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El 20 de maig el Claustre Universitari va
aprovar els nous Estatuts de la UPC
amb 140 vots a favor, 14 en contra i 23
en blanc. El text definitiu és el resultat
d’un llarg procés que es va iniciar el
curs passat i que va anar prenent
forma amb els treballs de la Comissió
d’Estatuts i la participació de tota la
comunitat universitària. 
Els nous Estatuts han de propiciar una
Universitat de qualitat i excel·lència,
garantir el rigor i la transparència en els
processos, i dotar la UPC d’un marc
estable i a la vegada flexible, que facili�
ti que la Universitat evolucioni i s’adap�
ti a un entorn molt canviant. 
Per això el text té en compte noves

realitats i aposta perquè la UPC pugui
aprofitar totes les seves possibilitats.
L’elaboració d’uns nous Estatuts era
una exigència del marc legislatiu que es
desprèn de l’aprovació de la Llei orgà�
nica d’universitats, la LOU, i de la Llei
d’universitats catalana, la LUC. 
Perquè entrin en vigor cal, ara, que
siguin publicats al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Malgrat això, i com a conseqüència de
la suspensió cautelar per part del Tribu�
nal Constitucional de cinc articles de la
LUC, alguns articles dels Estatuts de la
UPC podrien veure’s afectats per
aquesta suspensió •
Més informació, pàg. 2 

Especial Estatuts

Aprovada la revisió de la
Normativa acadèmica

Criteris de selecció, apro-
vació i gestió de les ALE

Estudi sobre la ubicació
de la població estrangera
a Barcelona
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El Claustre 
Universitari aprova 
els nous Estatuts 
de la UPC
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especial Estatuts

El Claustre Universitari va aprovar el
text dels nous Estatuts de la Universi�
tat en una sessió extraordinària per
140 vots a favor, 14 en contra i 23 en
blanc. A l’hora d’especificar la natura�
lesa i les finalitats de la institució, el text
situa la UPC com una universitat públi�
ca que s’inspira en els principis de lli�
bertat, democràcia, igualtat i solidaritat
i de respecte a la pluralitat ideològica.
La Universitat es defineix com una ins�
titució creadora i transmissora de
coneixements al servei de la societat,
que cultiva l’esperit crític de la ciència i
de l’art i els principis de llibertat de
docència i de recerca. 
Un dels objectius que els Estatuts
recullen és promoure la protecció
mediambiental, el desenvolupament
sostenible, l’equilibri i el desenvolupa�
ment territorials i activitats d’extensió
universitària. 
Fomentar l’ús pacífic dels coneixe�
ments científics, tècnics, artístics i
humanístics per posar�los al servei de
la construcció d’una cultura de la pau
és un altre dels objectius inclosos en
els articles de les disposicions prelimi�
nars. També es recull com a finalitat de
la UPC fomentar la conservació, la

recuperació i la
reutilització del
patrimoni científic,
tècnic, arquitectò�
nic i industrial del
país, i contribuir�
hi. Promoure ac�
cions per assolir la
igualtat d’oportu�
nitats entre les
dones i els homes
en tots els àmbits
u n i v e r s i t a r i s
mereix una espe�
cial atenció en els
Estatuts.
Pel que fa a la
llengua i al seu ús, els Estatuts situen
el català com la llengua pròpia de la
UPC sobre la base del respecte a la lli�
bertat per expressar�se oralment i per
escrit en la llengua oficial que es prefe�
reixi i tenint en compte que la Universi�
tat ha de fomentar el coneixement i
l’ús del català en tots els àmbits de la
seva activitat i facilitar�ne l’aprenentat�
ge a tots els membres de la comunitat.
L’aplicació. L’objectiu és que els
Estatuts s’apliquin en un termini breu,
segons el que especifiquen les dispo�

sicions transitòries, que també recullen
que s’hauran de constituir un nou
Claustre Universitari i el Consell de
Govern, i que els altres òrgans uniper�
sonals i col·legiats segueixen fins a l’a�
cabament del seu mandat. L’adaptació
del PDI contractat a les figures previs�
tes a la LOU i la LU •

Un nou marc normatiu 
per adaptar-se als futurs canvis de l’entorn
Amb la participació de la comunitat universitària com
a tret diferencial del procés d’elaboració dels nous
Estatuts, el 20 de maig se’n va aprovar el text defini-
tiu, que, ara, s’haurà de publicar al Diari Oficial de la
Generalitat perquè entri en vigor. 

Els Estatuts volen potenciar una Universitat 
de qualitat i excel·lència i garantir el rigor 
en els processos i la transparència, 
així com definir un marc estable que permeti 
a la UPC evolucionar en un entorn canviant. 

Des de la perspectiva del reconeixement i el foment de la
complexitat, els Estatuts aprovats defineixen l’organització
de la Universitat a partir de les unitats bàsiques i de les uni�
tats funcionals. Les unitats bàsiques són les responsables
directes de dur a terme l’activitat acadèmica, mentre que les
unitats funcionals donen suport a aquesta activitat. 
Una altra fórmula d’organització és la de campus, en la qual
les unitats o parts d’aquestes s’organitzen amb l’acord del
Claustre i poden dotar�se d’una presidència. Les estructures
de campus poden, a més, assumir competències per dele�
gació de les unitats o dels serveis centrals.

EEll  GGrruupp  UUPPCC  ii  lleess  eennttiittaattss  vviinnccuullaaddeess..  El Grup UPC està for�
mat per la UPC i les entitats en les quals la Universitat
Politècnica té una participació majoritària. La presidència
d’aquestes entitats correspon al rector o a la rectora de la
Universitat o a la persona que delegui.
Les entitats vinculades són les entitats en què la UPC parti�
cipa de forma minoritària. Els nous Estatuts aclareixen els
processos a seguir i a qui correspon l’aprovació, la modifica�
ció o l’extinció de la vinculació com a garantia que les seves
activitats s'emmarquin en l'estratègia traçada per la UPC per
assolir els objectius que en cada cas es persegueixin •

Alguns trets del perfil de la nova estructura de la UPC

Els Estatuts es poden obtenir des del

portal PDI/PAS, concretament a

http://www.upc.edu/pdi-pas/govern.htm

http://www.upc.edu/pdi-pas/govern.htm
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El Claustre Universitari manté totes les
funcions anteriors compatibles amb la
LOU i n’assumeix algunes de noves,
com ara, l’elecció de comissions
especials. Així, el text regula que el
Consell de Govern ha de respondre
davant del Claustre Universitari.  En
aquest context, s’estableixen nous
òrgans col·legiats com la Junta Con�
sultiva i la Comissió de Selecció i Ava�
luació del PDI de la Universitat. 
La missió de la nova Junta Consultiva
és assessorar el rector o la rectora de
la UPC i el Consell de Govern en
matèria acadèmica, i també pot for�
mular propostes.
Elegida pel Claustre, la Comissió de
Selecció i Avaluació del Personal
Docent i Investigador (CSAPDIU) és la
responsable última dels processos
d’avaluació del PDI i s’encarrega de
proposar al rector o a la rectora les
comissions de selecció d’aquest per�
sonal.
L’elecció del rector o la rectora, els
degans i les deganes i les directores o
els directors de centres docents es
farà, a partir d’ara, per sufragi univer�
sal ponderat, mentre que l’elecció dels
directors i les directores dels departa�
ments i instituts universitaris de recer�
ca correspon als consells respectius,
segons fixa la LOU •

Els òrgans de govern, 
de consulta 
i de representació En aquest capítol, els Estatuts regulen

les diferents modalitats d’ensenya�
ments impartits per la UPC (títols ofi�
cials reconeguts a tot l’Estat o per la
Generalitat de Catalunya, propis de la
Universitat, diplomes acadèmics, for�
mació al llarg de la vida i extensió uni�
versitària), així com la forma d’impartir�
los (presencial, semipresencial i a
distància).

Els Estatuts precisen les característi�
ques que han de tenir les propostes de
plans d'estudis, entre les quals hi ha la
previsió dels recursos necessaris. 
En aquest títol es regula la recerca, que
es du a terme mitjançant les unitats
que tinguin aquesta funció, i s’hi defi�
neix la transferència dels resultats de la
recerca, que forma part de la trans�
ferència del coneixement i que pot o
no tenir contraprestació econòmica a
través de contractes. El text reconeix
també com a activitat acadèmica l'ex�
tensió universitària •

Els nous Estatuts organitzen la comu�
nitat universitària en dos estaments:
l’estudiantat de títols oficials i títols pro�
pis i el personal al servei de la Univer�
sitat, que, a la vegada, comprèn el
personal docent i investigador (PDI) i el
personal d’administració i serveis
(PAS). Una de les novetats en aquest
àmbit és la introducció de la figura del
personal d'investigació vinculat, que ja
regula la LUC. 

L’estudiantat. Respecte a l'accés de
l'estudiantat a la Universitat, es regula
la coordinació d’aquest procés amb
altres universitats. 
El text fomenta la participació de l’es�
tudiantat en les tasques de suport a
l’activitat acadèmica i tracta les formu�
lacions del Consell de l’Estudiantat i de
les delegacions, així com la presència
de les estudiantes i els estudiants de
doctorat com a membres de departa�
ments i instituts de recerca.

El personal al servei de la Universi-
tat. En termes generals, la vinculació
d’un membre del personal a una unitat
s’anomena adscripció i tothom ha de
tenir una i només una adscripció orgà�
nica, però es pot tenir una o més ads�
cripcions funcionals. 
El PAS, normalment, té una adscripció
única (orgànica) i el PDI una de múltiple
(una orgànica i una o més de funcio�
nals). 
Respecte a la selecció del PDI, els
Estatuts estableixen que les convo�
catòries les acorda el Consell de
Govern atesos les deganes i els
degans, les directores i els directors,
els consells de centres docents, de
departaments, d’instituts i de centres
de recerca i la Junta Consultiva. 
Pel que fa a les comissions de concur�
sos, les unitats implicades presenten
propostes conjuntes o per separat a la
CSAPDIU, que fa la proposta al rector.
La finalitat del procés que perfilen els
Estatuts és garantir el rigor i la trans�
parència i l’establiment de processos
similars per a PDI funcionari i contrac�
tat.
El text regula a més qüestions relacio�
nades amb el PAS: defineix escales i
funcions, els requisits que han de reu�
nir els tribunals i els procediments de
selecció, i també es regula la lliure
designació •

L’activitat acadèmica La comunitat universitària

La CSAPDIU és la respon-
sable última dels proces-
sos d’avaluació del PDI i
s’encarregarà de proposar
al rector o a la rectora les
comissions de selecció
d’aquest personal.

Es regulen les característi-
ques de les propostes 
de plans d’estudis, que ara
hauran d’incloure 
la previsió dels recursos
necessaris.

La gestió econòmica

Segons els Estatuts, els instruments
bàsics de la gestió econòmica són el
pressupost, el pla plurianual d’actuació
econòmica —en el marc de la planifi�
cació estratègica de la Universitat— i el
contracte programa •
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Actualitzada la Normativa acadèmica general

El Consell de Govern provisional
va aprovar el 29 de maig la Norma-
tiva acadèmica general, que regeix
els estudiants de primer i segon
cicle, i el Consell Social, en la ses-
sió del 13 de juny, va aprovar
també la Normativa de permanèn-
cia, que regula els resultats
mínims que han d’obtenir els estu-
diants per poder seguir a la UPC.

A més d’algunes modificacions tècni�
ques respecte als processos de conva�
lidacions i adaptacions, els canvis intro�
dueixen la figura del tutor de l’estudiant,
especialmet en casos en què els seus
resultats són poc satisfactoris.
Quan el paràmetre de resultat d’un
estudiant sigui en dos quadrimestres
consecutius inferior a 0,5, el centre li
assignarà un professor tutor, que,
després d’una entrevista personal amb
l’alumne afectat, farà una proposta vin�
culant de matrícula amb l’objectiu d’e�
vitar que un excés de càrrega docent
l’aboqui a la repetició d’uns mals resul�
tats. Aquesta línia enceta el Pla d’acció
tutorial, que es presentarà al Consell de

Govern i que planteja que el curs vinent
el 50% dels estudiants de la fase selec�
tiva tinguin assignat un tutor. El curs
2004�2005 la tutorització s’estendrà a
la totalitat d’aquests estudiants. D’a�
questa manera es concreta un dels
objectius del Pla d’actuació 2003�2006
i es respon a un dels compromisos del
contracte programa. 
Pel que fa a la modificació aprovada
l’any passat, per la qual es permet que,

en certes condicions, els estudiants
que no havien superat totalment la fase
selectiva puguessin cursar crèdits de
cursos posteriors, ha donat resultats
molt positius. Segons les dades de
què disposa el Vicerectorat de Docèn�
cia i Extensió Univesitària, es van aco�
llir a aquesta excepcionalitat 167 estu�
diants i es tenen resultats de 140, ja
que la resta estan matriculats en titula�
cions organitzades en cursos anuals.
D’aquests 140, la gran majoria
—132— han superat la fase selectiva i
90 han aprovat totes les matèries de
cursos posteriors de les quals es van
matricular. A la llum d’aquests resul�
tats, la mesura es mantindrà els pro�
pers cursos.
D’altra banda, el Consell de Govern va
aprovar el calendari acadèmic de la
UPC per al curs 2003�2004, amb una
recomanació als centres que la durada
dels quadrimestres sigui de 15 setma�
nes • 
La Normativa acadèmica general i el
calendari per al curs 2003�2004 es tro�
ben a la web http://www.upc.edu/
estudiants/inf_academica.htm

panorama 

Un dels objectius bàsics de l’Associació d’Amics de la
UPC és impulsar el pensament estratègic dins la Universi�
tat en els temes de política universitària. Des d'aquest ves�
sant estem liderant un procés d’implantació dels sistemes
de rendició de comptes a la societat.
El nostre objectiu és implicar la comunitat universitària en
el futur de la mateixa organització, mitjançant el bon
govern, ja que permetrà una millor posició estratègica
davant de la societat del coneixement.
Un dels resultats d’aquestes actuacions ha estat la publi�
cació de l’informe Transparència i bon govern. La rendició
de comptes en una societat avançada. El posicionament
de les universitats, que pretén impulsar els mecanismes de
rendició de comptes i fomentar�ne l’aplicació en les uni�
versitats. L’informe ha estat assumit pels òrgans de govern
de la UPC, els principis de transparència i bon govern del
qual es recullen en les línies estratègiques de govern i en el
pla d’actuació 2002�2005.
Des de l’Associació consolidem aquesta línia de treball i

pensament estratègic amb la realització de la nostra pri�
mera rendició de comptes. D’aquesta manera, considerem
que som conseqüents amb les nostres propostes envers
els nostres associats, tant a títol individual com d’empre�
ses, amb la comunitat universitària i amb la societat.
Fruit d’aquest esforç, estem ara en posició de demostrar
als nostres públics prioritaris els resultats de la nostra
actuació en les àrees de difusió i sensibilització, orientació
i formació, conseqüents amb la nostra missió, els nostres
valors i les nostres estratègies. Els rendiments es valoren
en termes d’impacte sobre l’individu i sobre la societat. En
definitiva, creiem que una transparència i una responsabi�
litat més grans en les nostres accions enforteixen la nostra
legitimitat i la nostra acceptació social.

Jordi Mercader
President de l’Associació d’Amics de la UPC

L’informe es pot consultar a: http://www.upc.edu/aaupc

Cap al bon govern de la Universitat

http://www.upc.es/estudiants/inf_academica.htm
http://www.upc.edu/aaupc
http://www.upc.es/estudiants/inf_academica.htm


5

informacions

pas

pdi 

Ratificat l’acord entre el Consell de Direcció i la
Junta de PAS-F
El Consell de Govern ha ratificat l’acord entre el Consell de
Direcció i la Junta de PAS�F sobre el manual de perfils i el
sistema de retribucions. El manual va rebre el suport majo�
ritari en el referèndum que va tenir lloc entre aquest col·lec�
tiu el 8 de maig. A partir d’ara seguirà la negociació d’alguns
aspectes relacionats amb els perfils i amb la classificació
dels caps. Aquesta ratificació de l’acord permetrà, d’una
banda, iniciar el mes de juny l’anàlisi dels llocs de treball que
finalitzarà, tal com estava previst, a finals de 2004, i, de l’al�
tra, que es convoquin les oposicions per a places d’adminis�
tratius, gestió i ajudants de biblioteca previstes per al 2003 •

La Generalitat determina
les retribucions del PDI
contractat

En espera d’un conveni col·lectiu per al
PDI contractat de les universitats cata�
lanes, la Generalitat ha aprovat les retri�
bucions transitòries per als nous con�
tractes de PDI que formalitzin les uni�
versitats l’any 2003. 
L’acord preveu com a conceptes retri�
butius el sou base, les pagues extraor�
dinàries, el complement de lloc de tre�
ball, el complement de categoria, el
complement funcional per càrrecs, el
complement per mèrits docents i de
recerca i les retribucions addicionals lli�
gades a mèrits docents, investigadors i
de gestió. D’aquests conceptes han
estat regulats el sou base, les pagues
extraordinàries i els complements de
categoria (amb nivells). L’acord consi�
dera com a promoció professional la
superació de nivells retributius dintre de

la mateixa categoria (nivells que es
podran adquirir mitjançant la superació
d’un procés de promoció que caldrà
negociar i aprovar a cada universitat o
conjuntament amb la resta d’universi�
tats catalanes), mentre que el canvi de
categoria es considera com a accés.

L’acord de la Generalitat manté les retri�
bucions vigents del professorat associat,
visitant i emèrit, i les del personal
ajudant • 
Podeu consultar el document i la taula de
retribucions a:  http://www.upc.edu/bupc

Aprovada la participació de la
UPC en la tercera convocatòria
d’habilitacions. Per primera vega�
da, la UPC participarà en el procés
d’habilitació amb la convocatòria d’11
places de catedràtic/catedràtica d’uni�
versitat i de 10 places de titular d’uni�
versitat. L’acord s’ha pres seguint els
criteris fixats al Consell de Govern de
març i tenint en compte el nombre de
professorat interessat a participar�hi i
els seus currículums, per tal de decidir
en quines àrees de coneixement convé
convocar una plaça •

S’aprova la proposta d’estabilització del personal
laboral temporal
En el marc de l’estabilització dels llocs de treball considerats
de caràcter permanent a la Universitat, el darrer Consell de
Govern ha aprovat una primera proposta de creació de pla�
ces per a l’estabilització de personal temporal. Properament
es presentarà una segona proposta per estabilitzar la resta
de personal temporal que realitza tasques de tipus
permanent. 
El document aprovat inclou també un compromís entre els
representants del Consell de Direcció i el Comitè d’Empresa
per iniciar accions conjuntes amb l’objectiu de mantenir en
el futur un percentatge raonable de temporalitat •

    
Acord Generalitat 

  
Retribucions 

actuals 
43.000 €   Catedràtic 3           CU + 5 trams 
39.000 €   Catedràtic 2           CU + 2 trams 
36.000 €   Catedràtic 1   Agregat 3       CU + 1 tram 
33.000 €           Lector 3   TU + 3 trams 
32.000 €       Agregat 2       TU + 2 trams 
29.000 €       Agregat 1   Lector 2   TU  
26.000 €   Col·laborador 3       Lector 1   TEU 
22.000 €               ATC III 
20.000 €   Col·laborador 2             
19.000 €               Aj U2 
18.000 €               ATC II 
17.000 €   Col·laborador 1             
16.000 €   Ajudant           Aj U1 

 

Es defineixen els criteris generals del sistema d'indicadors 
de l'activitat docent  
El Vicerectorat de Personal ha presentat el document que recull els principals indi�
cadors per a l'avaluació de l’activitat docent del professorat, que té en compte la
docència reglada de primer, segon i tercer cicle, altra docència, la direcció de tre�
balls, la participació en tribunals, la coordinació i tutoria, la valoració dels estu�
diants i dels responsables acadèmics, la participació en la millora de la docència,
la formació i la innovació, la participació en la promoció, la difusió i l’avaluació de
la qualitat docent, la formació personal i el reconeixement extern. 
L’objectiu és promoure la docència tot disposant d’una eina prou simple i automà�
tica que permeti fer visible el conjunt d’activitats del Personal Docent i Investiga�
dor en aquest àmbit i en faciliti el reconeixement. 
El pas següent serà la quantificació del pes específic de cadascun d'aquests indi�
cadors •

http://www.upc.edu/bupc
http://www.upc.es/concursos/
http://www.upc.es/concursos/
http://www.upc.es/concursos/
http://www.upc.es/concursos/
rossy laciana
la convocatòria d’11

rossy laciana
places de catedràtic/catedràtica d’uni�

rossy laciana
versitat i de 10 places de titular d’uni

rossy laciana
versitat.
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estudiants

Jornades de Programari Lliure
El Campus Nord acollirà, del 9 al 12 de
juliol, les segones Jornades de Progra�
mari Lliure, organitzades pel Departa�
ment d’Enginyeria Telemàtica. L’objec�
tiu és consolidar aquestes jornades
com el gran fòrum universitari català
sobre tots els aspectes que afecten el
programari lliure, tant pel que fa a la
recerca específica com a temes d’in�
terès general. La inscripció a les jorna�
des és gratuïta •
http://jornadespl.upc.es

La nova videoteca digital 
a Bibliotècnica
El Servei de Biblioteques i Documenta�
ció (SBD), l’Escola Politècnica Superior
de Castelldefels (EPSC) i l’Institut de
Ciències de l’Educació (ICE) han posat
en marxa recentment la videoteca digi�
tal. Es tracta d’una plataforma que
permet publicar a Internet els enregis�
traments de vídeo disponibles a la Uni�
versitat i que posa a l’abast de la
comunitat aquest fons informatiu en
imatges •
http://bibliotecnica.upc.es/video

La Càtedra Blanca, a Construmat 

Les estudiantes de l’ETSAB Mariona
Benaín, Patricia de Muga i Laura Garcia
han rebut el primer premi del concurs
per a la realització de l’estand de l’em�
presa CEMEX al darrer Saló Internacio�
nal de la Construcció, Construmat
2003, que va tenir lloc a finals de maig.
El saló va acollir a més les propostes
arquitectòniques i urbanístiques que
han realitzat els estudiants de l’ETSAB
per a la transformació de Madrid en
cas que el Comitè Olímpic Internacio�
nal (COI) la seleccioni com a seu dels
propers Jocs Olímpics de l’any 2012.  
Els treballs, realitzats durant el curs
2002�2003, en el marc de la Càtedra
Blanca de la UPC, dirigida per Carles
Ferrater, proposen solucions a buits
urbans existents, completen els treballs
presentats pels estudiants del curs

anterior, i es publicaran en un llibre
abans que acabi l’any. 
La Càtedra Blanca, creada el 1999 per
la UPC i l’empresa Valenciana de
Cementos, té l’objectiu d’apropar la
formació acadèmica que reben els
estudiants d’arquitectura a la realitat
funcional i social de les obres que pro�
jectaran en un futur •

Preinscripció a Intercampus
2003-2004 
Intercampus és una oferta conjunta
d’assignatures de lliure elecció, imparti�
des a distància per Internet, entre uni�
versitats catalanes. El període de
preinscripció a les assignatures del pri�
mer quadrimestre de l’any acadèmic
2003�2004 comença el 2 de juny i fina�
litza el 4 de juliol. Els programes de les
assignatures, els terminis, el procedi�
ment de preinscripció i la informació
sobre Intercampus es poden trobar a
http://www.catcampus.org •

L’estand de l’empresa CEMEX, presentat a l’última edició 
del Saló Internacional de la Construcció, Construmat 2003, 
és el projecte guanyador d’un concurs organitzat 
entre els estudiants de la Càtedra Blanca.

In-noves, la informació per
emprendre, en un butlletí digital
El programa Innova publica cada mes
In�noves, una circular en format digital
per als emprenedors i emprenedores
de la UPC. 
El butlletí recull l’agenda d’activitats del
mes, així com articles sobre la millor
manera de crear empreses, entre
altres temes. El butlletí també informa
sobre webs d’interès, normes i ajuts
de finançament, i inclou la secció titu�
lada L’empresa del mes •
http://pinnova.upc.es

Nous càrrecs
Juan A. Fernández, reelegit
director de l’ETSETB. El catedrà�

tic del Departa�
ment de Teoria
del Senyal i
C o m u n i c a �
cions, Juan An�
tonio Fernán�
dez Rubio, ha
estat reelegit di�
rector de l’Es�
cola Tècnica
Superior d’En�

ginyeria de Telecomunicació de Barce�
lona (ETSETB). Desenvolupa la seva
activitat docent i investigadora en les
àrees de camps electromagnètics i
processament del senyal en comuni�
cacions •
Francesc P. Jordana, director
del Departament de Construc-
cions Arquitectòniques II. El pro�

fessor titular
Francesc de
Paula Jordana,
és director dels
laboratoris de
l’Escola Univer�
sitària Politècni�
ca de Barcelo�
na, de la qual va
ser director des
del gener de

1996 fins a l’abril de 2002. També havia
estat director del Departament de
Construccions Arquitectòniques II del
maig de 1994 al gener de 1996 •

Miquel Domingo, reelegit direc-
tor del Departament d’Urba-
nisme i Ordenació del Territori.

El professor titu�
lar del Depar�
tament d’Urba�
nisme i Or�
denació del Ter�
ritori és cofun�
dador del Labo�
ratori d’Urba�
nisme de Bar�
celona i de la
Societat Cata�

lana d’Ordenació del Territori. Doctor
arquitecte per l’ETSAB, s’ha especia�
litzat en història de l’urbanisme i ha
impulsat estudis sobre Cerdà •

http://jornadespl.upc.es
http://bibliotecnica.upc.es/video
http://www.catcampus.org
http://pinnova.upc.es
rossy laciana
Departa

rossy laciana
ment de Teoria

rossy laciana
del Senyal i

rossy laciana
C o m u n i c a

rossy laciana
cions,

http://www-tsc.upc.es/
http://www.upc.es/catala/departaments/deps/Dca2.html
rossy laciana
Departament de

rossy laciana
Construccions Arquitectòniques II

rossy laciana
Depar

rossy laciana
tament d’Urba

rossy laciana
nisme i Or

rossy laciana
denació del Ter

rossy laciana
ritori

http://www.upc.es/catala/departaments/deps/Duot.html
rossy laciana
Càtedra

rossy laciana
Blanca de la UPC,

http://www.upc.es/catala/recerca/catedres/catedres/catCEMENTO.htm
http://www.upc.es/catala/recerca/catedres/catedres/catCEMENTO.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 29 de maig de 2003

de convergència europea de l’ANECA. També es va informar
de la futura renovació dels membres del Centre de Coope�
ració per al Desenvolupament (CCD) i d’un membre de la
Junta Electoral d’Universitat. El Consell de Govern també va
presentar l’informe sobre les iniciatives i el projecte d’acredi�
tació de titulacions, i el mapa de tecnologies aeroespacials. 
Finalment, es va informar els consellers sobre el concurs per
al disseny de la carpeta de la UPC.

Nomenaments del rector. Representant de la UPC a la
comissió de seguiment de la Càtedra d’Empresa Enresa�
Enviros en Sostenibilitat i Gestió de Residus: Jesús Carrera,
del Departament d’Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i
Geofísica. 
Representants de la UPC a la comissió de seguiment del
conveni marc entre la UPC i l’Ajuntament de Terrassa:
Ramon Sans, vicerector de Promoció i Integració Territorial,
i Xavier Álvarez, delegat del rector al Campus de Terrassa. 
Representants de la UPC a la comissió de seguiment del
conveni de col·laboració entre la UPC i l’Ajuntament de
Terrassa: Xavier Álvarez, delegat del rector al Campus de
Terrassa, i Joan Gispets, del Departament d’Òptica i Opto�
metria. 
Representant de la UPC al Patronat del conveni d’adscripció
entre la UPC i l’Escola Universitària de Negocis de la Caixa
d’Estalvis de Terrassa: Rafael Pindado, del Departament
d’Enginyeria Elèctrica, i delegat en aquest Patronat: Manuel
Rajadell, del Departament d’Organització d’Empreses.
Membres de la Comissió de Qualitat de l’EPSC: Ramon
Agustí, delegat del rector al Campus del Baix Llobregat, i
Rosa Flos, directora en funcions del Departament d’Engi�
nyeria Agroalimentària i Biotecnologia. 
Representants de la UPC a la comissió de treball del conve�
ni de col·laboració entre la UPC, l’Ajuntament del Prat de
Llobregat, l’Autoritat Portuària de Barcelona, la Universitat
de Barcelona, la Fundació Politècnica de Catalunya, la Fun�
dació Bosch i Gimpera i el Centre Intermodal de Logística,
SA: Josep M. Monguet, vicerector de Formació Permanent i
Grup UPC, i Ana M. Coves, del Departament d’Organització
d’Empreses.

Acords de nomenaments del Consell de Govern provi-
sional. Es va acordar nomenar Francisco Triginer com a
vocal del patronat de la Fundació Politècnica de Catalunya
per un termini de quatre anys, en substitució de Josep Maria
Serra. També es va aprovar elegir Josep Casanovas i Josep
Maria Canal per proveir dues vacants dels representants del
PDI al Consell Social, en substitució de Domingo Rodríguez
i Pere Pasqual •

Ratificació d’acords de les comissions del Consell de
Govern provisional. El Consell de Govern va ratificar per
consens un conjunt d’acords de les comissions següents:
COBISID: conveni d’adhesió a l’Agència de Qualitat d’Internet. 
Comissió de Docència: els ajuts per a la realització de publi�
cacions docents 2002. 
Comissió d’Extensió Universitària i Promoció Territorial: la
convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics per a
activitats culturals i esportives, i la proposta d’alta al registre
d’associacions de la UPC de Telecos sense Fronteres.
Comissió d’Investigació: resolució de les convocatòries de
beques de la UPC 2003, d’infraestructura de la Direcció
General de Recerca i de les publicacions periòdiques de la
UPC, així com la convocatòria per a la contractació de per�
sonal tècnic de suport a la recerca 2003. 
Comissió de Personal i Acció Social: l’emissió d’un informe
favorable en relació amb l’actualització de la relació de llocs
de treball del PAS laboral, per elevar�lo a l’aprovació, si
escau, del Consell Social; la resolució dels quinquennis
vençuts el 31 de desembre de 2002, que havien estat ajor�
nats, i el canvi de retribució del professorat associat a temps
complet (pas de tipus II a tipus III).
Comissió Econòmica: l’emissió d’un informe favorable en
relació amb la participació de la UPC en la constitució de la
Fundació Privada Laboratori de Cuina, perquè l’aprovi, si
escau, el Consell Social. 

Aprovació de la proposta d’assignació de crèdits. El
Consell de Govern va aprovar la proposta d’assignació de
crèdits als centres docents per docència i coordinació, crè�
dits per activitats de direcció, gestió i representació institu�
cional i crèdits per al doctorat.

Presentació de l’informe sobre la recerca a la UPC. El
Vicerectorat de Recerca i Projectes Específics va presentar
l’informe sobre la recerca a la UPC i la seva mesura, en el
qual s’especifiquen els ingressos de transferència de resul�
tats de la recerca desglossats per tipus i per àmbits, per uni�
tats, per professorat equivalent a dedicació plena (EDP), així
com la comparació entre els ingressos, els sexennis i els
PAR tipus 1. El document també inclou el grau d’assoliment
dels diferents indicadors respecte al professorat EDP de les
unitats.

Altres documents informatius. Al Consell de Govern es
va informar dels decrets del Ministeri d’Educació relatius al
sistema europeu de crèdits i de qualificacions en les titula�
cions universitàries, i de les convocatòries per al programa

El 29 de maig, el Consell de Govern va aprovar la participació de la Universitat 
en la tercera convocatòria d’habilitacions (veure pàg. 5), la Normativa acadèmica general, 
el calendari acadèmic i els criteris de selecció de les assignatures de lliure elecció. 
En la mateixa sessió també es va aprovar l’assignació de crèdits.

http://www.upc.edu/bupc
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la docència

Nova Aula de Formació en Disseny
Industrial del Producte al CTVG. El
Centre Tecnològic de Vilanova i la
Geltrú ha presentat una aula de forma�
ció especialitzada en l’ús d’eines
CAD/CAM/CAE/CAX orientades al
conjunt del disseny industrial del pro�
ducte. L’aula ha estat creada amb el
suport i la col·laboració de la consulto�
ra CADTECH Iberica SA, i amb el
patrocini de Brose SA. L’aula oferirà
formació tècnica especialitzada ade�
quada a les necessitats de l’entorn
industrial • http://www.ctvg.upc.es

Nova edició del concurs d’ajuts per
a la realització de publicacions
docents. Pot sol·licitar un ajut el pro�
fessorat de la UPC, mitjançant la pre�
sentació d’un projecte que tingui com
a objectiu elaborar material de suport a
assignatures de 1r, 2n i 3r cicles d’es�
tudis de la Universitat. Es valorarà la
qualitat del material, el nivell científic,
l’aportació d’aspectes innovadors tant
en continguts com en metodologia i la
inclusió de coneixements ambientals,
entre altres• www.upc.edu/bupc

El Consell de Govern provisional ha
aprovat els nous criteris de selecció i
gestió de les assignatures i les activi�
tats de l’oferta d’ALE i els circuits per
fer�ne la gestió.  
Pel que fa als criteris, el document exi�
geix que les activitats no reglades tin�

guin característiques pròpies de la for�
mació universitària, requerint de l’estu�
diant un treball d’estudi, reflexió i anà�
lisi crítica, de manera que el procés
d’aprenentatge vagi més enllà de la
presència física i de l’adquisió d’habili�
tats o destreses. A més, han de tenir
mecanismes d’avaluació que incorpo�
rin la realització de proves, de treballs,
presentacions orals i escrites, etc. 
Serà el Consell de Govern qui aprovi
l’oferta general de la UPC i els centres
podran disposar d’una oferta específi�
ca que haurà de respondre també als
criteris generals de selecció d’aques�
tes activitats a tota la Universitat.
A més, les assignatures de lliure elec�
ció de l’oferta específica permeten arti�
cular itineraris coherents, definint línies
d’intensificació en un determinat àmbit
temàtic. Els centres docents podran

S’aproven els nous criteris de selecció, aprovació 
i gestió de les assignatures de lliure elecció

La UPC vol donar més respostes a les persones que no poden seguir
l’ensenyament als centres, gràcies a metodologies basades en les TIC
i que milloren els processos d’aprenentatge. Aquesta és una línia

estratègica de la UPC, que està elaborant el futur marc general 
per a aquesta modalitat de formació.

El model docent de la UPC aposta per
la formació semipresencial com un ele�
ment més del sistema que cal aplicar
en diferent mesura a cada assignatura
i a cada titulació en funció de les seves
característiques i dels seus objectius. 
Segons el document informatiu pre�
sentat pel Vicerectorat de Formació
Permanent al Consell de Govern, les
propostes d’assignatures de la comu�
nitat universitària s’hauran de prioritzar
tenint en compte les àrees d’expertesa
de la UPC, que siguin innovadores i de
qualitat, i que responguin a les neces�
sitats i a les demandes socials, entre
altres criteris. 
Les assignatures podran ser proposa�
des per un grup de professors i pre�
sentades per unitats estructurals de la
UPC, ens del Grup UPC o entitats vin�
culades a la Universitat, i seran analit�
zades i valorades per la Comissió de

Docència, que es pronunciarà sobre la
seva viabilitat •
http://www.upc.edu/bupc

La Universitat potenciarà els estudis semipresencials 

expedir diplomes acreditatius als estu�
diants que superin un nombre signifi�
catiu de crèdits d’una determinada línia
d’intensificació• www.upc.edu/bupc

Tipus de crèdits de lliure
elecció obtinguts pels estu-
diants de la UPC
Aquests són els percentatges de
crèdits de lliure elecció obtinguts
pels estudiants de la UPC.
Un 4488  %% dels crèdits per assigna�
tures específiques de lliure elecció.
Un 1100  %% per reconeixement de
crèdits per estudis de nivell universi�
tari.
Un 1144  %%  per reconeixement de
crèdits per convenis de cooperació
educativa.
Un 88  %% per reconeixement de crè�
dits per idiomes.
Un 1122  %% per reconeixement de
crèdits per formació no reglada de
nivell universitari.

http://www.ctvg.upc.es
http://www.upc.edu/bupc
rossy laciana
www.upc.edu/bupc

http://www.upc.edu/bupc
rossy laciana
www.upc.edu/bupc

http://www.upc.edu/bupc
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Ciutat Vella, especialment el barri del Raval, l’Eixample i Sants-Montjuïc
són els districtes que tenen més presència de població estrangera
resident a la ciutat de Barcelona, segons un estudi elaborat 
pel Centre de Política del Sòl i Valoracions (CPSV). 

L’estudi, dirigit per Josep Roca�Cladera i elaborat per Arkaitz Fullaondo, identifica
10 col·lectius majoritaris que aglutinen prop del 75 % del total de població immi�
grant empadronada actualment a Barcelona: equatorians, procedents de països
de la Unió Europea, colombians, marroquins, peruans, paquistanesos, argentins,
dominicans, xinesos i filipins. Els col·lectius que tendeixen a concentrar�se més
per barris són el filipí i el paquistanès (Raval), seguits del marroquí i la població
dominicana (Ciutat Vella) i, en quart lloc, la població xinesa (l’Eixample, Sants i
Gràcia). 
Segons l’estudi, el grau més elevat de diversitat de població es dóna, doncs, al
districte de Ciutat Vella, seguit de l’Eixample, però es preveu que aquesta aug�
menti en els districtes perifèrics els propers anys •http://www.upc.edu/noticies

El mapa de la distribució de la població
estrangera a Barcelona

Nou Servei de Microscòpia
Electrònica de Rastreig al
Campus de Terrassa
El nou Servei de Microscòpia Electròni�
ca de Rastreig (SEM), instal·lat al
Departament d’Enginyeria Tèxtil i
Paperera, un GEOL JSM�Sèrie 5510,
és una eina important per a la docèn�
cia i la recerca, que també s’ha posat
al servei de la indústria i d’altres ens de
recerca. L’equipament permet obser�
var amb detall la superfície de tot tipus
de materials • http://www.ct.upc.es

La UPC i la Fundació Politècnica de Catalunya (FPC), amb
l’objectiu de difondre i promocionar els programes de docto�
rat i els de formació continuada, han participat a la IV Fira de
Postgraus organitzada el maig a Mèxic pel Consell Nacional
de Ciència i Tecnologia d’aquest país. La fira, que ha tingut
lloc a Mèxic DF, i a les ciutats de Guadalajara, Saltillo, Her�
mosillo, Veracruz i Mérida, l’han visitat un total de 7.500
estudiants. El Consell Nacional de Ciència i Tecnologia de
Mèxìc, l’agència nacional mexicana que promou la recerca i

la formació d’investigadors, ha signat un conveni amb la Uni�
versitat per subvencionar la incorporació d’investigadors
mexicans a la UPC en estades de postdoctorat. Aquesta
entitat finança anualment els estudis a un centenar de mexi�
cans en els programes de doctorat de la UPC. 
La presència d’estudiants de Mèxic als estudis de postgrau
representa el 10,47 % del total d’estudiants de tercer cicle i
la majoria d’estudiants de l’FPC. El 8,13 % provenen de
Colòmbia, el 6,22 %, d’Argentina i el 4,45 %, de Xile •

Dos grups de l’ETSECCPB participen
en diferents investigacions en el projec�
te de construcció de la línia 9 del metro
de Barcelona. D’una banda, un equip
del Departament d’Enginyeria de la
Construcció, coordinat per Ravindra
Gettu, Gonzalo Ramos i Antonio Agua�
do, analitza l’estructura i els materials
per a la construcció dels túnels de la
nova línia. 
L’equip s’encarrega d’assessorar i ava�
luar, des del punt de vista de la
resistència, la fabricació i la construc�
ció, la utilització de dovelles de formigó
optimitzat amb fibres, sense armadura
convencional, per al túnel. El projecte
es desenvolupa a partir d’un conveni
de col·laboració signat per la UPC amb
UTE Línia 9, l’empresa constructora

d’un dels trams d’aquesta nova línia de
metro a Barcelona.
En l’àmbit geotècnic i hidrogeològic, un
grup liderat per Antoni Gens, Eduardo
Alonso i Jesús Carrera, del Departa�
ment d’Enginyeria del Terreny, Car�
togràfica i Geofísica, realitzarà serveis
d’assessorament. Aquest grup estu�
diarà els resultats de la instrumentació
que es faci servir en la perforació del
terreny, la interacció de l’obra amb els
edificis de l’entorn i l’impacte sobre les
aigües subterrànies. 
Així s’ha acordat mitjançant un conveni
signat recentment entre la Universitat
Politècnica i GISA, empresa que depèn
de la Conselleria de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya •

La UPC i l’Ajuntament de
Terrassa col·laboren en projec-
tes de medi ambient, TIC i ocu-
pació. Per tal d’afavorir la relació amb
l’entorn territorial, la UPC i l’Ajunta�
ment de Terrassa han signat tres con�
venis de col·laboració. En l’àmbit del
medi ambient, han acordat executar
projectes de recerca i desenvolupa�
ment tecnològic. En el camp de les
TIC, impulsaran projectes d’investiga�
ció per millorar els processos i siste�
mes d’informació i telecomunicacions
municipals. Això inclou proporcionar
continguts i serveis actualitzats i d’in�
terès als ciutadans i facilitar la relació
amb l’administració mitjançant les TIC.
Per fomentar l’ocupació crearan una
escola taller per rehabilitar un edifici
públic destinat a Centre Universitari de
la Visió (CUV), on els joves aturats
menors de 25 anys faran pràctiques •

Dos equips de l’ETSECCPB participen en 

la construcció de la línia 9 del metro de Barcelona

La UPC a la Fira de Postgraus de Mèxic

http://www.upc.edu/noticies
http://www.ct.upc.es
rossy laciana
Centre de Política del Sòl i Valoracions (CPSV).

http://www.upc.es/cpsv/
rossy laciana
Centre Universitari de

rossy laciana
la Visió (CUV),

http://www.cuv.upc.es/
rossy laciana
Fundació Politècnica de Catalunya (FPC),

http://www.fpc.upc.es/
rossy laciana
l’ETSECCPB

rossy laciana
Departament d’Enginyeria de la

rossy laciana
Construcció,

rossy laciana
Departa

rossy laciana
ment d’Enginyeria del Terreny, Car

rossy laciana
togràfica i Geofísica,

rossy laciana
Conselleria de Política Territorial i

rossy laciana
Obres Públiques de la Generalitat de

rossy laciana
Catalunya

http://www-camins.upc.es/
http://www-ec.upc.es/
http://www.upc.es/catala/departaments/deps/Detc.html
http://www.gencat.es/ptop/
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Premis 

Un estudi de l’ETSECCPB rep el
premi COMSA. El treball de recerca
Conseqüències de la interoperabilitat
ferroviària en l’àmbit de la via, de l’es�
tudiant de l’ETSECCPB Albert Bové i
dirigit per A. López Pita, ha guanyat el
Premi COMSA de Ferrocarrils 2002, en
la segona edició. El premi l’atorga
anualment el Grup COMSA en el marc
de les activitats de l’Aula COMSA�UPC
i reconeix els millors estudis sobre el
sector ferroviari d’estudiants d’engin�
yeria de tot Espanya.

Lliurats els premis Bettor MBT.
El treball Cotxera d’autobusos d’Horta,
dels estudiants Jordi Ventosa, Jordi
Cid i Alejandro Andrés, ha guanyat el
primer guardó dels Premis Bettor
2002, atorgats per l’empresa Bettor
MBT als estudiants de l’ETSECCPB. 
Pau Graell ha rebut el segon premi pel
treball Seguretat estructural dels ponts
atirantats davant la ruptura d’un tirant,
i José L. Blanco, Celso Fernández i
Miguel A. Pérez han rebut el tercer
premi pel treball Estratègies de diversi�
ficació de les grans empreses cons�
tructores. També s’ha atorgat una
menció especial a Disseny d’estructu�
res optimitzades mediambientalment,
de Jorge�Louis Henry i Manel Grifoll •

La UPC participa en la primera missió europea a Mart

Científics del Laboratori de Tecnologies d’Exploració Terrestre 
i Planetària participen en els experiments de la primera missió europea 
al planeta roig, la Mars Express, que es va posar en marxa el 2 juny.

El Laboratori de Tecnologies d’Explora�
ció Terrestre i Planetària és un dels tres
grups espanyols que col·laboren en la
missió Mars Express, impulsada per
l’Agència Europea de l’Espai (ESA).
Concretament, el Grup d’Exploració
Planetària, que lidera Ignasi Casanova,
farà estudis de la composició química
de la superfície de Mart per detectar les
zones on hi pot haver indicis d’activitat
biològica; el Grup d’Astronomia i
Geomàtica, representat per Jaume
Sanz, analitzarà estudis de l’atmosfera
i la superfície del planeta mitjançant
tècniques de navegació per satèl·lit i
altimetria, que serviran també per cali�

brar la missió, i el Grup d’Enginyeria
Electromagnètica i Fotònica, coordinat
per Antoni Broquetas, estudiarà les
propietats elèctriques de la superfície i
el subsòl marcians mitjançant sistemes
de radar. Juntament amb els dos pri�
mers d’aquests grups, deu equips més
centren la seva activitat de recerca en
l’àmbit de les tecnologies aeroespa�
cials. Aquest és un dels primers camps
definits dins del mapa de la recerca de
la UPC, que s’impulsa des del Vicerec�
torat de Recerca i Projectes Específics,
i que s’ha presentat al Consell de Go�
vern amb el títol Mapa de Tecnologies
Aeroespacials • 

Recentment s’ha publicat l’informe de la Comissió Europea sobre els indica�
dors europeus de recerca (http://www.cordis.lu/indicators/third_report.htm),
un document molt interessant per la metodologia seguida, l’anàlisi de l’enllaç
entre recerca bàsica, tecnologia i creació de valor, i també per la comparació
amb altres regions mundials.
Una de les idees sorprenents de l’informe és que intenta desmitificar la idea
que només els països punters en recerca bàsica poden ser�ho també en
recerca tecnològica i en creació de valor. D’altra banda, es destaca la potèn�
cia d’Europa en enginyeria i la diferència amb els EUA i Israel, líders absoluts
pel que fa a publicacions i impacte en tecnologies de la informació. 
Dins l’evolució cap a la societat del coneixement, es fa palès el fet que en
aquests àmbits de recerca i producció també hi ha oportunitats per als països
més petits, com el cas d’Eslovènia. És un missatge positiu que els encarregats
de definir estratègies nacionals d’innovació haurien de tenir en compte: hi ha
temps per pujar al tren de les noves tecnologies i situar�s’hi competitivament
des d’un esforç coordinat en recerca. 
En aquest estudi, la UPC figura com una de les universitats europees líders en
diversos àmbits de recerca i una de les més actives i amb més impacte de les
institucions de recerca a Espanya. Destaca en enginyeria, tecnologies de la
informació i matemàtiques. Conjuntament amb l’IMIM, la UPC és la institució
líder espanyola en el grau d’internacionalització de la recerca (coautoria de tre�
balls publicats). Aquests resultats són prou interessants amb vista a tenir una
millor consideració de la nostra universitat dins l’Espai Europeu de Recerca i
també reflecteixen com som avaluats des de fora. És clar que cal fer un esforç
per complementar aquestes mesures amb les pròpies internes. La informació
europea ens pot donar una nova visió de les nostres fortaleses estratègiques
com a institució de recerca i de transferència de tecnologia.

Ramon Sangüesa
Vicedegà de Relacions amb les Empreses i Innovació de la FIB

La UPC dins l’Espai Europeu de l’R+D

El CTT impulsa la protecció i
l’explotació de resultats de la
recerca a la UPC. La UPC s’ha
incorporat a la Xarxa PPI (Promotors
de la Propietat Intel·lectual i Industrial),
que promou la protecció dels resultats
de la recerca per facilitar transferir�los
a una empresa o servir de base per
crear�ne una de nova. Aquesta xarxa
integra universitats i associacions em�
presarials i disposa de mecanismes de
trobada de l’oferta i la demanda tec�
nològica. 
D’aquesta manera la UPC continua
col·laborant activament en el Pla d’in�
novació de Catalunya (2001�2004).
Primer es va incorporar a la Xarxa IT
(Innovació Tecnològica) i, a continua�
ció, a la Xarxa TT (Trampolins Tecnolò�
gics). El CTT distribuirà fullets ex�
plicatius pels diferents campus de la
UPC sobre la nova xarxa de la qual ja
forma part la Universitat • Tel. 93 401
71 26  http://www.upc.edu/ctt

http://www.cordis.lu/indicators/third_report.htm
http://www.upc.edu/ctt
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Premi UPC 2002
Ciència-ficció. 
Escamas de cristal,
del madrileny Pablo
Nauglin; Ruta a Tras�
cendencia, de l’ar�
gentí Alejandro Alon�
so; Teorema, de l’es�
tudiant de la UPC
Irene da Rocha; i Odi�
sea, de Fermín Sánchez, són les obres
guanyadores de l’última edició del
Premi que ja estan editades en un nou
volum de la col·lecció Nova de ciència�
ficció d’Edicions B. L’obra es completa
amb la conferència de l’escriptor Ver�
nor Vinge, “La singuralidad tecnológica”

• http://www.upc.edu/cienciaficcio

Publicacions

S’amplia i es renova 
l’oferta de cursos d’estiu   
La Universitat proposa cursos que combinen els coneixements en àrees
pròpies de la UPC com ara la realitat virtual, la robòtica o la intel·ligència
artificial, amb d’altres com el paper de la dona en el desenvolupament
dels països, els conflictes armats o el dret internacional humanitari.

La UPC organitza un ampli ventall de
cursos per a aquest estiu a
través de l’FPC, del
Campus Universitari
de la Mediterrània a
Vilanova i la
Geltrú, de la Uni�
versitat d’Estiu
a Terrassa, de
la Universitat
Catalana d’Es�
tiu de la Natura
de Manresa i el
Campus actiu de
l’EUPM.
Les propostes abasten
les àrees de coneixement
de la Universitat i també cursos i
activitats allunyades d’aquestes àrees.
Destaca la presència de cursos que
analitzen la cooperació i el desenvolu�
pament, o que tracten temes com la
globalització, les desigualtats i la
pobresa o el paper de la dona en el
context del desenvolupament. 
El medi ambient està present amb cur�

sos sobre les espècies marines, la
comunicació entre els ceta�

cis, la problemàtica de
l’aigua, el petroli i les

alternatives a
aquest tipus de
combustible i el
disseny d’ins�
tal·lacions d’e�
nergia solar. 
L’animació en
3D i l’edició en

vídeo digital per
ordinador, en el

sector de les tecno�
logies; el lideratge, la

planificació del temps o les
negociacions de conflictes empre�

sarials en l’àrea  de la gestió empresa�
rial, i els conflictes armats, el dret inter�
nacional humanitari, la immigració a
l’ensenyament públic i la no�discrimina�
ció racial completen el ventall d’op�
cions per ampliar estudis aquest estiu
que proposa la UPC •
http://www.upc.edu

ACA2. Aplicació de criteris ambien-
tals en l’arquitectura. Redactat pel
Pla de medi ambient amb la col·labora�
ció del professor Albert Cuchí i el doc�
torand Fabián López, vol ser una eina
de reflexió i d’aplicació per a una arqui�
tectura sostenible. El llibre recull més
de 200 propostes a tenir en compte en
les noves edificacions, tant en l’ordena�
ció urbanística del lloc, com en el dis�
seny i la construcció dels edificis, i el
seu ús diari, per reduir l’impacte
ambiental i aconseguir construccions
sostenibles de més qualitat •
http://www.upc.edu/mediambient/aca2

... i els propers dies

Punt de recollida de roba 
al Campus Nord. S’ha instal·lat un

contenidor de recollida
de roba i teixits en bon
estat, que s’ha situat a la
cantonada de l’av. de
l’Exèrcit amb Tinent
Coronel Valenzuela.
Aquest punt de recollida

forma part del Projecte Roba Amiga,
impulsat per la Fundació Un Sol Món
de Caixa de Catalunya, i en el qual par�
ticipen Cáritas Catalunya i l’Associació
Intersectorial de Recuperadors i
Empreses Socials de Catalunya (Aires)
i al qual s’ha adherit la UPC. L’objectiu
és crear llocs de treball per a col·lectius
amb problemes d’inserció laboral i
reduir la quantitat de residus tèxtils •
www.upc.edu/mediambient/robaamiga

... i al web http://www.upc.edu/pdi-pas

El Portal PDI/PAS, recursos i
eines per treballar a la UPC. Els
casals d’estiu per als fills del PDI i del
PAS que organitza l’Univers a Barcelo�
na i Terrassa, els resultats de les elec�
cions sindicals del PAS laboral i el nou
butlletí electrònic de l’ICE són les darre�
res novetats del portal PDI i PAS, que
recull informació, documentació i recur�
sos per a aquests dos col·lectius a
través de vuit seccions. 
Treballar a la UPC està elaborada pel
Servei de Personal i recull tot el que
està relacionat amb l’àmbit laboral. 
A Docència hi ha els recursos de
suport a la tasca docent. 
Govern, participació i legislació és

la secció que conté les normatives i
informació sobre els òrgans de govern
de la UPC. La distribució de software,
els recursos gràfics, lingüístics i estilís�
tics per a la creació de documents i els
webs d’interès s’ofereixen a Eines i
recursos d’Internet.
Les accions formatives estan a la sec�
ció Formació, que gestiona l’Oficina
de Formació, i a La recerca hi ha la
producció científica i la transferència
tecnològica de la Universitat. 
Les consultes sobre el pressupost i les
gestions administratives es poden fer a
Gestió i administració, i Serveis
enllaça amb els serveis generals i els
universitaris •

http://www.upc.edu/cienciaficcio
http://www.upc.edu
http://www.upc.edu/mediambient/aca2
http://www.upc.edu/pdi-pas
http://www.upc.es/mediambient/robaamiga/
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Tècnica de Relacions Internacionals de l’EUPVG
i partipant en programes de mobilitat europea 
de la UPC 

“Viatjar et permet veure les
coses de diferent manera
quan tornes a la feina”

Maria Eugènia Esbrí 

Califòrnia, Sidney, Torí, Milà, Karls-
krona...  Ara acaba d’aterrar a Bar-
celona després de cinc mesos com
estudiant Erasmus d’Empresarials
a Berlín. I no vol parar. El pròxim
objectiu és conèixer de prop les
institucions de la Unió Europea, un
lloc idoni per continuar aprenent.
L’objectiu és aprofitar el coneixe-
ment adquirit a l’estranger per
mirar des d’un altre punt de vista la
feina a la UPC. 

No et canses de viatjar... 
No s’ha de parar mai! Sortir et fa des�
connectar de la teva realitat quotidiana;
agafes la teva maleta i tot es queda
aquí... Deslligar�te et fa créixer com a
persona i et permet veure les coses de
diferent manera quan tornes a la feina,
amb una perspectiva diferent. 
Por?
El canvi sempre fa por perquè abans
de sortir de casa o de l’oficina estàs
molt segura entre les teves quatre
parets. Sobretot quan marxes molts
mesos, com quan vaig estar a Berlín.
Però quan tornes veus que no passa
res per perdre el contacte durant uns
mesos. A més, trencar ajuda a replan�
tejar�te la manera de treballar quan tor�
nes, i fa que et qüestionis l’eficàcia del
teu procediment diari de treballar. 
Sobretot en els intercanvis entre
universitats europees?  
Sí, perquè parles de molts temes de la
universitat, com l’organització de l’àrea
de relacions internacionals, el funcio�
nament general de la universitat, la

relació amb les empreses, la integració
de la dona en el estudis tècnics... Els
continguts depenen dels participants
de cada edició, però aprens molt de
com treballen la resta d’universitats i et
fa reflexionar sobre la teva feina. Tren�
car la teva rutina et fa tornar amb
noves idees, més motivada i animada.  
Amb les piles carregades...
Sí, però al final les idees es queden a
l’aire, no es materialitza en cap acció
concreta perquè no saps canalitzar la
informació que has après. Per exem�
ple, el Politecnico di Torino ha creat
una oficina que gestiona tot el tràmit
burocràtic perquè els professors
sol·licitin ajuts europeus per als seus
projectes d’investigació. Es centralit�
zen  els coneixements que ha obtingut
cada professor individualment i s’apro�
fiten els recursos per a la resta de la
comunitat. És una idea molt bona,
però el projecte no ha tirat endavant
perquè no saps com realitzar�lo aquí.
Què falta a la UPC per aprofitar
aquest tipus d’experiència?
A la Universitat tots fan la seva feina
molt individual, en el seu departament
o àrea, però de forma independent,
perquè és el funcionament habitual de
la UPC. No hi ha una integració dels
coneixements, una visió global per saber
què podem fer tots junts. Aquest any,
l’Àrea de Relacions Internacionals vol fer
una reunió per posar en comú totes les
experiències i veure què es pot fer. 
Creus que podries aportar més? 
Sí, tinc la sensació que podria fer mol�
tes més coses, però no saps com. La

UPC realitza molts projectes interna�
cionals i s’aprofita poc l’engranatge
que existeix. Els professors marxen a
l’estranger a un congrés o un curs, el
CCD organitza projectes de coopera�
ció i no tens la sensació de participar�
hi. Hi ha moviment, però lluny de tu.
S’hauria d’aprofitar més la participació
de tots els que integrem la UPC en
molts punts internacionals, informar
dels coneixements adquirits per expli�
car�los i compartir�los amb la resta de
la comunitat •

Traductora i llicenciada en
Empresarials, Maria Eugènia
Esbrí treballa com a tècnica de
Relacions Internacionals de l’Es�
cola Universitària Politècnica de
Vilanova i la Geltrú (EUPVG) i des
de fa tres anys participa en el pro�
grama Leonardo de mobilitat del
personal promogut pel Servei de
Relacions Institucionals i Interna�
cionals (SRII). Gràcies a la seves
visites a Itàlia i Suècia, Maria Eugè�
nia arriba a Barcelona amb una
mirada més àmplia de la realitat
universitària que li permet ser més
crítica i autoexigent per millorar
cada dia en la seva feina. Després
de l’etapa formativa, no vol estan�
car�se. Està motivada i oberta a
noves idees que la facin evolucio�
nar i emprendre nous camins pro�
fessionals

• http://www.upc.edu/eupvg

http://www.upc.edu/eupvg
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