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L’AIDIT, primera entitat certificadora 
de projectes d’R+D+I acreditada oficialment

L’Agència d’Acreditació en Recerca,
Desenvolupament i Innovació Tecnolò�
gica (AIDIT), constituïda per la UPC i la
Universitat Politècnica de Madrid
(UPM), és des d’aquest mateix mes de
maig la primera agència certificadora
de projectes a tota Espanya acreditada
per l’Entitat Nacional d’Acreditació
(ENAC).
L’AIDIT és una entitat pionera en ava�
luar, quantificar i ajudar les empreses a
obtenir les deduccions en l’impost de
societats per a activitats de Recerca,
Desenvolupament i Innovació Tecnolò�
gica (R+D+I). 
Creada l’any 2000 per iniciativa con�
junta dels consells socials de la UPC i
la UPM, l’AIDIT difon les polítiques d’in�
novació i certifica projectes d’R+D+I
perquè les empreses rebin els incentius
que preveu la legislació actual de l’impost
sobre mesures fiscals i administratives i
d’ordre social •
Més informació, pàg. 3  
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4 El 20 de maig, Claustre Universitari 
per a l’aprovació dels Estatuts 

El proper dia 20 de maig tindrà lloc a
l’auditori de l’edifici Vèrtex, del Cam�
pus Nord, el Claustre Universitari extra�
ordinari de la UPC, al qual es presen�
tarà per a l’aprovació el Projecte d’Es�
tatuts UPC 2003, aprovat el 28 d’abril
per la Comissió d’Estatuts, representa�
tiva de tots els sectors de la Univer�
sitat.
La sessió s’iniciarà a les 10 h amb el
següent ordre del dia: constitució de la
mesa, aprovació de la normativa per al
desenvolupament del Claustre, pre�

sentació de l’Informe de la Comissió
d’Estatuts, procediment a seguir a par�
tir de l’aprovació, per part del Claustre
Universitari, del Projecte d’Estatuts,
debat i votació de les esmenes al
document. 
Si s’aproven, la UPC presentarà els
nous Estatuts a la Generalitat perquè
els publiqui al Diari Oficial (DOGC) i
entrin en vigor. 
El Projecte d’Estatuts es pot consultar
a Internet des de la pàgina principal de
la UPC • http://www.upc.edu 

http://www.upc.edu
http://www.upc.edu/revistainformacions
http://www.upc.edu
rossy laciana
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Un segell de qualitat per a les empreses
Pedro Mondelo
Director de la Càtedra Mutual Cyclops�UPC

Que les empreses estableixin aliances estratègiques amb
la universitat i que confiïn part de les seves línies d'investi�
gació i estudis a la universitat és reconèixer per ambdues
parts que la sinergia afavoreix i que la col·laboració és l'a�
vantsala de l'èxit. Actualment la col·laboració ha esdevin�
gut un element indiscutible i enriquidor per a ambdós, com
mostren multitud d'exemples en l'àmbit internacional. La
universitat aporta innovació, rigor, sistematització i, sobre�
tot, rapidesa de resposta. L'empresa aporta el contacte
amb la realitat econòmica del país, els seus treballadors i
empresaris, i proporciona recursos (humans, tècnics i
econòmics), buscant l'avantatge competitiu que li aporta la
col·laboració amb una institució científica de prestigi.
En una societat mediàtica, l'element de màrqueting positiu
que aporta el segell de qualitat de les investigacions i els
estudis realitzats des de la universitat ha estat un factor
detonant per a l'aparició i creació de les càtedres empre�
sa. Estem convençuts que això no ha fet més que
començar i que un treball continu, rigorós, innovador i
ajustat a terminis d'entrega esdevindrà un viver de càte�
dres que creixeran de forma sostinguda i serviran al
desenvolupament integral del país •

Ser o no ser de les càtedres d’empresa
Antonio Aguado
Director de la Càtedra Victoriano Muñoz Oms sobre Valors
Humans en Enginyeria
La creació de les càtedres d’empresa a les nostres univer�
sitats és un fenomen recent i que s’ha estès amb una
velocitat més gran de la que els equips rectorals desitja�
rien. En l’inici van sorgir com a còpies de models aliens,
principalment dels Estats Units, per connectar la universi�
tat amb l’entorn social. Però aquest mimetisme aplicat al
nostre context ha portat, amb freqüència, a la creació de
càtedres amb poc contingut real, i amb objectius a curt
termini, la pervivència de les quals depèn quasi exclusiva�
ment de la voluntat del patrocinador. 
Segons la meva experiència, com a director d’una d’a�
questes càtedres, i com a promotor en la creació d’altres,
les claus per a l’èxit es troben en el fet que la proposta de
creació surti d’un equip i d’un director molt implicats amb
els objectius de la càtedra i en que les estructures de
direcció i gestió (consell assessor i comissió de seguiment)
siguin actives, plurals i socialment i professionalment
representatives. 
Finalment els directius, tant de les universitats com de les
empreses patrocinadores, han de veure la càtedra com
una inversió en un projecte estratègic i no pensant en ter�
mes de producció o costos (o podríem dir peatge) •

punts de vista
La UPC ha establert en els darrers
anys acords de col·laboració amb
empreses que s'han traduït en la crea�
ció de les anomenades càtedres
d’empresa, que acullen projectes
diversos de formació i recerca en
temes d'interès tant per a les empre�

ses com per a la mateixa universitat.
L'empresa proposa i orienta els pro�
jectes de recerca i formació, i la uni�
versitat col·labora posant a disposició
de l'empresa les infraestructures i els
recursos humans de què disposa. 
En el marc de les càtedres s'organit�

zen seminaris, conferències i cursos
específics, es promouen les pràcti�
ques d'estudiants i s'impulsen treballs
de fi de carrera i tesis doctorals sobre
els temes d'estudi. 
La UPC ja té 10 càtedres d’aquestes
característiques.

El 20 de maig serà sotmès a l'aprovació del Claustre Uni�
versitari el Projecte d'Estatuts de la nostra universitat. El
Projecte és el resultat d'un procés que s'ha desenvolupat
d'acord amb el calendari i el procediment establerts pel
Claustre el mes de maig de l'any passat. 
La Comissió d'Estatuts, representativa de tots els sectors
de la Universitat i configurada i elegida pel mateix Claus�
tre, ha dut a terme un treball llarg i intens, dividit en tres
etapes. La primera va consistir en un debat sobre les
qüestions principals que calia tractar, del qual va resultar
el document preparatiu. Amb aquest document i les
esmenes dels membres de la Comissió, aquesta va elabo�
rar l'Avantprojecte, que es va difondre als membres del
Claustre i del Consell Social i a tota la comunitat. Ateses
les esmenes dels membres del Claustre i les observacions
del Consell Social, la Comissió, finalment, va aprovar per
consens, el Projecte. Aquesta és, doncs, la culminació
d'un treball col·lectiu, en què la Comissió d'Estatuts ha
actuat amb esperit constructiu i voluntat de consens. 

Si el Claustre dóna suport al Projecte, la Universitat pre�
sentarà els nous Estatuts a la Generalitat, perquè els
publiqui al Diari Oficial i entrin, així, en vigor.
El Projecte configura un marc flexible que permet una
diversitat de polítiques sobre la base del foment de la 
qualitat i l'excel·lència de l'activitat acadèmica a la UPC,
guiada per uns principis que tenen un suport àmpliament
majoritari a la nostra comunitat. La proposta de la 
Comissió és, alhora que flexible, precisa i innovadora:
recull i regula realitats que fins ara no apareixien als Esta�
tuts, obre moltes possibilitats fins ara inèdites i inclou ter�
minologia, conceptes i processos nous. 
Ningú no podrà dir que sigui un document anodí; no s'ha
volgut fer un text per cobrir formalment un tràmit legal,
sinó un instrument que ajudi la UPC a contribuir més i
millor al servei públic de l'ensenyament superior.
Ara, el Claustre Universitari té la paraula.

Albert Corominas
Comissionat d’Estatuts de la UPC

Els Estatuts, a punt  

http://www.upc.es/catala/recerca/catedres/catedres.htm
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panorama

El Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica va presentar al Consell de Govern el que
serà el Pla d’actuació conjunt de la UPC que permetrà analitzar i afrontar els rep�
tes que implica la integració en l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES).
La UPC té l’objectiu de començar a debatre els diferents elements que interven�
dran en aquest procés. Sobre la taula hi ha elements com ara el suplement euro�
peu al títol de doctor, l’estructura del sistema grau�postgrau, el catàleg UPC de
títols de grau i postgrau, la metodologia docent (crèdits ECTS) o l’acreditació de
la qualitat, entre altres. Per abordar tots aquests temes, el Pla preveu la creació
de diferents grups de treball de les diferents àrees de coneixement de la Universi�
tat. Cada grup estarà format per quatre directors/degans de centre, quatre direc�
tors de departament i quatre membres del personal acadèmic. Està previst que
cada grup nomeni un coordinador i que es pugui convidar experts externs als
debats i reunions de treball • http://www.upc.edu/upcfaeuropa

Es presenta un pla d’actuació per a la integració de la UPC en el marc de Bolonya

Els grups de treball
Grup 1. Arquitectura i Enginyeria Civil
Grup 2. Enginyeria Industrial
Grup 3. Eng. Minera, Agrícola i Forestal
Grup 4. Eng. Aeronàutica, Nàutica i Naval
Grup 5. Eng. Telecomunic. i Informàtica
Grup 6. Llicenciatures i Diplomatures

Constituïda a instàncies dels consells
socials de la UPC i la Universitat
Politècnica de Madrid (UPM), l’AIDIT
ha omplert el buit generat en el món
empresarial a partir de la modificació
de la Llei d’incentius fiscals de l’any
2000. La seva missió consisteix a dife�
renciar, de manera objectiva i qualifica�
da, els continguts d’un projecte
empresarial de recerca, desenvolupa�
ment i innovació tecnològica, en qual�
sevol tipus de sector, ja sigui industrial
o de serveis, en qualsevol camp cientí�
fic o tecnològic.
Actualment, l’AIDIT emet dos tipus de
certificacions, que representen una
marca d’excel·lència per a la imatge
corporativa de les empreses i institu�
cions, i són una eina per augmentar el
capital intangible de l’organització.
D’una banda, emet la certificació de
contingut, que avalua la naturalesa
tècnica del projecte empresarial, prè�
vialment a la seva execució, la
coherència del pressupost i el pla d’ex�
plotació. Aquesta certificació serveix, a
més de demostrar la naturalesa dels
projectes, per detectar els indicis
científics per argumentar les deduc�
cions fiscals —un dels principals pro�
blemes amb què es troben les empre�
ses—, i també per reduir el risc d’in�
versió abans de decidir el desenvolu�

pament d’una iniciativa empresarial o
posteriorment a la despesa en R+D+I.
D’altra banda, emet la certificació de
contingut i execució, que avalua el
desenvolupament anual del contingut
tècnic del projecte i l’estat de realitza�

ció del pressupost respecte a les des�
peses derivades. Aquesta darrera cer�
tificació és un mecanisme de suport
que aporta seguretat jurídica a les
empreses a l’hora d’aplicar desgrava�
cions fiscals en R+D+I •

L’AIDIT, primera agència de certificació de projectes
d’R+D+I, acreditada per l’Entitat Nacional d’Acreditació
L’Agència d’Acreditació en Recerca, Desenvolupament
i Innovació Tecnològica (AIDIT) és la primera entitat

acreditada per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC)
per certificar projectes d’R+D+I a Espanya. 

Quan a l'any 2000 es comença a aplicar la nova Llei d'incentius fiscals per
l'R+D+I empresarial, que introdueix una sèrie de millores molt avantatjoses per
a les empreses, els consells socials de la UPC i de la UPM, com a observadors
de les necessitats empresarials i socials, van detectar la incertesa existent dins
l'àmbit empresarial en la seva aplicació. El problema es trobava en les defini�
cions dels conceptes científics i en com els interpretaven l'empresa i l'Adminis�
tració tributària. Això els va fer reflexionar sobre el paper de la universitat i van
arribar a la conclusió que qui tenia les eines i els recursos necessaris per actuar
com a ens moderador eren les universitats. Qui millor que un expert reconegut
mundialment en una àrea de coneixement, al dia de totes les novetats, per
decidir sobre el contingut en R+D+I d'un projecte? 
Amb l'objectiu de ser una eina per contribuir a la millora de la competitivitat, el
desenvolupament i l'impuls tecnològic de les empreses, es va posar a l'abast
del sector un servei pioner amb la finalitat d’emetre un certificat que donés una
opinió independent i altament qualificada sobre els projectes d'R+D+I empre�
sarials. Amb aquest ànim es va crear l'AIDIT. 
L'acreditació d'ENAC aconseguida ara és, doncs, una prova de reconeixement
del know�how universitari i la demostració que la universitat pot, i sap, crear ens
connectats i proactius a les necessitats empresarials i socials, competitius i de
qualitat. Ara hem confirmat el nostre lideratge en el camp de la certificació de
projectes d'R+D+I.  

Joaquim Molins
President del Consell Social

La primera gran fita de l’AIDIT

http://www.upc.edu/upcfaeuropa
rossy laciana
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Pla d’actuació conjunt de la UPC que permetrà analitzar i afrontar els rep�tes que implica la integració en l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES).

http://www.e-aidit.com
http://www.upm.es/
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Aprovat el marc per a la planificació estratègica 
de les unitats estructurals de la UPC

Actualment, la majoria de les unitats de la UPC tenen un pla estratègic com�
pletat i n'hauran d'iniciar un de nou. Davant d'aquest escenari seria convenient
que es plantegessin unes simples qüestions per avaluar el pla i la direcció que
caldrà emprendre en la planificació futura: l’estat i la vigència del primer pla, l’ús
que se n'ha fet i la rellevància que ha tingut, i el grau d'implementació que ha
assolit. I finalment cal admetre que un pla estratègic desconegut per la majo�
ria "és un pla inexistent". 
L’èxit del procés de planificació estratègica depèn en bona part de l’encert a
l’hora d’escollir mecanismes que propiciïn la participació de totes les unitats i
dels seus membres en totes les fases del pla. El fet de que a la universitat els
mecanismes de govern i de decisió estiguin molt descentralitzat fa que sigui
més decisiva la implicació de les seves unitats estructurals en la planificació
estratègica de la institució. 
Cal idear procediments que permetin que les unitats s’impliquin en les accions
pel progrés global de la universitat i cal, a més, que puguin establir estratègies
pròpies i proposar objectius d'interès coherents amb els globals de la univer�
sitat. També cal aplicar fórmules que donin suport a aquestes estratègies i que
els assignin recursos vinculats, en part, a l'assoliment de resultats. El disseny
del pla estratègic d’una unitat i el d'assignació de recursos per impulsar�lo
haurà de ser tan simple com sigui possible per facilitar�ne  la comunicació i fer�
lo participatiu.  
Des dels òrgans centrals es donarà suport a les unitats tant per a la realització,
revisió i/o actualització del seu pla estratègic, com per elaborar els documents
per subscriure l'acord marc de finançament.   
Creiem i hem constatat que la planificació estratègica ha esdevingut una bona
eina de foment de la participació i la coresponsabilització de la comunitat en
l'assoliment dels seus objectius estratègics i, al mateix temps perquè col·labo�
ri en l'avanç col·lectiu en els quatre eixos fonamentals aprovats pels òrgans de
govern de la UPC: preeminència dels objectius acadèmics, el compromís
social, el bon govern i l'atenció a les persones. Cal continuar millorant.

Ramon Carreras
Vicerector de Planificació Estratègica i Documentació

Planificació i coresponsabilitzacióEl Consell de Govern ha 
aprovat aquest marc, presentat
pel vicerector de Planificació
Estratègica i Documentació.

El document presenta els diferents
mecanismes que tindran les unitats per
establir i assolir els seus objectius
estratègics alhora que participen en l’a�
vanç col·lectiu dels objectius generals
de la UPC.
El pla permetrà, a més, formalitzar un
acord programa en què es detallarà
l’assignació de recursos destinats a
impulsar les accions previstes a la pla�
nificació estratègica de cada unitat. 
L’acord programa constarà de dos
components: un de comú, a través del
qual es canalitzarà el compromís de la
unitat amb els objectius institucionals, i
un altre d’específic, en el qual es plas�
maran els projectes estratègics de
cada unitat. Del component comú es
derivarà una part del finançament de la
unitat (que disposarà d’un finançament
mínim garantit per planificar les dife�
rents accions del pla i la resta depenent
del grau d’assoliment dels objectius
pactats en l’acord�programa), mentre
que pel que fa al component específic,
anualment es dotarà d’una assignació
cada projecte aprovat pel Consell de
Govern •
Podeu consultar el document a: 
http://www.upc.es/bupc

La Guia de serveis és una relació de
prestacions que s'ofereixen al conjunt
d'usuaris del campus de la UPC a
Terrassa a través d'una estructura
intermèdia de gestió, coneguda amb el
nom d'”unitat de gestió". La guia, que
vol ser una eina per  augmentar la infor�
mació, la comunicació i la satisfacció
dels usuaris, s'estructura sobre les 5
àrees de funcionament descentralitza�
des a Terrassa: administració, bibliote�
ca, informació i mobilitat internacional,
obres i manteniment, i serveis informà�
tics. La guia pretén obrir un canal de

comunicació, en què es manifesti una
voluntat de receptivitat, de responsabi�
litat i de transparència, prioritzant els
resultats, la satisfacció i l'adequació a
les necessitats de l'usuari i a l'entorn on
es presta el servei. La Unitat de Gestió
de Campus té en l’actualitat 50 perso�
nes assignades, que treballen per a un
campus format per 4 centres docents,
20 departaments, 1 institut, 1 centre
específic de recerca i 1 centre tecnolò�
gic, repartits en 21 edificis,  i  una
comunitat universitària de 400 PDI, 200
PAS i 5.320 estudiants •

La Unitat de Gestió del Campus de Terrassa 
presenta a la comunitat la Guia de serveis

http://www.upc.es/bupc
http://www.ct.upc.es/
http://www.ct.upc.es/
rossy laciana
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pdi 

El 71% del PAS funcionari dóna suport al preacord 
signat entre el Consell de Direcció i la Junta de PAS-F
El 8 de maig va tenir lloc a tots els campus de la UPC, i convocat per la Junta de
PAS�F, un referèndum sobre el preacord sobre el Manual de perfils, el sistema de
retribucions i la requalificació de la plantilla, el qual havien signat el Consell de
Direcció i la Junta de PAS�F. Un 71% dels participants en la consulta van donar
suport al preacord, mentre que un 18,9% es va mostrar contrari i un 10% va votar
en blanc. La participació va ser del 77,2%. Acceptat el preacord, es proposarà al
Consell de Govern d’aquest mes de maig la ratificació de l’acord final amb la Junta
de PAS�F. Tal com preveu el preacord, a partir d’aquest moment continuaran les
negociacions sobre aspectes com ara la metodologia que es farà servir per a
l’anàlisi dels llocs de treball i la definició d’alguns perfils. 
Tota la informació sobre el preacord i el refendum es pot consultar al Portal PDI/PAS

(http://www.upc.es/pdi-pas), a les seccions Acords i Novetats •
Augmenta el nombre d’estades en altres institucions i de cursos de
personal d’administració i serveis dins el Pla de formació de la
UPC. Així ho recull la memòria corresponent al Pla de formació 1999�2002 ela�
borada per l’Oficina de Formació. La finalitat del Pla era donar suport a les fites
estratègiques de la institució a través de diverses línies d'actuació, entre les quals
poden esmentar�se: la mobilitat, una àmplia oferta de cursos telemàtics que per�
metès al PAS actualitzar el coneixement i l’ús de les TIC i donar suport als pro�
cessos d'oposicions, tant als de consolidació com als de promoció. L'Oficina de
Formació ha elaborat el Pla de formació per al període 2003�2006 i ben aviat es
presentarà als representants del PAS per discutir�lo, aprovar�lo i fer�ne difusió a tot el
personal • http://www.upc.es/web/personal/formacio/impresos/memoria99_02.pdf

Aprovats la normativa i els criteris dels concursos de PDI contrac-
tat. El Consell de Govern provisional ha aprovat els criteris generals de valoració
per als concursos de personal contractat, així com les normatives transitòries (fins
a l’aprovació de la normativa definitiva, després de l’aprovació dels nous Estatuts),
per a la provisió i la contractació de catedràtics/catedràtiques, de professorat
agregat, de professorat lector, de professorat col·laborador permanent i temporal,
de professorat associat i d’ajudants i ajudantes. 
Els principals trets diferenciadors d’aquestes normatives respecte als vells con�
cursos són, a més dels canvis en les figures, la participació dels centres i depar�
taments en les propostes dels membres que formaran les diferents comissions i
l’establiment de fins a tres proves, depenent de cada plaça. Després de l’aprova�
ció d’aquestes normatives, la UPC haurà d’aprovar les normatives per a la convo�
catòria extraordinària de reconversió de l’actual PDI contractat a les noves figures
i les normatives de concursos d’accés entre les persones habilitades per a les pla�
ces de funcionariat • http://www.upc.es/concursos

Aprovats els criteris generals per a l’elaboració d’un sistema d’in-
dicadors d’activitat docent de la UPC. El Consell de Govern ha acordat
elaborar un sistema d’indicadors de l’activitat docent que utilitzi punts d’activitats
docents (PAD) que sigui compatible amb el sistema d’indicadors d’activitats de
recerca (PAR), amb l’objectiu de facilitar la posterior integració en el marc del pla
acadèmic personal. El nou model incorporarà les activitats que el Consell Interuni�
versitari de Catalunya ha establert per reconèixer l’activitat del professorat: la dedi�
cació docent, la valoració dels responsables acadèmics i els estudiants respecte
a aquesta activitat, la innovació docent, la participació en les tasques de promo�
ció, avaluació  i difusió de la qualitat docent, la formació i el desenvolupament pro�
fessional o el reconeixement extern d’aquesta activitat •

Nous càrrecs

Sebastià Xambó, nou degà de
la Facultat de Matemàtiques i
Estadística. Catedràtic de Matemà�

tica Aplicada II
des de 1993, la
seva activitat de
recerca se centra
en la teoria de la
informació i la
codificació.
També ha estat
catedràtic d'Àl�
gebra a la Univer�

sitat Complutense de Madrid, i profes�
sor adjunt a la UB. President de la
Societat Catalana de Matemàtiques,
ha estat vicerector de Sistemes d’In�
formació i Documentació de la UPC i,
des del juliol de 2002, és director de la
Fundació Ferran Sunyer i Balaguer de
l'Institut d'Estudis Catalans •
Lluís Cuatrecasas, director del
Departament d’Organització
d’Empreses. Doctor enginyer

industrial i
catedràtic de la
UPC des de
l’any 1986 al
Depar tament
d'Organització
d 'Empreses ,
ha estat pro�
fessor d'eco�
nomia i gestió a

l’ETSEIT i a l’ETSETB. És director del
programa de màster d'Organització i
Enginyeria de la Producció, de l’FPC.
La seva activitat docent i de recerca se
centra en l’àrea de la gestió industrial •

Joan Brunet, cap de l’Àrea de
Societat i Territori. Llicenciat en Cièn�

cies de la
Informació per
la UAB, és
p r o f e s s o r
associat de
Periodisme a
la UPF. Ha
estat director
del Gabinet de
Comunicació

de la Diputació de Barcelona, director
del Centre Internacional de Premsa de
Barcelona i cap del Gabinet de Recto�
rat de la UPF •

http://www.upc.es/pdi-pas
http://www.upc.es/web/personal/formacio/impresos/memoria99_02.pdf
http://www.upc.es/concursos
rossy laciana
Facultat de Matemàtiques

rossy laciana
Estadística.

rossy laciana
Departament

rossy laciana
d'Organització

rossy laciana
d'Empreses,

http://www-fme.upc.es/
http://www-fme.upc.es/
http://doe.upc.es/
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estudiants Sant Jordi Sostenible a la UPC
La diada de Sant Jordi ha estat enguany 
un exemple de com es pot aproximar 
la sostenibilitat a les persones a través de la festa 
i la tradició, i com la Universitat 
pot tenir un paper important en aquest repte.

La marea negra en imatges.
Camuflaje, de Pablo Reyero, és la foto�
grafia guanyadora del concurs organit�
zat per l’Univers amb les imatges dels
voluntaris de la Campanya per Galícia.
La foto reflecteix l’impacte ambiental i
la implicació estreta i personal d’una
voluntària en les tasques de recollida
de fuel. Sense títol, de Daniel Roca, i
En resum, d’Helena Pérez, són les
altres fotografies guanyadores •
http://www.univers.upc.es

Les setmanes culturals omplen d’activitats 
els campus de Terrassa i de Vilanova i la Geltrú

Conferències, tallers, actuacions
per cooperar amb l’Índia, concur-
sos, projeccions de pel·lícules i
representacions teatrals es van
barrejar en les setmanes culturals
celebrades entre el 5 i el 10 de
maig.
A l’Escola Universitària Politècnica de
Vilanova i la Geltrú, la recollida de
material escolar per enviar�lo a l'Índia a
través de la Fundació Vicent Ferrer a
Barcelona, la presència del president
de la FIATC Assegurances, Joan Cas�
tells, i el reconeixement de l'Escola al
professorat, al personal d'administració
i serveis i als millors projectes de fi de
carrera  es van barrejar amb la Festa de
l'Esport a la platja, amb campionats de
futbol, voleibol, tennis i tir amb arc. 

La setmana va culminar amb una cami�
nada de més de quatre hores per les
muntanyes de Vilanova amb tothom
qui va voler passejar pel Pic de l'Àguila
o el Mas Artis. 
A Terrassa, més de 60 activitats lúdi�
ques, culturals i esportives van omplir
el Campus del 5 al 10 de maig. Les
aules i els laboratoris es van canviar per
bones estones de diversió i entreteni�
ment. La música va ser protagonista
amb l'actuació estel·lar del grup Lucu�
ma Lunch, que va combinar un potent
i imprevisible directe de clàssics univer�
sals del rock i del pop amb la represen�
tació teatral, molt d'humor i moltes sor�
preses •
http://www.ct.upc.es/

http://www.upc.es/eupvg

Una fira del llibre ambiental, la recollida de material escolar
per donar�lo a la Fundació Vicent Ferrer, que treballa en
tasques de cooperació a l’Índia, i la prova de bicicletes
elèctriques per moure’s entre el Campus Nord i el Campus
Sud són algunes de les activitats organitzades per aques�
ta diada a diferents espais del Campus Nord de la UPC. 
Es va organitzar una taula rodona amb diferents personali�
tats del món editorial i de l'Administració pública, que van
presentar les últimes novetats editorials en el camp del
medi ambient, i es va projectar el documental No se
vende, presentat al Festival Internacional de Cinema de
Medi Ambient 2002.
La diada també va tenir la presència de l'escriptor gallec
Suso de Toro, que va oferir una xerrada i va presentar el
seu últim llibre, Mai més: diari urgent d'una catàstrofe, un
recull d'articles publicats des que va tenir lloc la catàstrofe
del Prestige • 
http://www.univers.upc.es

Noves associacions a la 
Universitat. Bicicleta Club de Cata�
lunya (BACC) té com a objectiu pro�
moure l'ús de la bicicleta com a mitjà de
transport habitual per aconseguir una
millor qualitat de vida a la ciutat i també
una millor qualitat de l’aire, disminuir el
soroll, augmentar l’estalvi energètic i
prevenir accidents. 
(Foo)*, el nom d’una altra nova associa�
ció, pretén mostrar l'existència i la
diversitat dels sistemes operatius per a
arquitectures hardware. La voluntat és
estudiar els punts forts i dèbils de les
possibles combinacions existents entre
el sistema operatiu i l'arquitectura •

Nova convocatòria d’ajuts. Fins al proper 30 de maig es poden lliurar al
Registre General de la Universitat tots els projectes previstos per les associacions
internacionals d'estudiants per al proper any acadèmic que vulguin optar a un ajut
de la Universitat. Els projectes han d'emmarcar�se en alguna de les quatre línies
d'actuació següents: la mobilitat internacional a l'estiu d'estudiants de la UPC i
estrangers per realitzar cursos o pràctiques laborals; la inserció social i cultural de
la comunitat internacional de la UPC; el reconeixement acadèmic dels estudiants
de la UPC després de cursos i d'estades empresarials a l'estranger, la potencia�
ció de l'europeisme i l'internacionalisme amb actes de divulgació i la participació
en fòrums europeus d'estudiants•

Ampliació del termini d’inscrip-
ció al certamen Intercampus. 
Fins al proper divendres 30 de maig,
encara hi ha temps per inscriure’s i par�
ticipar en la primera edició del certamen
Intercampus. L’organització ha decidit
ampliar el termini per facilitar la partici�
pació del màxim nombre de grups uni�
versitaris, tant espanyols com llatinoa�
mericans. Actualment hi ha més de
dues�centes propostes presentades
sobre diverses formes de noves tecno�
logies de la informació i la comunicació
(NTIC) en l’activitat acadèmica univer�
sitària •
http://www.campusred.net/certamen

http://www.univers.upc.es
http://www.ct.upc.es/
http://www.upc.es/eupvg
http://www.univers.upc.es
http://www.campusred.net/certamen
rossy laciana
Campanya per Galícia.

rossy laciana
associacions

rossy laciana
internacionals d'estudiants per al proper any acadèmic que vulguin optar a un ajut

rossy laciana
de la Universitat.

http://www.univers.upc.es/voluntariat/galicia/
http://www.upc.es/ainfo/intranet/bupc/hemeroteca/2003/b53/12-4-2003.pdf
http://www.upc.es/ainfo/intranet/bupc/hemeroteca/2003/b53/12-4-2003.pdf
http://www.upc.es/ainfo/intranet/bupc/hemeroteca/2003/b53/12-4-2003.pdf
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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 30 d’abril de 2003

cord de la Comissió Econòmica d’emetre un informe favora�
ble en relació amb la participació de la UPC en l’Associació
Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), per presentar�lo
per a l’aprovació, si escau, davant el Consell Social; els
acords de la Comissió de Personal i Acció Social sobre la
proposta de canvi de retribució dels professors associats a
temps complet (PAS de tipus II a tipus III) i en relació amb el
còmput dels períodes com a becari FI o FPI a l’efecte de
reconeixement de mèrits docents.

Altres acords. El Consell de Govern va aprovar el calenda�
ri de contractació 2003�04 i també les noves necessitats vin�
culades a plans d’estudis de nova implantació i en procés de
desenvolupament per al curs 2003�04. Així mateix, es va
aprovar el pla d’estudis d’Enginyeria de Telecomunicació de
l’ETSETB, perquè s’implanti el curs 2004�05.

Nomenaments del rector. Membre del Consell Assessor
d’Edicions UPC: Lluís Cuatrecasas. 
Membres del patronat de l’Escola Universitària d’Enginyeria
Tècnica en Teixits de Punt de Canet: Josep M. Canal i Lluís
Martínez. 
Delegat de la UPC a l’Escola Universitària d’Enginyeria Tèc�
nica en Teixits de Punt de Canet: Lluís Martínez. 
Membre de la Comissió de Formació Permanent: Josep
Aguilà. 
Membres del Consell de Qualitat: Jaume Gibert, Conxita
Pastor i Ariadna Àlvarez, que formaven part del Comitè d’A�
valuació Institucional.

Informació. El Consell de Govern va informar de la reducció
i la posterior ampliació del capital del Parc Mediterrani de la
Tecnologia, SL. També va informar dels nomenaments de
nous representants de la UPC a les següents comissions i
entitats: Comissió per a la Redacció del Pla Estratègic de
l’E.U. d’Enginyeria Tècnica en Teixits de Punt de Canet de
Mar: Lluís Martínez. 
Comissió Gestora per al Seguiment del Conveni de Col·labo�
ració entre l’FNB i el CIMNE per crear i desenvolupar l’Aula
FNB�CIMNE: Joan Miquel Canet, del Departament de
Resistència de Materials i Estructures a l’Enginyeria. 
Comissió de Política Lingüística del Consell Interuniversitari
de Catalunya: Ramon Carreras, vicerector de Plans Estratè�
gics i Documentació, i Benjamín Suárez, vicerector d’Orde�
nació Acadèmica. 
Comissió Paritària del Conveni entre la UPC i “la Caixa”:
Josefina Auladell, gerenta, i Joan Miró, vicerector de Docèn�
cia i Extensió Universitària. 
Jurat de la convocatòria 2003 dels Premis a la Qualitat de la
Generalitat: Ramon Carreras, vicerector. 
Comissió de Seguiment del Contracte Programa entre la
UPC i la Generalitat: Josefina Auladell, gerenta; Ramon
Carrera, vicerector, i J. Francesc Córdoba, director de l’Àrea
de Planificació, Avaluació i Estudis •

S’aprova emetre un informe sobre la proposta per al
canvi de nom de dues escoles universitàries. El Consell
de Govern ha aprovat per consens emetre un informe favo�
rable en relació amb la proposta per al canvi de nom de les
escoles universitàries autoritzades per implantar estudis de
2n cicle, per elevar�lo a l’aprovació, si escau, del Consell
Social. Es tracta dels canvis de nom de l’Escola Universitària
Politècnica de Barcelona per Escola Politècnica Superior
d’Edificació de Barcelona (EPSEB), que a partir del curs
2003�04 impartirà el 2n cicle d’Enginyeria d’Organització
Industrial, Orientació a l’Edificació, així com el canvi de nom
de l’EUPVG per Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de
Vilanova i la Geltrú (EPSEVG). Aquest centre impartirà, a par�
tir de l’any que ve, el 2n cicle d’Enginyeria d’Automàtica i
Electrònica Industrial. El canvi de noms entrarà en vigor un
cop aprovat per la Generalitat.

Elaboració del pla plurianual d’inversions en edificis
existents a la UPC. El protocol aprovat per consens pel
Consell de Govern descriu els àmbits d’aplicació del pla plu�
rianual d’inversions en els edificis de la UPC. L’objectiu d’a�
quest pla és compassar l’execució de les actuacions (obres
i instal·lacions) a les disponibilitats pressupostàries, amb la
finalitat d’aconseguir disposar a cada campus dels edificis i
espais necessaris segons uns estàndards definits, tot priorit�
zant les unitats més desafavorides. 

Dades del tancament provisional de l’exercici 2002. El
Consell de Govern va aprovar per consens emetre un infor�
me favorable sobre els expedients d’alteració pressupostària
2/02 i 3/02, així com el tancament provisional de l’exercici
econòmic 2002. Pel que fa al tancament, el dèficit total de
2002 se situa en 4.450.563 d’euros, dels quals 3.537.729
(un 79%) corresponen a dèficit pressupostari estrictament i
912.834 euros al dèficit per anul·lació de drets d’exercicis
anteriors. 

Ratificació d’acords de les comissions. El Consell de
Govern va ratificar per consens un conjunt d’acords de les
següents comissions: l’acord de la COBISID sobre la resolu�
ció de la convocatòria de cofinançament d’infraestructura
TIC de l’any 2003; l’acord de la Comissió de Desenvolupa�
ment Estatutari d’emetre un informe favorable en relació amb
la creació, la composició i les funcions del Patronat de l’Ins�
titut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial (INTEXTER),
per elevar�lo a l’aprovació, si escau, del Consell Social; l’a�

El 30 d’abril el Consell de Govern va aprovar l’informe
sobre la proposta per canviar de nom les escoles uni-
versitàries que implantaran estudis de 2n cicle el curs
que ve (EUPB i EUPVG) i el protocol per elaborar el
pla plurianual d’inversions en edificis existents. També
es va aprovar tramitar la modificació pressupostària i
el tancament provisional de l’exercici econòmic 2002.

http://www.upc.edu/bupc
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la docència

La UPC participa en la creació d’un centre de
formació en logística i transport al Prat

La UPC, la UB, l'Ajuntament del Prat,
l'Autoritat Portuària i el Centre Intermo�
dal de Logística han signat un acord
per impulsar la creació d'un centre de
formació en logística i transport. El pro�
jecte va ser presentat el 8 de maig a
l’Ajuntament del Prat en un acte al qual
van assistir el rector de la UPC, Josep
Ferrer Llop; el rector de la Universitat
de Barcelona, Joan Tugores; l'alcalde
del Prat de Llobregat, Lluís Tejedor, i el
president de l'Autoritat Portuària, Joa�
quim Tosas. El nou Centre treballarà en
tres camps, tots vinculats a la logística
i al transport: la formació universitària,
la formació contínua i la recerca tec�
nològica. Es preveu que comenci l’ac�
tivitat durant el curs 2006�2007 i que la
construcció, que impulsa l'Ajuntament
del Prat, disposi d'ajuts econòmics

dels fons europeus FEDER, així com
aportacions de les empreses del sec�
tor i ajuts i subvencions d'altres admi�
nistracions. Segons diferents estudis,
en els propers 20 anys es podrien
crear al Prat al voltant de 40.000 llocs
de treball, molts dels quals estarien
relacionats amb els camps esmentats,
per la qual cosa cal formar els poten�
cials professionals en tots els nivells:
cicles inicial, mitjà i superior, universita�
ri i formació contínua. 
En aquesta línia, la UPC ja ha posat en
marxa a través de la Fundació Politèc�
nica de Catalunya diferents cursos de
formació contínua sobre aquest àmbit i
el curs vinent la Universitat impartirà
conjutament amb la UB el Graduat
Superior en Logística, uns estudis de
segon cicle •

Es reconeixeran crèdits de pri-
mer cicle a titulats de cicles
formatius de grau superior. L’ob�
jectiu és evitar la repetició de contin�
guts inclosos en el currículum. El curs
passat, la UPC ja va reconèixer els crè�
dits de dos d’aquests cicles i el darrer
Consell de Govern ha donat llum verda
al reconeixement de crèdits de la major
part dels estudis tècnics de les àrees
d’Arquitectura Tècnica, Enginyeria
Tècnica Informàtica, Enginyeria Tècni�
ca de Telecomunicació, Enginyeria
Tècnica Industrial, Enginyeria Tècnica
Agrícola i Ciències Empresarials. El
reconeixement és fruit de l’acord signat
el curs passat entre la UPC, el Departa�
ment d’Ensenyament i el DURSI •

La titulació d'Enginyeria Tècnica Industrial de l'especialitat Química celebra els
25 anys de química a Manresa. S'imparteix a l'Escola Universitària Politècni�
ca de Manresa des que fou aprovada al novembre de 1977.  Durant aquests
25 anys s'han titulat uns 500 estudiants, que treballen en unes 300 empre�
ses. La titulació ha estat ben valorada, tal com es reconeix a l'avaluació feta
per l'Agència Catalana de la Qualitat Universitària l'any 2000. I com a novetat,
el DURSI ha aprovat 10 places per al  curs vinent per a estudiants que vulguin
simultaniejar la titulació d'Enginyeria Tècnica Industrial Química i Minera en 4
anys. Aquest pas cap a una doble titulació apropa la nova carrera a la pro�
posta de Bolonya i empalma amb el programa de doctorat de Recursos Natu�
rals i Medi Ambient coordinat pel Departament d'Enginyeria Minera i Recursos
Naturals. 
Amb motiu d’aquest aniversari s'han previst un seguit d'actes que han comp�
tat amb el patrocini de l'Ajuntament de Manresa, i amb la col·laboració del
Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central i de diferents
empreses com Caixa Manresa, Remsa, Pirelli, Solvay, Mútua Intercomarcal,
Denso i Berga. Els membres (17 PDI i PAS) de química del Departament d'En�
ginyeria Minera i Recursos Naturals hem programat quatre esdeveniments,
que es van iniciar amb una taula rodona sobre la professió amb antics alum�
nes que ocupen càrrecs rellevants en indústries de la Catalunya central.
També va tenir lloc un cicle de conferències a la Sala Plana de l'Om de Man�
resa els dies 12 i 13 de març i es va inaugurar l'exposició “On és la química?”
als laboratoris de l'Escola, que ha rebut 1.200 visitants, la majoria estudiants
de secundària. Finalment, cal destacar l'acte acadèmic central del dia 10 d'a�
bril, al qual van assistir el director general d'Universitats, Claudi Alsina; el rec�
tor, Josep Ferrer Llop, i el president del Consell Social, Joaquim Molins, entre
d'altres autoritats, i que va acabar amb un sopar commemoratiu. 

Javier de las Heras
Professor del Departament d’Enginyeria Minera i Recursos Naturals

25 anys d’Enginyeria Química a Manresa 

Es presenta el web Aulacat. El
Servei de Llengües i Terminologia ha
posat en marxa aquest web, centrat en
la formació en llengua catalana. Es pot
accedir a una àmplia oferta de cursos
de català inicial per a estudiants
estrangers i a altres sobre redacció
tècnica, amb crèdits de lliure elecció
per a estudiants. També ofereix infor�
mació detallada sobre l’acreditació de

coneixements i l’obtenció de certificats
oficials de català i presenta tota una
sèrie de recursos per a la millora de la
comunicació escrita. També facilita la
pràctica de llengües a partir de grups
de conversa i informació sobre les
àrees d’autoaprenentatge de la UPC, i
enllaços a recursos en línia per apren�
dre català i altres llengües •
http://www2.upc.es/slt/aulacat

El Journal Storage a l’abast de
tota la Universitat. La UPC s’ha
subscrit a la col·lecció bàsica d’arts i
ciències d’aquesta organització que té
l’objectiu de posar a l’abast de la
comunitat universitària mundial col·lec�
cions completes de revistes acadèmi�
ques en format digital. En aquesta
col·lecció hi ha títols bàsics del camp
de les matemàtiques, l’estadística, l’e�
conomia, la demografia o l’ecologia •

http://www2.upc.es/slt/aulacat
rossy laciana
l’Ajuntament del Prat

rossy laciana
Departament d'Enginyeria Minera i Recursos

http://www2.upc.es/slt/aulacat/
http://www.aj-elprat.es/
http://www.eupm.upc.es/%7Eemrn/index.html
http://www.eupm.upc.es/%7Eemrn/index.html
rossy laciana
Naturals.

rossy laciana
Departa

rossy laciana
ment d’Ensenyament

rossy laciana
DURSI

http://www.gencat.net/ense/
http://www.gencat.net/ense/
http://dursi.gencat.net/
rossy laciana
Journal Storage

http://www.jstor.org/about/as_content.html
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la recercala recerca Tesis doctorals

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

tesisdoctorals

Modelling TCP/IP software 
implementation performance and its
application for software routers.
Oscar Iván Lepe, del Departament d’Arqui�
tectura de Computadors. 
Dirigida per Jordi Garcia. 
Llegida el 3 de desembre de 2002.

The variable angle model a novel 
approach thermal characterisation of
semiconductor devices.
Francesc Masana, del Departament 
d’Enginyeria Electrònica. 
Dirigida per Josep Calderer. 
Llegida el 3 de desembre de 2002.

Optimización teórica y experimental de
mezcladores de microondas.
Arturo Velázquez, del Departament de Teoria
del Senyal i Comunicacions. 
Codirigida per Lluís Pradell i Adolf Comeron.
Llegida el 4 de desembre de 2002.

Elementos estabilizados de bajo orden
en mecánica de sólidos.
Quino Martín, del Departament de Resistèn�
cia de Materials i Estructures a l’Enginyeria.
Dirigida per Carles Agelet. 
Llegida el 9 de desembre de 2002.

An information-theory framework for
the study of the complexity of visibility
and radiosity in a scene.
Miquel Feixas, del Departament de Llenguat�
ges i Sistemes Informàtics. 
Dirigida per Mateu Sbertde 2002. 
Llegida el 9 de desembre.

Efficient techniques in global line 
radiosity.
Francisco Castro, del Departament de Llen�
guatges i Sistemes Informàtics. 
Dirigida per Mateu Sbert. 
Llegida el 9 de desembrede 2002.

La estructura gótica catalana: sobre los
conceptos de medida y espacio. 
El problema de la forma en la cubierta.
José Carrasco, del Departament d’Expressió
Gràfica Arquitectònica I. 
Dirigida per Antonio Millán. 
Llegida el 10 de desembre de 2002.

La ciutat com a diagrama de llocs públics.
Jaume Barnada, del Departament de Com�
posició Arquitectònica. 
Dirigida per Carles Martí. 
Llegida el 10 de desembre de 2002.

An information extraction system 
portable to new domains.
Jordi Turmo, del Departament de Llenguat�
ges i Sistemes Informàtics. 
Dirigida per Horacio Rodríguez. 
Llegida l’11 de desembre de 2002.

Un equip de la UPC, coordinat per Jordi Bruno, del
Departament d’Enginyeria de la Construcció, ha par�
ticipat en un projecte europeu per avaluar els danys i
les amenaces que sobre la salut humana i el medi
ambient suposen les substàncies tòxiques persis�
tents (PTS) —compostos orgànics com pesticides;
policlorobifenils, dioxines, hidrocarburs poliaromàtics i
compostos de tributil— i investigar els moviments
transfronterers d'aquestes substàncies.
Finançat pel Fons per al Medi Ambient Mundial i per diferents estats, el projecte
s'ha desenvolupat en el marc del Programa de les Nacions Unides per al Medi
Ambient (PNUMA). Per dur�lo a terme, s'ha dividit el globus en 12 regions, una de
les quals és l'àrea de la Mediterrània. L'informe dóna orientacions per identificar
prioritats amb la finalitat de controlar, reduir o eliminar l’alliberació de contaminants
i corregir els danys ambientals causats per aquestes substàncies •

Els riscos de les substàncies 
tòxiques persistents (PTS), a estudi 

L’EUETIB presenta l’E2-0, 
un vehicle monoplaça de baix consum
L’equip Eco Enginys Escola Industrial, format per 21 estudiants i 13 professors de
l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona 

(EUETIB), ha redissenyat i construït un
vehicle monoplaça de baix consum,
l’E2�0, que consumeix un litre de gaso�
lina cada 1.000 km. 
L’equip participarà amb aquest vehicle,
amb motor monocilíndric de 4 temps i
una cilindrada de 40 cm3, a la 19a edi�
ció de la Shell Ecomarató els dies 17 i
18 de maig a Nogaro, França • 

Nova càtedra d’empresa en
prevenció de riscos laborals. La
UPC i Mutual Cyclops han posat en
marxa una càtedra d’empresa sobre
prevenció de riscos laborals, l’objectiu
de la qual és elaborar i promoure pro�
jectes de recerca i estudis amb la fina�
litat de desenvolupar propostes i millo�
res que contribueixin a frenar l’actual
sinistralitat laboral. La Càtedra Mutual
Cyclops�UPC de riscos laborals, dirigi�
da pel professor Pedro R. Mondelo,
vol donar respostes als professionals
d’aquest àmbit i esdevenir un punt de
referència nacional i internacional en
matèria preventiva. El desenvolupa�
ment de jornades i tallers, i la formació
universitària i de postgrau també seran
línies de treball prioritàries de la nova
càtedra •
http://www.campuscyclops.com

Acord per estudiar un equipa-
ment multidisciplinari a Vilano-
va i la Geltrú. El Centre Tecnològic
de Vilanova i la Geltrú i l’ajuntament
d’aquesta localitat han acordat estu�
diar conjuntament, des dels punts de
vista tècnic, urbanístic i arquitectònic i
econòmic, la implantació d’un equipa�
ment multidisciplinari de promoció
econòmica i sociocultural a la ciutat.
L’edifici polivalent que vol impulsar l’A�
juntament de Vilanova i la Geltrú en
aquesta localitat se situaria entre el tor�
rent de Santa Magdalena, els carrers
de les Roquetes i Masia Torrents, i la
ronda d’Europa. L’equip de la UPC
que participa en el projecte està coor�
dinat per Andreu Català, director de
l’EUPVG, i Carles Fochs, director del
Centre de Recerca i Serveis per a l’Ad�
ministració Local (CRAL) •

http://www.upc.edu/tercercicle/tesisdoctorals
http://www.campuscyclops.com
rossy laciana
Departament d’Enginyeria de la Construcció,

http://www-ec.upc.es/
rossy laciana
l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona

rossy laciana
(EUETIB),

http://www.euetib.upc.es/
rossy laciana
Centre Tecnològic

rossy laciana
de Vilanova i la Geltrú

http://www.ctvg.upc.es/
http://www.ctvg.upc.es/
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Tres propostes d’estalvi ener-
gètic, premiades al Concurs
d’Idees Ambientals. El primer pre�
mi del sisè Concurs d’Idees Ambien�
tals, en la convocatòria oberta a l’àm�
bit educatiu, l’ha rebut un projecte per
introduir la llum natural a les aules uti�
litzant conductes que canalitzen la llum
solar, presentat per Arnau Tintó, estu�
diant de segon cicle d’Enginyeria In�
dustrial. En la convocatòria per a les
comunitats universitàries de la xarxa
de l’Institut Joan Lluís Vives, el primer
premi ha estat compartit per dos pro�
jectes: un sistema d’apagament remot
d’ordinadors (remote�down), d’Iván
Rodero, estudiant de segon cicle de la
FIB, i un mètode d’estalvi energètic en
entorns informàtics, de Joan A. Torres,
PAS del Laboratori de Càlcul de la FIB.
El concurs l’organitzen el Pla de medi
ambient i l’Univers •

El futur de la seguretat en l’automòbil
La Càtedra Agbar Automotive ha elaborat un informe que especifica els
canvis necessaris que han d’incorporar els vehicles del futur per garan-
tir la seguretat dels ocupants davant els possibles tipus de xocs.

La Càtedra Agbar Automotive aposta
pel desenvolupament de carrosseries
intel·ligents i l’augment de sistemes de
protecció com ara airbags, sistemes
antiestrabades (reposacaps) i meca�
nismes postxoc per garantir la protec�
ció dels ocupants, no només en el pri�
mer impacte, sinó també en els que hi
pugui haver successivament. Aques�

tes són algunes de les propostes de la
Càtedra Agbar Automotive a les em�
preses automobilístiques que es recu�
llen a l’informe Tendències futures en la
seguretat passiva. L’informe, que es va
presentar a la 32a. edició del Saló de
l’Automòbil de Barcelona, també abor�
da aspectes referents als moments
previs a la col·lisió •

La minimització d’impactes directes derivats de la necessitat de disposar d'e�
dificis per acollir les activitats universitàries va fer iniciar, en el marc del primer
Pla de medi ambient, el projecte Criteris ambientals en el disseny, la construc�
ció i la utilització dels edificis. En el nostre entorn, hi ha una manca greu de rea�
litats exemplificadores d'introducció de criteris ambientals en aquest sector, tot
i que en altres països ja s'ha avançat força. La universitat reuneix unes condi�
cions interessants per realitzar aquesta tasca. En primer lloc, perquè pot actuar
com a impulsora privilegiada de l'ambientalització de l’arquitectura, imposant
criteris en la selecció i en el seguiment de l’obra, o en la futura utilització dels
equipaments. En segon lloc, perquè disposa d’experts que poden assessorar i
participar en el tema des de la transdisciplinarietat. En tercer lloc, pel caràcter
disseminador de les pràctiques que la universitat porta a terme. 
El llibre que s’acaba de publicar reflecteix l’experiència de la UPC en aquest
camp, i té per objectiu presentar la metodologia ACA2, concebuda per la matei�
xa Universitat, i les diferents propostes que els equips d’arquitectura han adop�
tat a l’hora d’introduir criteris ambientals en els projectes. La metodologia de la
UPC se centra no només a exigir solucions concretes, sinó també a obtenir
resultats ambientalment òptims. Així, l’arquitecte segueix mantenint els graus
de llibertat propis de la professió, però a la vegada introdueix la millora des
d’una perspectiva ambiental respecte a d’altres edificis de referència. 
Aviat tocarà valorar els edificis un cop construïts, i fer�los servir de nou com a
referència per millorar. I caldrà revisar i millorar la mateixa metodologia. La difu�
sió d’ACA2 és la millor manera d’optimitzar�la. Com més s’abordi i s’hi facin apor�
tacions, més òptims seran els edificis del futur. Aquest és l’objectiu autèntic.

Dídac Ferrer i Àlex Díaz
Pla de medi ambient de la UPC

Cap a nous edificis amb menys impacte

La recerca de la UPC, a ‘Scien-
tific American’. La revista nord�

americana Scientific
American, amb una ti�
rada de 700.000
exemplars, publica en
el número de maig un
monogràfic sobre la
ciència i la tecnologia

a Catalunya, titulat Crossroads Catalo�
nia. S’explica l’estat actual de la recer�
ca i els principals projectes de la UPC,
junt amb els d’altres institucions •
http://www.sciam.com/catalonia Energy Mirror, una eina per prendre consciència del consum

elèctric al Campus Nord 
El 23 d’abril es va inaugurar un observatori de con�
sum energètic al Campus Nord, l’Energy Mirror. Es
tracta d’un plafó digital que indica i registra en línia
el consum d’energia d’aquest campus i el compa�
ra amb dades anteriors. El dispositiu forma part de
la campanya No tinguem la ma foradada i les dades
es poden seguir per Internet (usuari: UPCUser; con�
trasenya: EcofysSL) • http://www.energymirror.com

S’amplia l’Anella Científica. L'A�
nella Científica �la xarxa de comunica�
cions d’alta velocitat per a la recerca i
la innovació tecnològica, que connecta
universitats i centres de recerca de Ca�
talunya amb banda ampla, i és gestio�
nada pel Centre de Supercomputació
de Catalunya� s’ha renovat amb tec�
nologia gigabit Ethernet per quadripli�
car la seva velocitat fins a 10 gigabits
per segon (Gbps). Aquestes presta�
cions donaran suport a les aplicacions
tradicionals i avançades d’Internet •

http://www.sciam.com/catalonia
http://www.energymirror.com
rossy laciana
Centre de Supercomputació

rossy laciana
de Catalunya

rossy laciana
Càtedra Agbar Automotive

rossy laciana
Pla de medi ambient de la UPC

rossy laciana
sisè Concurs d’Idees Ambien

rossy laciana
tals,

http://www.cesca.es
http://www.cesca.es
http://www.upc.es/catala/noticies/acrecerca/2003/6econcursIdeesAmbientals.htm
http://www.upc.es/catala/noticies/acrecerca/2003/6econcursIdeesAmbientals.htm
http://www.upc.es/catala/noticies/acrecerca/2003/catedraAgbarAutomotive.htm
http://www.upc.es/mediambient/coordinacio/plamediambient.html
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Exposicions a la UPC 

La catàstrofe del Prestige, els projectes 
d'Enginyeria sense Fronteres, l'obra de 
Victoriano Muñoz Oms i els projectes de fi de
carrera dels estudiants de l'ETSAB són algunes
de les exposicions que es poden visitar als 
diferents campus.

Del 14 al 28 de maig, l'EPSC acull “Galícia, la lluita continua”, una exposició
fotogràfica sobre l'experiència viscuda pels voluntaris del municipi de Castellde�
fels a les costes gallegues. Enginyeria Sense Fronteres instal·larà al vestíbul de
l'ETSEIT la mostra “Accés universal als serveis bàsics sobre les mancances que
pateixen els països en vies de desenvolupament”. Fins a finals de juny, la Càtedra
Victoriano Muñoz Oms de la UPC presenta “Victoriano Muñoz Oms. L'home i el
Territori”, una mostra sobre la vida i la tasca de l'enginyer de camins, canals i ports
i fundador de l’empresa Enher. I al vestíbul de l'ETSAB, durant tot el mes de maig,
s'exposen els projectes de fi de carrera 2002�2003 •

Democràcia 
La democràcia
protagonitza el
nou número de la
revista Sostenible?
editada per la
Càtedra Unesco
de la UPC en Tec�
nologia, Desenvo�
lupament Sostenible, Desequilibris i
Canvi Global. L'objectiu  de la cinque�
na publicació és analitzar la democrà�
cia a començaments del segle XXI
amb reflexions d'especialistes. Soste�
nible? neix de l'interès pels temes
d'actualitat relacionats amb la Càtedra
i vol ser un element d'intercomunica�
ció, comprensió i diàleg •
http://www.catunesco.upc.es

Ull & Enginy
El nou número de
la revista dels uni�
versitaris del Cam�
pus de Terrassa
reflexiona sobre
les conseqüències
de la guerra con�
tra l'Iraq amb arti�

cles de José María Mendiluce, eurodi�
putat i escriptor; Carles Bosch, perio�
dista de TVC, i l'escriptor Joan Manuel
Bueno. Euskadi està present amb la
veu del secretari general d'Eusko
Alkartasuna, Görka Knörr, així com la
cimera de Johannesburg. Papasseit i
Brossa tenen també un lloc al sumari
del l'Ull & Enginy •
http://www.ct.upc.es

Nova edició d’El Croncurs
Un joc divertit i amè que consisteix a
respondre per Internet 20 preguntes
sobre llengua, cultura i temes d'actua�
litat. El joc lingüístic s'adreça als uni�
versitaris de totes les universitats cata�
lanes i regala premis en metàl·lic. A
més, els 50 concursants que sumin
més punts s'emportaran una Llibreta
Jove de "la Caixa" amb 60 euros. Des
de la primera edició, que es va realitzar
l’any 1998, han participat al concurs
més de 4.000 persones. El Croncurs
és una iniciativa del Servei de Llengües
i Terminologia de la UPC, conjunta�
ment amb la resta de serveis lingüístics
universitaris i la revista Medicampus •
http://www.upc.es/slt/croncurs

Nova convocatòria del Premi
UPC Ciència-Ficció. Fins al 15 de
setembre està obert el termini per pre�
sentar narracions inèdites sobre cièn�
cia�ficció al Premi UPC de Ciència�Fic�
ció 2003, convocat pel Consell Social.
El jurat farà públic els guanyadors
abans d'acabar l'any. El guardó està
dotat amb 6.000 euros per a la millor
obra i dues mencions especials de
1.500 euros cadascuna, una de les
quals premia el millor relat  presentada
per un membre de la UPC. Les obres
guanyadores es publicaran a Edicions
B, en la seva col·lecció NOVA ciència
ficció •
Les bases es poden consultar a:
http://www.upc.es/cienciaficcio

... i els propers dies

Congrés Virtual sobre Territori i
Ciutat. S’ha obert el termini per pre�
sentar propostes de comunicacions al
I Congrés Virtual sobre Territori i Ciutat
organitzat pel Centre de Política de Sòl
i Valoracions (CPSV) de la Universitat.
La primera edició es celebrarà entre els
dies 2 de juny i 11 de juliol i es centrarà
en l'anàlisi de “La metròpoli: present i
futur”. Aquest serà un fòrum interna�
cional de debat, dirigit a reflexionar
sobre l'estat actual del fenomen urbà,
en el context de la globalització. 
El format virtual del congrés permetrà
als participants intercanviar opinions i
aportar comentaris en temps real •
http://www-cpsv.upc.es/CITiC

El 23 d’abril passat, l’Univers, el Servei
d’Activitats Socials de la UPC, va estre�
nar un nou web. Estructurat per àmbits
i col·lectius, al web es pot trobar tota la
informació de les activitats que organit�

za l’Univers i els avantatges que ofereix
als socis i als membres de la comunitat
universitària. 
El web està plantejat com un espai
interactiu i participatiu i disposa d’eines
d’opinió, com ara xats, fòrums i zones
on formular preguntes o recomanar
altres webs.
La secció Vols col·laborar? posa a l’a�
bast de tothom la possibilitat d’enviar
informació per dinamitzar els contin�
guts del web, que s’ha desenvolupat
en col·laboració amb el Laboratori de
Càlcul de la FIB •
http://www.univers.upc.es

L’Univers aposta per la participació i la interactivitat en el nou web 

http://www.catunesco.upc.es
http://www.ct.upc.es
http://www.upc.es/slt/croncurs
http://www.upc.es/cienciaficcio
http://www-cpsv.upc.es/CITiC
http://www.univers.upc.es
rossy laciana
l'EPSC

rossy laciana
l'ETSEIT

rossy laciana
Victoriano Muñoz Oms. L'home i el

rossy laciana
Territori”,

rossy laciana
l'ETSAB,

http://www-epsc.upc.es/
http://etseit-ct.upc.es/
http://www.upc.edu/catala/noticies/acinstitucional/2003/expoVictorianoOms.htm
http://www.upc.edu/catala/noticies/acinstitucional/2003/expoVictorianoOms.htm
http://www.upc.es/etsab/
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Doctorand de la UPC, ha guanyat el Premi de 
Comunicació Científica Joan Lluís Vives 2002

“Controlant els ordinadors
amb el pensament hem obert
una finestra al món”

Josep Mouriño

Ha marxat a Itàlia a treballar amb
un equip d'investigadors durant
més de 4 anys per fer realitat un
projecte europeu: una interfície
cervell-ordinador que permet el
control dels ordinadors a través del
pensament a persones discapaci-
tades que no es poden comunicar
amb el món exterior. 

Heu obert un món de possibilitats?
Sí, perquè el sistema està pensat per a
persones amb pensaments, senti�
ments, però amb impediments motrius
greus, com Stephen Hawking o Chris�
topher Reeve. Veuen el que passa al
món, però estan aïllades. Un sistema
com aquest els permet expressar�se i
comunicar�se amb la resta del món.
Els obre una finestra al món. 
Com?
Detectant una sèrie d'estats mentals
en funció de les activitats que es fan.
Cada cosa que fem voluntàriament es
controla en una part del nostre cervell,
en una àrea que s'activa igualment si
no es fa el moviment. Si imagino que
vull fer el moviment i envio l'ordre
voluntàriament però sense actuar,
també s'activa la part del cervell
corresponent. 
I el sistema ho capta? 
Sí, a través d'uns elèctrodes reconeix
l'activitat cerebral que genera l’estat
mental, i associa aquest estat a una
acció determinada, com ara moure el
ratolí cap alguna direcció. El sistema és
capaç d’aïllar aquest estat mental de la
resta d'activitat cerebral.  

I una vegada discriminat?
Si som capaços de detectar la intenció
de moure la mà d'una persona, només
queda executar el comandament que
anirà associat a l'estat mental que hem
aïllat. Un exemple, si un pacient vol
moure el ratolí cap a la dreta, s'imagina
el moviment de la mà dreta, el sistema
ho detecta i associem el pensament
que hem aïllat a la voluntat de moure el
ratolí cap a la dreta.
I el pensament depèn del pacient?
Sí, cada pacient decideix quin és l'es�
tat mental que vol associar als movi�
ments. Cada persona tindrà la seva
estratègia a l'hora de reproduir estats
mentals. Per això, diem que la interfície
cervell�ordinador és adaptable i indivi�
dual per a cada pacient. Està persona�
litzada, no pot ser universal perquè
cada persona és diferent. 
Molt d'entrenament? 
És com anar en bici, calen unes hores
d'entrenament durant uns dies per
controlar els tres primers estats men�
tals bàsics per moure's amb tran�
quil·litat. Una noia noruega ho va acon�
seguir amb una hora d'entrenament. 
Les possibilitats? 
Inimaginables. Una persona motivada
que la utilitzi durant períodes llargs pot
arribar a un gran control. Però els
coneixements sobre aquesta tecnolo�
gia estan limitats per les dificultats dels
grups de recerca per trobar els fons
econòmics necessaris per fer recerca. 
Les empreses no inverteixen?
Aquesta mena de discapacitats encara
no són un grup rendible per a les

empreses. Prefereixen invertir en altres
productes. Els avenços es fan en l’àm�
bit privat. 
I en l’àmbit universitari? 
La UPC és la universitat que està apos�
tant més fort pels estudis de bioengi�
nyeria. És la pionera a formar enginyers
biomèdics i els professionals que tre�
ballen al Centre de Recerca d’Enginye�
ria Biomèdica (CREB) estan molt pre�
parats, tenen molts coneixements i
experiència. Ajuden que la figura de
l'enginyer es consolidi i s’incorpori més
a la societat •

Enginyer biomèdic, Josep Mou�
riño és el guanyador de la nova
edició del Premi de Comunicació
Científica de la Xarxa d'Universitats
Joan Lluís Vives per l'article
periodístic “Una finestra al món”. El
text premiat és una síntesi de la
tesi doctoral que enllesteix a la
UPC sota el nom d’EEG-based
Analysis for the Design of
Adaptive Brain Interfaces, dirigi�
da per l’investigador del CREB,
Raimon Jané. La tesi descriu el
disseny d’una interfície cervell�
ordinador, i la defensarà davant del
tribunal a mitjan juliol. Actualment,
treballa en una consultora hospi�
talària, i aparca la dedicació al pro�
jecte després d’intentar crear una
empresa que industrialitzés el nou
sistema i  que no va tenir èxit per la
falta de suport econòmic •

rossy laciana
Centre de Recerca d’Enginye�

rossy laciana
ria Biomèdica (CREB)

rossy laciana
Xarxa d'Universitats

rossy laciana
Joan Lluís Vives

http://www.creb.upc.es/
http://www.creb.upc.es/
http://www.vives.org
http://www.vives.org
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