries, i
Consorcis de biblioteques per a la compra de grans paquets de revistes a
preus més sostenibles, com el CBUC, del qual són membres les nostres
biblioteques. La UPC hauria de liderar aquests canvis en un marc espanyol, a
hores d’ara absent d’aquests projectes.                  

Dídac Martínez
Director del Servei de Biblioteques i Documentació de la UPC

IInntteerrnneett  ii  eellss  nnoouuss  ssiisstteemmeess  
ddee  ccoommuunniiccaacciióó

http://www.upc.edu/tercercicle/tesisdoctorals
rossy laciana
L’Agència Espacial Europea (ESA)

rossy laciana
grup d’Astronomia i

rossy laciana
Geomàtica

rossy laciana
Servei de Biblioteques i Documentació de la UPC

http://www.sci.esa.int/
http://www.upc.es/catala/departaments/deps/Dma4.htm
http://www.upc.es/catala/departaments/deps/Dma4.htm
http://bibliotecnica.upc.es/
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Els ordinadors ja fa temps que van deixar de ser màquines aïllades. Molt
enrere han quedat aquells temps on les úniques portes que s’havien de vigi�
lar eren la disquetera i l’accés no autoritzat al teclat. Avui en dia, una simple
tarja de xarxa i una trucada al proveïdor de serveis d’Internet que considerem
més adient són les úniques coses que necessitem perquè el nostre sistema
entri a formar part de la xarxa de xarxes. Meravellós?
Internet ens obre les portes a milions d’altres sistemes i ens ofereix tot un
ventall de possibilitats que ens fan el dia a dia més fàcil, còmode i, fins i tot,
entretingut. Navegació web, correu electrònic, transferència de fitxers, co�
merç electrònic, etc. Però a grapats, sí, a grapats, hem de comptar les apli�
cacions necessàries per dur a terme aquestes possibilitats i que, en aquests
moments, s’estan executant a les nostres màquines; i també a grapats hem
de comptar els errors de programació existents en aquestes aplicacions... 
Errors que poden arribar a permetre que un potencial intrús es faci amb el
control total de la nostra màquina o fins i tot ser aprofitats en cadena per
llançar un atac distribuït de denegació de servei com el que fa poc va provo�
car el cuc SQL Slammer i que va signficiar una tan dura prova per a Internet. 
No podem badar. Per més sistemes de protecció i detecció que instal·lem a
les nostres xarxes, no estarem més ben protegits si abans no mirem d’arre�
glar els forats de seguretat que hi ha als sistemes que volem protegir. La
seguretat comença per mantenir constantment actualitzades les múltiples
aplicacions que utilitzem per tal de dur a terme qualsevol acció a través de la
Xarxa, i això és una feina que ens pertoca fer a tothom qui utilitzem Internet.

Domingo Cardona
Consultor de seguretat d’esCERT�UPC

LLaa  ccllaauu  ppeerr  aa  llaa  sseegguurreettaatt  iinnffoorrmmààttiiccaa

L’esCERT distribueix CD d’actualització de programes per preve-
nir riscos informàtics. L’Equip de Seguretat per a la Coordinació d’E�
mergències en Xarxes Telemàtiques (esCERT�UPC), amb l’objectiu de millorar la
seguretat dels sistemes informàtics de la UPC, ha posat en marxa la distribució
d’un CD�ROM amb el que es coneix com a pedaços, i oferir als administradors
de sistemes la informació necessària per prevenir els riscos que tenen els siste�
mes que no s’actualitzen • http://escert.upc.es

La internacionalització del doctorat com a indicador de qualitat
Una de les recents actuacions del programa de tercer cicle de la UPC, impulsada
des del Vicerectorat de Recerca, ha estat la promoció a l’Índia dels programes de
doctorat de Software, Teoria del Senyal i Comunicacions, Enginyeria Civil, Arqui�
tectura i Tecnologia de Computadors, i Física Aplicada i Simulació en Cències.
Concretament, s’han visitat els instituts tecnològics de Delhi i Bombai, on la UPC
ha ofert 15 beques, finançades per la Generalitat de Catalunya en el marc del pro�
grama de la Internacional Graduate School of Catalonia (que impulsa la utilització
de l’anglès com a llengua de docència i que ja té oberta la segona convocatòria),
i 10 més, procedents de l’Institut de Ciències Fotòniques. En la promoció d’a�
quests estudis hi han participat tres estudiants d’aquests programes, que han
presentat el seu projecte de tesi als estudiants dels instituts tecnològics indis.
La promoció d’aquests estudis a l’Índia i també en altres àrees emergents, com
és el sud�est asiàtic, respon a la voluntat d’internacionalitzar i diversificar l’oferta
dels estudis de doctorat. Actualment, la UPC té 3.000 estudiants de doctorat, un 60%
dels quals són estrangers, la majoria de l’Amèrica Llatina • http://www.upc.edu/noticies

Un 97% de les tesis doctorals
més consultades són de la
UPC. De les 30 tesis més consulta�
des al catàleg de tesis doctorals en
xarxa (TDX), un servei de consulta
remota a través d’Internet, 29 (un 97%)
han estat llegides a la UPC. Per matè�
ries, les tesis més consultades de la
UPC fan referència a les ciències apli�
cades (57%), les ciències pures i natu�
rals (19%), les belles arts (11%), les
ciències socials (5%) i la lingüística i la
literatura (3%). 
La tesis més llegida pels internautes és
Estimación holística del riesgo sísmico
utilizando sistemas dinámicos comple�
jos, d’Omar Darío Cardona, del Depar�
tament d’Enginyeria del Terreny, Car�
togràfica i Geofísica, dirigida per Àlex
Barbat i  llegida el 19 de desembre de
2001. Precisament aquesta tesi ha
rebut el primer premi d’Investigació
Social sobre Protecció Civil per a Tesis
Doctorals 2002, convocat per la Direc�
ció de Protecció Civil del Ministeri de
l’Interior, i dotat amb 6.000 euros. 
El treball, desenvolupat a l’ET�
SECCPB, fa referència a la gestió de
riscos catastròfics, la seva prevenció,
l’actuació en situacions d’emergència,
les seves repercussions en l’àmbit
social i l’avaluació de danys, temàtica
d’aquesta convocatòria de l’àrea de
protecció civil.
La segona tesi més consultada a
través del servei TDX ha estat Aporta�
ciones al estudio de los motores de
inducción magnetohidrodinámica, de
Lluís Massagués, del Departament
d’Enginyeria Elèctrica. Aquesta tesi va
ser dirigida per Ricard Bosch i llegida el
27 de juliol de 2001.
Seguidament, la tercera tesi més llegi�
da a Internet és la titulada Desarrollo
de métodos de electroforesis capilar
en fase micelar. Aplicación al análisis
de herbicidas y de sus productos de
degradación, de Santiago Ruiz, del
Departament d’Enginyeria Química,
que va dirigir Adriana Farran i es va lle�
gir el 2 d’octubre de 2001.
El servei TDX, impulsat pel Centre de
Supercomputació de Catalunya i el
Consorci de Biblioteques Universitàries
de Catalunya (CBUC), amb el suport
del DURSI, permet consultar a través
de la xarxa el text complet de les tesis
doctorals llegides a les universitat
catalanes i d’altres comunitats i fer cer�
ques • http://www.tdx.cbuc.es/

http://escert.upc.es
http://www.upc.edu/noticies
http://www.tdx.cbuc.es/
rossy laciana
programa de tercer cicle de la UPC,

rossy laciana
l’Institut de Ciències Fotòniques.

rossy laciana
Depar�

rossy laciana
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Departament d’Enginyeria Química,

rossy laciana
Departament

rossy laciana
d’Enginyeria Elèctrica.

http://www.upc.es/tercercicle/
http://www.upc.es/catala/departaments/instituts/icf.htm
http://www.etcg.upc.es/
http://www.etcg.upc.es/
http://www.etcg.upc.es/
http://www-camins.upc.es
http://www-camins.upc.es
http://www.upc.es/catala/departaments/deps/Deel.html
http://www.upc.es/catala/departaments/deps/Deel.html
http://www.upc.es/eq/
http://escert.upc.es
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...i els propers dies

Exploracions pro-
jectuals per a la
reordenació urbana
de Blanes. El llibre
recull els treballs
efectuats per 16
equips d’arquitectes i
enginyers civils, en el

marc del màster en Projectació Urba�
nística que proposa la renovació
urbanística de Blanes i el model de ciu�
tat que es vol assolir.  El llibre s’inclou
en la col·lecció Projectació Urbanística,
publicada per Edicions UPC i l’FPC, i
que pretén fer arribar a la comunitat
acadèmica i professional les possibles
aportacions de l’anàlisi i la teoria
urbanística •
http://www.edicionsupc.es

Congrés 
d’Innovació
Educativa a
l’EUPVG. S’ha obert el termini per
presentar ponències al IX Congrés Uni�
versitari d’Innovació Educativa en els
Ensenyaments Tècnics, IEET2003, que
tindrà lloc a l’EUPVG del 23 al 25 de
juliol. El congrés pretén integrar les
contribucions de totes les escoles
d’enginyeria en el nou marc europeu
d’educació superior. La innovació tec�
nològica i les tecnologies de la informa�
ció i la comunicació en la docència
centraran la temàtica del congrés. Els
resums de les ponències es poden fer
arribar fins l’1 d’abril • 
http://www.upc.es/eupvg/xic

Guia dels Estudis de la
UPC. Curs 2003-2004

La Guia dels Estudis de la UPC per al curs vinent inclou tota la informació sobre
els estudis que s’imparteixen, com s’organitzen i s’avaluen i quines són les vies
per accedir�hi, a més dels serveis que també ofereix la UPC. Així mateix, inclou
informació sobre les sortides professionals i les possibilitats d’estudiar a l’estran�
ger o de fer pràctiques a empreses. A més d’aquesta guia d’informació general,
la UPC posa a l’abast dels futurs estudiants universitaris una sèrie de fullets, clas�
sificats per àrees temàtiques en què la UPC imparteix docència i on es presenta
informació detallada sobre totes les titulacions, el contingut i l’organització dels
plans d’estudis o les sortides professionals. Tota aquesta informació també es pot
consultar en CD�ROM i al web de la Universitat • http://www.upc.es/acces

Aquests volums, adreçats als
futurs estudiants de la UPC, recu-
llen tota la informació sobre l’o-
ferta acadèmica de primer i segon
cicle de la UPC

On és la química? és el títol de l’ex�
posició que l’EUPM va inaugurar el 20
de març sobre les característiques i
l’origen químic de la majoria de mate�
rials i productes de la vida diària. L’ex�
posició explica què és la química a
través del coneixement sobre l’aire,
l’aigua, l’energia i altres components,
així com dels productes quotidians
com ara els medicaments, els cotxes o
la roba. La mostra s’emmarca en el
programa d’activitats per commemo�
rar el 25è aniversari de l’especialitat en
Processos Químics, de la titulació
d’Enginyeria Tècnica Industrial de
l’EUPM • http://www.eupm.upc.es

Conferències a l’EUETIT. El proper
dimecres, 26 de març, i divendres, 4
d’abril, tindran lloc a la sala d’actes de
l’EUETIT les noves conferències del
cicle Enginyeria, Comunicacions i
Societat, que té per objectiu apropar el
món de l’empresa als estudiants de
l’Escola en els diferents àmbits d’estu�
dis que imparteix. Les conferències
aniran a càrrec de Francesc Boix,
director general de Sony España, i
Rafael Montecon, cap del Servei d’Ins�
pecció i Control Ambiental de l’Entitat
Metropolitana de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya •
http://www.ct.upc.es/escoles/euetit

Nova convocatòria d’ajuts del
CCD. S’ha obert l’11a convocatòria
d’ajuts per impulsar la realització de
diferents accions solidàries per a mem�
bres de la Universitat. L’objectiu de la
convocatòria és contribuir a la formació
de recursos humans i a la transferència
de tecnologia. 
En 10 anys, s’han impulsat 490 projec�
tes i propostes de cooperació amb paï�
sos del Sud i activitats de sensibilitza�
ció gràcies als ajuts del Centre de Coo�
peració i Desenvolupament (CCD). Po�
den optar als ajuts tots els membres de
la comunitat universitària • 
http://www.upc.es/ccd

Els robots i el món trekky en exposicions. Robots, més que màquines es pot
veure fins al 28 de març a la Biblioteca de l’EUPVG. Una mostra gràfica de robots
dissenyats a la UPC que també recull una col·lecció de llibres especialitzats en
robòtica i una selecció de llibres i DVD de ciència�ficció sobre robots. A més, amb
motiu de l’estrena de la pel·lícula Némesis el dia 14 de març, la planta baixa de la
Biblioteca Rector Gabriel Ferraté acull, fins al 21de març, l’Exposició sobre Star
Trek, on es presenten les novetats editorials i multimèdia adquirides per la biblio�
teca, així com tot el fons relacionat amb aquesta saga de l’espai. Entre les nove�
tats destaquen els llibres The computers of Star Trek o La bíblia trekkie •
http://bibliotecnica.upc.es/cienciaficcio

La Fura dels Baus, a la FIB. El proper dijous, 3 d’abril, la Facultat d’Informàtica
organitza un acte acadèmic amb motiu del lliurament dels títols als nous titulats i
les plaques als estudiants del centre amb millors expedients. Enguany, la FIB ha
volgut convidar un personatge del món de l’espectacle com és Pep Gatell, direc�
tor artístic de la Fura dels Baus, que ha estat relacionat amb diferents projectes
amb la FIB i que oferirà la conferència “Caldo de coincidències” • 
http://www.fib.upc.es

Publicacions

http://www.edicionsupc.es
http://www.upc.es/eupvg/xic
http://www.upc.es/acces
http://www.eupm.upc.es
http://www.ct.upc.es/escoles/euetit
http://www.upc.es/ccd
http://bibliotecnica.upc.es/cienciaficcio
http://www.fib.upc.es
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Rafael Argullol creu que és possi-
ble viure una vida bona, equilibrada
i harmònica, on ser feliç i sentir-se
realitzat amb un mateix. Però sem-
pre que es tingui la valentia de can-
viar allò que no agrada en una
societat que, segons l’escriptor, viu
en una mena d’anestèsia espiritual. 

Adormida?
Gran part de l’època actual està domi�
nada per una espècie de conformisme
bastant apàtic. La gent creu que viu
massa bé perquè està molt lligada a
aspectes materials tremendament su�
perficials com deu ser el consumisme,
la moda, els mitjans de comunicació...
La gent es preocupa poc i té molt poca
elegància espiritual.
Poca valentia?
És una societat molt conformista i
cobarda. Els mecanismes que la regei�
xen han desencadenat aquesta apatia,
que es pot desfer en qualsevol mo�
ment. Amb una petita crisi econòmica i
social tot esclataria, com en la vida
personal. Les persones  que són apà�
tiques durant anys, enfront d’un deter�
minat esdeveniment, entren en crisi.
Que sempre és bona...
És bona sempre que serveixi per aug�
mentar la lucidesa i la voluntat d’incre�
mentar la riquesa de la relació amb la
vida. Els canvis sempre fan evolucionar
i donar passos endavant. 
Com la literatura d’autoajuda?
No, aquesta és cent per cent falsa per�
què és reduir la complexitat de la vida
a una mena de simplisme, de fórmules

magistrals que no existeixen perquè
l’autoajuda se l’ha de donar un mateix,
però mai recorrent a fonts falses. 
M’explica com es fa?
Cal tenir l’atreviment per estar sol, per
dialogar amb tu mateix i amb els altres
i interrogar el món, la naturalesa, per
trobar�te amb tu mateix, amb allò que
vols per ser feliç. 
I si no t’agrada el que trobes?
Canvia. Un ha de ser audaç, ha d’arris�
car�se i mai no ha de quedar�se atra�
pat amb les coses que no el fan feliç.
No pot ser un esclau.
Difícil, no?
Sí, ningú no ha dit que sigui fàcil, però
és una de les recerques que un ha de
fer si vol ser una mica savi. L’objectiu
és buscar l’equilibri amb un mateix,
amb els altres, amb la col·lectivitat i
amb el cosmos. En resum, amb les
tres grans dimensions en què es
desenvolupa l’ésser humà. 
Però no tothom pot canviar
Una persona pot tenir una vida material
molt difícil però ser extraordinàriament
creativa i lliure amb la seva imaginació i
els seus somnis. Has de crear un dià�
leg amb tu mateix per vincular el que
fas amb un ancoratge més profund de
tu mateix. A més, si ets una persona
incorformista buscaràs el canvi per tro�
bar unes condicions millors. 
Són la minoria... 
No, hi ha molta gent que necessita
sentir amb més profundidat, però no
s’ho comuniquen entre ells. L’home
inquiet se sent sol, i és per això que té
la sensació que ningú és com ell. Les

veus estan com aïllades i disgregades i
únicament per casualitat es comuni�
quen, però això no significa que no
existeixin. 
Potser més comunicació
Més complicitat. Les persones com�
parteixen molt poc; estan molt refugia�
des en els petits nuclis familiars, en la
parella, no sempre satisfactòria, i enca�
ra que ho necessitin, es llencen molt
poc en la recerca d’idees, d’amistats i
d’idees noves. 

La conferència de Rafael Argullol
s’emmarcava en el seminari Gestió
de l’Equilibri Treball�Vida, que obria
el programa de Seminaris Empresa�
rials d’aquest curs acadèmic de la
Fundació Politècnica de Catalunya
(FPC). Aquests seminaris estan
adreçats a directius, tècnics d’em�
preses i organitzacions que tenen
com a objectiu l’actualització i el
manteniment de les seves com�
petències en les diferents àrees. En
la nova edició, els seminaris s’espe�
cialitzen en direcció�gestió, siste�
mes d’informació i telecomunica�
cions i tecnologies industrials�quali�
tat�medi ambient�riscos laborals.
La legionel·la, l’estrès i la violència al
treball, l’assetjament psicològic, les
comunicacions mòbils multimèdia o
l’impacte de les noves tecnologies
en el món empresarial són alguns
temes que es tractaran al curs •
http://www.upc.fpc.es

Filòsof i escriptor. Va pronunciar la conferència 
inaugural dels Seminaris Empresarials 2002-2003 
de l’FPC, titulada Reflexions entorn de la vida bona

“La societat està dominada
per un conformisme apàtic”

Rafel Argullol  

http://www.upc.fpc.es
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