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setembre 2003

El 25 de setembre tindrà lloc a l’audito)
ri de l’edifici Vèrtex, al Campus Nord,
l’acte d’inauguració oficial del nou curs
del sistema universitari català. 
A l’acte, presidit pel Molt Honorable
president de la Generalitat de Catalun)
ya, Jordi Pujol, assistirà Marco Antonio
Rodrigues Dias, conseller especial del
rector de la Universitat de les Nacions
Unides i director de la divisió d’Educa)
ció Especial de la Unesco. Marco Anto)

nio Rodrigues Dias dictarà la lliçó inau)
gural, titulada “Espais solidaris en
temps d’obscurantisme”.
Personalitats polítiques, acadèmiques i
científiques de la universitat catalana i
de la societat civil seran presents en
aquest acte, durant el qual tindrà lloc el
lliurament dels Premis Extraordinaris de
Doctorat i del Premi UPC de Ciència i
Tecnologia per a estudiants de batxillerat •
Més informació, pàg. 4

L’ETSEIT, Premi a la
Qualitat en la Docència

Congrés sobre innovació
docent a l’EUPVG

Notes sobre el Consell
de Govern

El LMVC recrea en 3D
les restes del Born
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4 Marco Antonio Rodrigues Dias 
inaugura el curs universitari a la UPC

La UPC, 
la universitat 
catalana que 
més incrementa
la demanda 
dels estudis

La UPC és la universitat pública catalana que més incrementa la demanda
dels estudis, segons les dades del procés de preinscripció del curs 2003-2004.
L’augment marca un canvi en la tendència dels darrers anys i s’afegeix als bons
resultats en estudis que es posen en marxa aquest curs •• MMééss  iinnffoorrmmaacciióó,,  ppààgg..  33
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Prendre consciència dels riscos  
Pere Roca
Cap del Departament d’Enginyeria de la Construcció

Per a nosaltres, el contacte amb el Servei de Riscos Labo)
rals i l'experiència de l'inici d'un procés d'avaluació de ris)
cos en el Laboratori de Tecnologia d’Estructures han estat
extremadament positius. Un laboratori que maneja apa)
rells, forces i pesos de gran magnitud és inevitablement
una font de riscos significatius. En som conscients, i sem)
pre hem fem tot el possible per estalviar accidents i riscos
a les persones que hi treballen. Tanmateix, l’ajut rebut del
Servei, i l’inici de l’avaluació, han estat essencials per pren)
dre una consciència més amplia sobre el nombre i la varie)
tat dels riscos que amaga un equipament d’aquest tipus i,
en conseqüència, per definir i programar el corresponent
conjunt de mesures preventives. Les persones que treba)
llen en el Laboratori s’han implicat amb molt interès, cosa
que ha permès adquirir una millor consciència sobre les
responsabilitats individuals •

Fem bé les coses, fent les coses bé
Josep Barco Herrero
Cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals

Un dia vaig escoltar una frase que em va semblar tan sen)
zilla com confusa: "Faci les coses bé i oblidi's de
l'excel·lència". Potser, de vegades no ens parem a pensar
si estem fent bé les coses o estem fent les coses bé. Fer
compatibles les dues afirmacions no és gens fàcil. L'ava)
luació inicial de riscos als laboratoris i tallers, però sobretot
l'aplicació de les seves conclusions, ha d'ajudar a assolir
la segona part d'aquest joc de paraules. I no només amb
les inversions que se'n derivin, que se'n derivaran, sinó
amb el canvi de determinats hàbits i conductes a l'hora
d'elaborar un procés, de prendre una decisió, d'adquirir
noves eines... Ara s'avaluaran aquests riscos, però no ens
oblidem que n’hi ha d'altres que també s'han de corregir i
prevenir i que no necessàriament són als laboratoris i
tallers, sinó a cada racó de la nostra Universitat, cada acti)
vitat, cada decisió, cada persona •

punts de vista

L'avaluació inicial de riscos labo-
rals és un requeriment legal que té per
objectiu planificar l’activitat preventiva
a les organitzacions. Per tal de dur a
terme aquesta avaluació i la posterior
planificació a la UPC, el Servei de Pre)
venció de Riscos Laborals ha desen)

volupat una metodologia específica i
un procediment concret que s’inicien
aquest curs i que requeriran la
col·laboració de les unitats avaluades
en les diferents fases del procés.
Aquest procediment, que va ser apro)
vat pel Consell de Govern del mes de

juliol passat, preveu l’avaluació de ris)
cos dels laboratoris durant els propers
tres anys. L’avaluació s’iniciarà amb
l’ETSAV, l’FNB, l’INTEXTER i els depar)
taments d’Enginyeria de la Construc)
ció, d’Enginyeria Química i de Ciència i
Enginyeria Nàutiques.

Quan a principis de març ens varen proposar ser centre
pilot en l'aplicació d'un nou sistema de gestió acadèmica,
la primera reacció va ser de dubte. Hi hauria un programa
capaç de recollir les característiques acadèmiques de la
UPC iniciades amb les reformes de l'any 1993? Hi hauria
un programa capaç d'integrar tots els aspectes específics
desenvolupats per cada centre al llarg d'aquests anys,
però que pogués preveure per al futur iniciar el necessari
procés d'harmonització entre tots? Però, sobretot, el que
per a nosaltres era més important, atès el període en què
ens trobàvem, era si hi hauria un programa que pogués
millorar el sistema d'automatrícula implantat a l'ETSAV i a
la FIB que permetés matricular 300 estudiants alhora amb
plena satisfacció per part dels usuaris. Amb tots aquests
interrogants, però també amb la garantia de l'excel·lència
professional de les persones que lideraven el projecte,
vam decidir "llançar)nos a la piscina". 
La tasca no ha estat senzilla. Un cop més s'ha posat de
manifest que el millor patrimoni d'aquesta casa són les
persones. Els equips dels centres van implicar)se a fons
en el projecte, i, juntament amb l'equip Prisma, treballaven  

amb un únic objectiu comú: que els estudiants de l'ETSAV
i la FIB formalitzessin la seva matrícula de l'any 2003)2004
amb Prisma. Un cop finalitzat el procés, hem de dir que
s'han assolit plenament els objectius inicials: el programa
és rigorós, fruit de la reflexió i el coneixement exhaustiu de
la complexa realitat acadèmica de la UPC. L'aplicació a la
matrícula ha estat excel·lent, fins al punt que el ritme de
matrícula ha augmentat respecte a l'anterior. I el millor de
tot és que la valoració per part dels estudiants ha estat
molt satisfactori. Pensem que aquesta ha estat la primera
part del repte, però que encara no hem acabat la nostra
tasca com a centres pilots pel que fa a les etapes d'ex)
plotació, definició del rol dels participants, implementació
de tots el mòduls i avaluació del projecte.
Volem agrair als responsables i a tot l'equip Prisma la seva
professionalitat i, a l'equip de persones dels centres res)
pectius, l'entusiasme, la col·laboració i el temps dedicat a
la seva participació en el projecte, així com als estudiants
per haver estat pilots de la prova. I a la resta d'unitats do)
cents, us animem a "llençar)vos a la piscina". Val la pena. 

Mercè Aguilera, administradora ETSAV
Carme Murillo, administradora FIB

El projecte Prisma a l’ETSAV i a la FIB

Rossy Laciana
l'ETSAV

Rossy Laciana
FIB

Rossy Laciana
Servei de Prevenció de Riscos Laborals

Rossy Laciana
Departament d’Enginyeria de la Construcció

http://www.etsav.upc.es/
http://www.fib.upc.es/
http://www.upc.es/web/prevencio/
http://www-ec.upc.es


3

informacionspanorama

L'increment de la demanda es dóna
fonamentalment en els estudis de les
àrees d'Arquitectura (ETSAB, ETSAV i
EUPB), d'Enginyeria Civil (ETSECCPB i
EUPB), d'Enginyeria Industrial
(ETSEIB, ETSEIT i EUETIB) i de Nàuti)
ca (FNB). Fruit d’aquesta tendència,
després de molts anys, es cobrirà  l'o)
ferta de la titulació d'Enginyeria Indus)
trial de l'Escola Tècnica Superior d’En)
ginyeria de Terrassa (ETSEIT).
En l'àrea de la Informàtica destaca el
creixement de la demanda en els estu)
dis de 1r cicle, malgrat que s’observa
un lleuger retrocés en la titulació de 1r
i 2n cicles. Pel que fa als estudis de
Telecomunicació, a l'Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria de Telecomuni)
cació de Barcelona (ETSETB) s’ha
recuperat la demanda, però ha dismi)
nuït a l'Escola Politècnica Superior de
Castelldefels (EPSC), tot i que es

La demanda en primera preferència en els estudis
que imparteix la UPC augmenta un 7,36 %
Dels resultats del procés de preinscripció per
accedir a estudis universitaris el curs 2003-2004
es desprèn que la UPC ha incrementat la deman-
da en primera preferència en un 7,36 % sobre una

oferta de titulacions i de places igual a la del curs
passat. Aquest augment marca un canvi en la
tendència a la baixa que s’observaba des del
curs 1997-1998. 

cobreix abastament les places ofertes.
D’altra banda, la demanda continua
sent inferior a l’oferta en els campus
més allunyats de la ciutat de Barcelo)
na, com són els de Manresa i Vilanova.
Pel que fa a la resta d’universitats

catalanes amb una oferta semblant o
més gran que la de la UPC, a dues hi
ha un lleuger augment de la demanda
de primera preferència (al voltant de
l’1%), mentre que a la resta s’observa
un retrocés important •

Els nous estudis del curs 2003-2004

Entre els nous projectes que es posa)
ran en marxa aquest curs hi ha el
segon cicle d'Enginyeria Automàti-
ca i Electrònica Industrial, que s'ha
implantat en el Campus de Vilanova i la
Geltrú i que  s'oferirà en la modalitat de
formació en alternança. En aquesta
modalitat docent, els estudis s'organit)
zen en blocs de formació a l'aula i
blocs de treball en empreses, que l'es)
tudiant realitza de forma consecutiva i
alternada. 
La UPC ha apostat per diversificar l'o)
ferta de segons cicles a partir dels
continguts o de la modalitat d’ense)
nyament. En el primer cas hi ha l’En-
ginyeria d’Organització Industrial,

orientada a l'Edificació, que impar)
tirà l'EUPB, mentre que en el segon hi
ha l’Enginyeria d’Organització
Industrial, que impartirà l’EUPM en
modalitat semipresencial, uns ensen)
yaments que ja oferia l'ETSEIT. La
demanda d’aquests nous estudis ha
superat l'oferta de places.

Estudis innovadors
Els bons resultats de les titulacions
homologades s'estenen també als
nous projectes de caràcter propi que
la UPC posarà en marxa el curs 2003)
2004, entre els quals destaquen els
que implantarà el Centre de Forma-
ció Interdisciplinària Superior. L’ob)

jectiu del Centre és oferir a estudiants
amb resultats acadèmics excel·lents
itineraris amb una duració de sis anys
que permeten accedir a dues titula)
cions superiors homologades entre les
d’enginyeries de Camins, Industrial,
Informàtica i Telecomunicació i la Lli)
cenciatura de Matemàtiques.
L'interès que ha suscitat aquesta ini)
ciativa (63 sol·licituds, de les quals 14
procedeixen de fora de Catalunya) ha
obligat la UPC a duplicar l’oferta inicial,
i així han estat finalment admesos 21
estudiants nous i sis més que ja havien
cursat estudis a la UPC. 
Del total d’admesos en aquests estu)
dis, 19 han obtingut la qualificació de
matrícula d'honor en els estudis de
batxillerat, i entre les cinc noies adme)
ses —un percentatge molt elevat en
l'àmbit dels estudis tècnics—, hi ha la
que enguany ha obtingut la millor qua)
lificació de Catalunya en les proves
d'accés a la universitat •

Les principals novetats en la programació acadèmica de la UPC
per al nou curs se centren en una oferta d'estudis de segon cicle
que incorporen innovacions importants, tant en els continguts
com en la metodologia docent. Aquesta oferta respon a un dels
objectius principals de la programació acadèmica: donar resposta
a les aspiracions formatives de persones ja titulades.

Demanda en 1a preferència als estudis homologats de 1r i 2n cicle

*Inclou l’EUETIB, l’EUETAB(ESAB) i l’EUETII
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El Consell Social ha atorgat el 6è Premi
a la Qualitat en la Docència Università)
ria a l'equip de l'Escola Tècnica Supe)
rior d'Enginyeria Industrial de Terrassa,
dirigit per Eulàlia Gríful, subdirectora
acadèmica i responsable dels ensenya)
ments semipresencials del centre. 
El premi ha estat concedit per la meto)
dologia emprada en la implantació dels
estudis semipresencials d'Enginyeria
d’Organització Industrial, una experièn)
cia pilot dins els ensenyaments univer)
sitaris d'enginyeria d’Espanya.
L'equip el formen 64 professors i tèc)
nics vinculats a la docència de segon
cicle d'Enginyeria d’Organització Indus)
trial, en modalitat semipresencial, uns
estudis que es van iniciar el curs 2000)
2001 i que actualment cursen 220
estudiants. Enguany es graduarà la pri)
mera promoció d’aquests ensenya)
ments, que registren una taxa d’aban)

donament inferior al 10%. Els estudis
proporcionen una visió global de l'em)
presa i de les problemàtiques específi)
ques de gestió, així com el desenvolu)
pament de la capacitat per adaptar)se
a qualsevol sector professional.
Del projecte cal destacar la utilització

de tecnologies de la informació i comu)
nicació, així com un model d'aprenen)
tatge, en el qual, a partir de material
docent específic i del seguiment per
part del professorat, l'estudiant esdevé
protagonista en l’adquisició de conei)
xements •

panorama 

El guardó va ser lliurat el 16 de juliol en un acte
a l’auditori del Vèrtex, al qual va assistir el presi-
dent de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol,
el rector, Josep Ferrer Llop, i el president del

Consell Social, Joquim Molins. El guardó es va
lliurar durant l’homenatge al centenar de
membres de la UPC que van ser premiats
durant l'any 2002.

La taxa d’ocupació dels titulats
de la UPC és del 95,8 %. Així es
desprèn de les dades recollides en una
enquesta que ha realitzat l’Agència per
a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya entre titulats del curs 1997)
1998. 
A l’elevada taxa d’ocupació dels titu)
lats de la UPC cal afegir la velocitat
amb què troben feina: un 62,9% ho fan
abans d’acabar els estudis, i l’indica)
dor arriba al 90% si es té en compte
els tres mesos posteriors a la finalitza)
ció de la carrera. 
En el cas de la UPC, els nivells retribu)
tius se situen entre els 18.000 € i els
30.000 € anuals, mentre que el per)
centatge de contractes indefinits és del
67%. L’estudi també revela que el grau
de satisfacció pel contingut de la feina
és d’un 5,26 sobre 7, mentre que la
utilitat dels coneixements adquirits
durant la formació universitària ha estat
valorat pels titulats amb un 4,63
(també sobre 7) •

L’ETSEIT guanya el Premi a la Qualitat en la 
Docència Universitària 2002

El Consell Social va reconèixer l’activitat docent i investigadora dels premiats
durant l’any 2002

Les darreres innovacions en els ensenyaments tècnics
s'analitzen en un congrés a l'EUPVG

L’XI Congrés Universitari d'Innovació Educativa en els
Ensenyaments Tècnics va reunir el juliol passat més de
200 especialistes a l'EUPVG per analitzar els nous
camins de l'ensenyament i l'aprenentatge de les enginyeries. Els ponents es van
mostrar partidaris de distingir les autèntiques innovacions de les que, en realitat,
condueixen a iguals continguts en formats diferents i que importen models con)
servadors d'altres països.
Es va destacar el rol de l'aprenentatge basat en problemes reals, en el qual el pro)
cés se centra en l'estudiant que té un paper més actiu, l'apropa a l'autoaprenen)
tatge i el fa capaç d'assumir competències com ara el lideratge, la gestió de pro)
jectes, el treball en equip... Però aquest model implica també dificultats, ja que la
càrrega docent i el treball per al professorat s'incrementen, com també l'esforç
organitzatiu i la complexitat del procés d'avaluació.
Altres temes tractats van ser l’ús dels projectes de recerca que es realitzen a la uni)
versitat com a eina motivadora per a l'estudiant, la responsabilitat de l'enginyer en
la modificació de la realitat a través de la seva feina i les conseqüents implicacions
socials i ètiques de l'enginyeria. L’adaptació a la societat i a l'Europa del coneixe)
ment, l'aprenentatge d'idiomes, i l'anàlisi dels perfils dels nivells de la docència a
l'espai europeu de l'ensenyament superior van ser altres qüestions debatudes pels
ponents, que van reivindicar el paper actiu del professorat com a incitador de la
curiositat, l'ús de les TIC i el suport tècnic i pedagògic per fer)les servir •
www.upc.es/eupvg/xic

http://www.upc.es/eupvg/xic
Rossy Laciana
6è Premi

Rossy Laciana
la Qualitat en la Docència Università

Rossy Laciana
ria

Rossy Laciana
l'Escola Tècnica Supe)

Rossy Laciana
d'Enginyeria Industrial de Terrassa,

Rossy Laciana
rior
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La UPC incorporarà 78 professors dins la primera fase
del Pla Serra Hunter
El divendres 1 d’agost va tenir lloc la signatura del conveni marc del Pla Serra
Hunter de professorat contractat, que permetrà incorporar 1.200 professors uni)
versitaris (400 contractes de catedràtic i 800 de professor agregat) que seran cofi)
nançades en un 50% per la Generalitat a partir d’aquest curs i durant els propers
12 anys. En l’acte es va donar a conèixer la distribució de contractes previstos per
a cada universitat i que en el cas de la UPC serà, en la primera fase (2004)2007),
de 78 places. Es podran presentar a aquesta convocatòria les persones amb tres
anys de docència/recerca postdoctoral que obtinguin una acreditació de l’Agèn)
cia per a la Qualitat del Sistema Universitari Català (AQSUC).
Aquest pla permetrà a la UPC avançar en la promoció i estabilització del profes)
sorat agregat a temps complet amb la convocatòria de places de professorat con)
tractat així com planificar el nombre de places per als primers quatre anys. Està
previst que aquest mes de setembre se signi el conveni anual entre la UPC i el
DURSI i que entre el desembre i l’abril es portarà a terme el procés d’acreditació
dels interessats per poder realitzar els concursos pertinents durant els mesos de
maig i juliol. Així, els primers contractes es signaran el setembre del 2004 •

El mes de juny van finalitzar les oposi)
cions de l'escala auxiliar administrativa
convocades fa gairebé un any. De les
91 places a concurs, un total de 44 van
ser guanyades per persones que treba)
llaven a la Universitat i 47 per persones
sense cap vinculació prèvia a la UPC,
un resultat que implica la no)estabilitza)
ció i el desplaçament d'un bon nombre
d'interins. 
Aquest fet va provocar força inquietud
durant el mes de juliol i fins i tot mobilit)

zacions per demanar una ampliació
immediata de llocs de treball. 
En el Consell de Govern del 25 de juliol
passat, el Consell de Direcció va expli)
car el procés, i va destacar l'esforç fet
per estabilitzar la pràctica totalitat de
llocs de treball i la negociació prèvia
d'un model de proves que oferís
expectatives reals als interins. També
va exposar les dificultats en aquest
sentit, ja que la regulació legal de les
oposicions lliures impossibilita, per

exemple, la valoració de l'experiència
prèvia en el lloc de treball, l'ús d'infor)
mes de les unitats o la valoració de
competències específiques com és el
coneixement d'idiomes. 
Tanmateix, i davant dels resultats, el
Consell de Direcció va negociar amb la
Junta de PAS)F un mecanisme per
cobrir les vacants i les substitucions
que permetrà oferir als interins noves
oportunitats de treball temporal a la
Universitat •

Canvis en el Consell de 
Direcció. El
9 de juliol el
fins ara Comis)
sionat per als
Estatuts de la
UPC, Albert
Corominas, va
prendre pose)
ssió com a
v i c e r e c t o r
d 'Ordenac ió
Acadèmica. El
càrrec l’ocupa)
va fins alesho)
res el vicerector
Benjamín Suá)
rez, que al seu
torn va prendre
posessió com
a Comissionat de l'Espai Europeu d'E)
ducació Superior •

El Consell Social i el Consell de
Govern aproven un acord sobre
el compliment de la dedicació
del PDI. El document aprovat enca)
rrega al Consell de Direcció que
emprengui iniciatives per “fer el màxim
de transparent la dedicació compro)
mesa del professorat, el seu compli)
ment i el total respecte a les normes
sobre incompatibilitats”. L’objectiu és
fer explícit l’alt nivell general de compli)
ment i evitar també possibles irregula)
ritats. Segons l’acord aprovat aquesta
serà una manera no només “d’incre)
mentar la corresponsabilització del
professorat sinó també d’augmentar
encara més la confiança de la societat
en el bon govern de la institució” •

El Consell de Govern aprova el sistema d'indicadors de l’activitat
docent. De manera anàloga als punts d'activitat de recerca (PAR), que s’utilitzen
des de fa temps per recollir l'activitat en aquest àmbit, s'ha creat un sistema de
punts d'activitat docent (PAD), que ha de permetre conèixer, valorar i reconèixer
les tasques que es realitzen a la UPC lligades a la docència (docència reglada,
participació en tribunals, coordinacions, elaboració de materials, recerca en
aquest àmbit, valoracions rebudes...).
De manera genèrica, els PAD descriuen aspectes quantitatius, però hi ha també
punts, anomenats de tipus I, que afegeixen un reconeixement a la qualitat de la
feina feta. Les diverses activitats que es recullen s'organitzen seguint el model
acordat pel Consell Interuniversitari de Catalunya (vegeu Informacions núm. 153).
La proposta aprovada pel Consell de Govern ha estat presentada a l’AQSUC per
a la seva homologació. 
Els PAD són una peça bàsica en el desenvolupament de l'encàrrec acadèmic per)
sonalitzat, conjuntament amb els PAR i els indicadors de les activitats de trans)
ferència de resultats, d'extensió universitària i de coordinació i direcció (els dos
darrers en fase d'elaboració) •

pas

Completades les oposicions a auxiliars administratius

Rossy Laciana
l’Agèn

Rossy Laciana
cia per a la Qualitat del Sistema Universitari Català (AQSUC).

Rossy Laciana
DURSI

Rossy Laciana
(vegeu Informacions núm. 153).
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estudiants

Felip Puig, a l’acte de graduació
de l’ETSECCPB. El 3 de juliol va tenir
lloc a l’auditori de l’edifici Vèrtex l’acte
acadèmic de graduació dels estudiants
que es van titular el curs 2002)2003. El
conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya,
Felip Puig, va presidir l’acte, al qual
també van assistir el vicerector de

Docència i Extensió Universitària, Joan M. Miró; el director de l’ETSECCPB, Joan
Ramon Casas; el vicedegà de la Facultat de Geologia de la UB, Albert Soler; i
representants del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya i
del Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques. 
Durant la celebració de l’acte, es van imposar un total de 148 bandes als titulats
d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports, Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques i
Enginyeria Geològica • www-camins.upc.es

Beques AUCAT per a estudiants
de l’EUPVG. A partir d’aquest curs
l’empresa d’Autopistes de Catalunya
(AUCAT) atorgarà beques a estudiants
que cursin el segon cicle d’Enginyeria
d’Automàtica i Electrònica Industrial a
l’EUPVG. 
Està previst concedir 10 beques per
curs (fins al curs 2005)2006) amb un
import anual de 1.000 € nets cadascu)
na. Abans de l’inici de cada curs acadè)
mic, es faran públiques les bases de la
convocatòria que regularan els criteris i
el procediment per a la sol·licitud i reso)
lució de les beques •
www.upc.es/epsevg

Els estudiants de l’ETSAV reno-
ven la façana oest de l’escola

Què fem amb la façana oest? és el títol del con)
curs que va organitzar l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) per elegir, entre
les diferents propostes dels estudiants, la millor
idea per fer de la façana oest un símbol de l’es)
cola fàcil d’identificar des de qualsevol indret. El projecte guanyador ha estat Dos)
líneas, de l’estudiant Alberto Altès. L’equilibri entre les qualitats comunicatives dels
elements gràfics, el respecte a l’edifici i l’adequada jerarquia d’aquests elements
dins de la composició global, és el que ha fet al jurat decidir)se per aquesta idea.
Un altre element decisiu ha estat la possibilitat que ofereix el projecte de veure
l’escola des de diferents indrets a la nit •
www.etsav.upc.es

Dos estudiants de la UPC, entre
els millors expedients d’Es-
panya. Roger Trias Sanz, estudiant
d’Enginyeria de Telecomunicació a
l’ETSETB, i Marc Cardenete, d’Enginye)
ria Tècnica de Telecomunicació a
l’EPSC, han estat guardonats amb dos
segons premis de la convocatòria dels
Premis Nacionals de Fi de Carrera
2001)2002, atorgats pel Ministeri d’E)
ducació, Cultura i Esports a un total de
258 universitaris de tota Espanya.
S’han concedit 73 primers premis, 60
segons, 52 tercers i 73 mencions espe)
cials • www.mec.es

Nous càrrecs

Xavier de las Heras, reelegit
director del Departament d’En-
ginyeria Minera i Recursos
Naturals. El
catedràtic d’es)
cola università)
ria i doctor en
Ciències per la
UB Xavier de las
Heras ha estat
reelegit director
del Departa)
ment d’Engin)
yeria Minera i Recursos Naturals. Pro)
fessor de l’EUPM i responsable de la
línia de recerca d’enginyeria química
ambiental, imparteix docència en l’àm)
bit de la química aplicada i fa recerca
en la prospecció, utilització i contami)
nació dels combustibles fòssils •

F. Xavier Carrión, director del
Departament d’Enginyeria Tèx-
til i Paperera. El catedràtic F. Xavier
Carrión Fité ha
estat elegit di)
rector del De)
p a r t a m e n t
d ’ E n g i n y e r i a
Tèxtil i Pape)
rera. Profesor
de l’EUETIT,
l’ETSEIT  i pro)
fessor investi)
gador a l’INTEXTER, que va dirigir
entre el 1996 i el 1999, Carrión ha
estat responsable de treballs per a
empreses nacionals i estrangeres i
autor de publicacions dins l’àmbit de la
fisicoquímica de productes tensioac)
tius i la seva aplicació •

Joaquim Sanz, nou director del
Museu de Geologia Valentí
Masachs. El professor titular de Mine)
ralogia i Petrolo)
gia  Joaquim
Sanz ha estat
elegit director del
Museu de Geo)
logia. Enginyer
Tècnic de Mines
per l’Escola Uni)
versitària Politèc)
nica de Manresa, gemmòleg i es)
pecialista en diamants per la Universitat
de Barcelona i la Gemmological Asso)
ciation of Great Britain, Joaquim Sanz
ha estat vinculat a la UPC des de l’any
1989 i des del 1980 havia estat conser)
vador del Museu de Geologia que ara
dirigeix •

http://www-camins.upc.es
http://www.upc.es/epsevg
http://www.etsav.upc.es
http://www.mec.es
Rossy Laciana
Departa

Rossy Laciana
ment d’Engin

Rossy Laciana
yeria Minera i Recursos Naturals.

Rossy Laciana
De

Rossy Laciana
p a r t a m e n t

Rossy Laciana
d ’ E n g i n y e r i a

Rossy Laciana
Tèxtil i Pape

Rossy Laciana
rera.

Rossy Laciana
Museu de Geo)

Rossy Laciana
logia.

http://www.upc.es/catala/departaments/deps/Demrn.html
http://www.upc.es/catala/departaments/deps/Demrn.html
http://www.upc.es/catala/departaments/deps/Detp.html
http://www.upc.es/catala/departaments/deps/Detp.html
http://www.geomuseu.upc.es/
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La informació sobre el Consell de Govern es pot consul-
tar a: www.upc.edu/bupc

notes sobre el Consell de Govern 25 de juliol de 2003

amb l’espai europeu d’ensenyament superior. També es va
informar sobre l’acord entre l’ETSEIT i l’EUPM per a l’am)
pliació de 20 places de l’oferta de la titulació d’Enginyeria
d’Organització Industrial semipresencial de l’ETSEIT, que
s’impartirà a l’EUPM a partir del curs 2003)2004. 
D’altra banda, es va presentar l’informe dels balanços i
comptes d’explotació del tancament de l’exercici pressu)
postari 2002 de la Universitat i el primer informe de segui)
ment del projecte de la Comissió per adequar i racionalitzar
l’estructura de serveis, de suport i de gestió. També es va
informar sobre les xifres d’inserció laboral dels titulats de la
Universitat del curs 1997)1998 i les que fan referència a la
preinscripció de juliol 2003 (vegeu pàg. 3).

Nomenaments del rector. Representant de la UPC a la
Comissió de l’Institut d’Estudis Catalans: Joan M. Miró, vice)
rector de Docència i Extensió Universitària. 
Representant de la UPC al Patronat de la Fundació Labora)
tori de Cuina Fundació Privada: Juan Jesús Pérez, vicerec)
tor de Doctorat, Recerca i Transferència de Tecnologia. 
Representants de la UPC a la comissió mixta de seguiment
de l’acord de col·laboració entre el Departament d’Ensenya)
ment, el DURSI i la UPC per al reconeixement de crèdits uni)
versitaris als titulats de cicles formatius de grau superior:
Joan M. Miró, vicerector de Docència i Extensió Università)
ria; Maria Ribera, vicedegana cap d’estudis de la FIB, i Juan
Antonio Gallardo, subdirector acadèmic de l’EUETIT. 
Representant de la UPC a la comissió de seguiment del con)
veni de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Bar)
celona, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona,
la Universitat de Lleida, la UPC, la Universitat Pompeu Fabra,
la Universitat Rovira i Virgili i l’Institut de Tecnologia de la
Construcció a Catalunya (ITeC) per al suport a la realització
d’una prova pilot d’implantació del programa informàtic per
a la planificació i gestió del manteniment d’edificis: Ramon
Pallisa, adjunt a gerència per al Campus Nord. 

Acords de nomenaments del Consell de Govern provi-
sional. Es va acordar nomenar Joan Majó Cruzate i Joa)
quim Tosas com a membres del Patronat de la Fundació
Politècnica de Catalunya per a un termini de quatre anys •

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: 
Comissió d’Investigació: resolució de les convocatòries
de beques predoctorals UPC)Institut de Ciències Fotòni)
ques (ICF) per a l’any 2003, la convocatòria de personal
qualificat i tècnic de suport a la recerca PQS/PTS 2003 i la
creació de noves línies de recerca (vegeu pàg. 9). 
Comissió de Personal i Acció Social: informe favorable
en relació amb la creació de places per a ajudants de biblio)
teques, perquè l’aprovi, si escau, el Consell Social.
Comissió de Biblioteques i Sistemes d’Informació i
Documentació: informe favorable en relació amb l’acord de
modificació dels Estatuts del Centre de Supercomputació
de Catalunya, perquè l’aprovi, si escau, el Consell Social.  
Comissió d’Extensió Universitària i Promoció Territo-
rial: resolució d’alta per a l’Associació Investigaciones
Arquitectónicas para Latinoamérica.

Aprovació de la política de prevenció de riscos labo-
rals.  El Consell de Govern va aprovar la política de preven)
ció de riscos laborals, que té per objectiu promoure la millo)
ra de les condicions de treball i el nivell de protecció de la
seguretat i la salut dels treballadors en el seu lloc de treball
(vegeu pàg. 2). A més, durant la sessió es va presentar l’in)
forme sobre la metodologia per a l’avaluació inicial de riscos
als laboratoris i tallers de la Universitat. 

Revisió de plans d’estudis. El Consell de Govern va apro)
var la revisió del pla d’estudis de les titulacions de l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa
d’Enginyeria d’Automàtica i Electrònica Industrial i d’Engin)
yeria Tècnica Industrial, especialitats en Electricitat, en
Electrònica Industrial, en Química Industrial i en Tèxtil. 

Altres acords. El Consell de Govern ha aprovat per con)
sens els criteris de priorització de les actuacions del Pla d’in)
versions 2004)2006 en edificacions existents a la Universi)
tat. També es va aprovar el model d’oferta d’idiomes i el pla
d’actuació per a la implementació del Programa de formació
en terceres llengües als estudis de 1r i 2n cicles de la Uni)
versitat (vegeu pàg. 8)

Altres documents informatius. Es va informar del resultat
de les oposicions a l’escala auxiliar administrativa de l’any
2002 (vegeu pàg. 5) i de la participació de la UPC a convo)
catòries i projectes d’àmbit nacional i autonòmic relacionats

El 25 de juliol, el Consell de Govern
provisional va aprovar la política de
prevenció de riscos laborals de la
Universitat i els criteris de prioritza-

ció de les actuacions del pla d’in-
versions 2004-2006. 
En la mateixa sessió, es van pre-
sentar un Informe sobre inserció

laboral dels titulats de la UPC del
curs 1997-1998 i un altre sobre les
dades del procés de  preinscripció
de juliol de 2003. 

http://www.upc.edu/bupc
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Primer Taller d’Arquitectura Industrial a l’ETSEIB
Properament l’ETSEIB posarà en marxa el primer Taller d’Arquitectura Industrial
amb l’objectiu  de formar professionals qualificats que entenguin la plurifunciona)
litat dels edificis industrials, uns espais que en els darrers anys han esdevingut
imatge i símbol d’empresa i que han d’incorporar criteris de sostenibilitat. El taller
es dotarà d’equipaments per facilitar la realització de projectes de fi de carrera i
de tesis doctorals en aquesta especialització. 
Pel que fa a la transferència de tecnologia, els estudiants del taller treballaran en
la recerca juntament amb els professionals en actiu de les diferents empreses
patrocinadores, com són Aceroid SA, Construccions Metàl·liques J. Pérez, Extru)
metal Aiguaviva SL, Extrafort SA, Pretersa)Prenavisa Estructuras de Hormigón SL
i Span)deck Catalana SA. • www-etseib.upc.es

La Universitat Catala d’Estiu de
la Natura celebra el 10è aniver-
sari. Les alternatives al petroli, la pro)
blemàtica de l’aigua o la greu dificultat
de la distribució dels recursos naturals
són alguns dels temes que s’han trac)
tat als cursos de la desena Universitat
Catalana d’Estiu de la Natura (UCEN),
que va tenir lloc del 8 al 12 de juliol a
Berga, organitzada pel Departament
d’Enginyeria Minera i Recursos Natu)
rals. 
Professorat universitari i experts d’al)
tres àmbits han ofert cursos que com)
binen les classes teòriques amb les
sortides de camp. Els cursos, que for)
men part de l’oferta d’estiu de l’Institut
Joan Lluís Vives, estan adreçats a
estudiants —que obtenen el reconei)
xement amb crèdits de lliure elecció—,
així com a ensenyants de ciències
naturals i socials i professionals relacio)
nats amb el medi ambient i les ciències
de la terra. L’edició d’enguany, a la
qual va assistir el rector, Josep Ferrer,
va ser inaugurada per Adolf Todó,
director general de Caixa de Manresa i
professor d’ESADE, amb una con)
ferència sobre la reforma de l’estat del
benestar.
En el marc de la Universitat d’Estiu va
tenir lloc també, del 14 al 18 de juliol, el
setè curs de Geologia del Berguedà •
www.eupm.upc.es/~ucen/ucenv3.swf

La UPC engega el Programa 
de formació en terceres llengües  
L’objectiu del Programa és aconseguir que, en un termini de
cinc anys, la formació de tots els estudiants de la UPC inclogui
el domini d’una tercera llengua, tant pel que fa a nivell escrit
com oral.

Amb l’aprovació del Programa
de formació en terceres llengües
als estudis de 1r i 2n cicles pro)
mogut per la Generalitat de
Catalunya, la UPC persegueix
que, en un termini de cinc anys,
tots els estudiants dominin una
tercera llengua a nivell escrit i
oral per obtenir el títol universita)
ri. Per demostrar que han adqui)
rit els coneixements d’idioma per
titular)se, els estudiants hauran
d’aprovar un examen o bé
homologar els certificats d’idio)
mes obtinguts a centres externs
a la Universitat. 
El nivell de coneixements haurà
de ser equivalent al 4t curs de
l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI),
per als estudis de 1r i 2n cicles, i
per als estudis de 1r cicle el nivell
serà el corresponent al 3r de
l’EOI. 
Està previst que per a aquest curs la Universitat reforci i doni continuïtat a l’ofer)
ta bàsica que els estudiants tenien a la seva disposició per a l’aprenentatge pro)
gressiu d’idiomes. D’aquesta manera, s’amplia l’oferta complementària d’assig)
natures optatives i de lliure elecció impartides per la secció d’anglès del Depar)
tament de Projectes d’Enginyeria, sobretot en les titulacions relacionades amb
les TIC. D’altra banda, es reforçaran les àrees d’autoaprenentatge instal·lades a
les biblioteques que disposen de recursos i materials per a l’estudi d’idiomes. 
A més, els estudiants podran continuar formant)se a través de l’Escola Virtual
d’Idiomes per a Universitaris, EVIU, mitjançant cursos no presencials •
www.eviu.com

L’aprenentatge basat en pro-
blemes centra una jornada de
l’Institut de Ciències de l’Edu-
cació. Concebut com una eina
docent essencial en els ensenyaments
tècnics, l’ús d’aquesta metodologia va
centrar la jornada que va tenir lloc el 7
de juliol, dins el Programa de formació
de professorat de la Universitat i que
es va iniciar amb una presentació del
professor Javier Barà sobre el marc
teòric d’aquest sistema d’aprenentat)
ge. Durant les sessions es van veure
amb detall les experiències dutes a
terme a l’EPSC i a l’EUPVG, i també
les d’altres universitats catalanes, com
la Rovira i Virgili, la Universitat de Bar)
celona i l’Autònoma.
Finalment, la jornada va concloure amb
un debat, durant el qual es van analit)
zar les limitacions i les oportunitats que
implica la implantació d’aquest model
d’aprenentatge • www-ice.upc.edu

http://www-etseib.upc.es
http://www.eviu.com
http://www-ice.upc.edu
Rossy Laciana
binen les classes teòriques amb lesGeneralitat de

Rossy Laciana
Catalunya,

Rossy Laciana
Depar

Rossy Laciana
tament de Projectes d’Enginyeria,

http://www.gencat.net
http://www.gencat.net
http://www.upc.es/catala/departaments/deps/Dpe.html
http://www.upc.es/catala/departaments/deps/Dpe.html
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El Laboratori de Modelització Virtual de
la Ciutat (LMVC) ha reproduït en 3D les
restes arquitectòniques descobertes al
Born. Les dues maquetes virtuals, cre)
ades per a un programa especial de
TV3 que commemora els fets de l’On)
ze de Setembre, recreen la Barcelona
de principis del segle XVIII i mostren
com eren els llocs on es van produir els
fets més importants de la Guerra de
Successió, amb els edificis singulars,
molts dels quals han desaparegut. 
Entre la vintena d’edificis reconstruïts
virtualment per l’LMVC s’inclouen la
plaça de Sant Jaume, més petita que
l'actual; la Llotja; el palau del Virrei; els
convents de Sant Pere de les Puel·les i

Sant Agustí Vell; les
muralles, i la torre de
Sant Joan, el lloc per on
van entrar les tropes de
Felip V l'11 de setembre
de l’any 1714. Aques)
tes maquetes, realitza)
des amb l’ajut d’un
escàner de raigs làser,
mostren punts de vista
fins ara inèdits de les
restes del Born.
El projecte, dirigit per
Josep Roca Cladera,
s’ha realitzat a partir,
entre altres elements, d'un model digi)
tal del barri de la Ribera de Barcelona

creat en aquest mateix laboratori •
www.upc.edu/noticies

Una recreació virtual en 3D rememora 
la Barcelona del 1714 

L’EUPVG dissenya un sistema
de comunicacions per a cam-
paments saharauis. Un equip
d’estudiants i professors de l’EUPVG,
coordinat per Andreu Català, ha dis)
senyat un sistema de comunicacions
telefòniques via satèl·lit per als campa)
ments de refugiats saharauis de l’Al)
A’yun, Smara, Dajl i Auserd. 
El sistema s’instal·larà l’hivern de 2004
i serà de gran ajut per al progrés dels
habitants d’aquests campaments
(wilaya), situats a la part occidental del
desert argelí, entre 30 i 170 km de
Rabuni. 
Els campaments estan incomunicats
amb l’exterior i no tenen xarxes telefò)
niques per poder comunicar)se a l’in)
terior. Les xarxes de comunicacions
que existeixen són precàries i no hi ha
personal prou format tècnicament per
mantenir)les o reparar)les. 
La instal·lació plantejada per l’EUPVG
es basa en telefonia via satèl·lit i cons)
ta d’un computador amb un software
específic i un mòdem, connectats a
una antena parabòlica. Es tracta d’un
equip fàcil d’instal·lar i de mantenir.
El projecte, que ha donat lloc a un tre)
ball de fi de carrera, s’emmarca dins
dels programes de desenvolupament
del Centre de Cooperació per al
Desenvolupament (CCD) • 

Sis científics de la Universitat Politècni)
ca de Catalunya han rebut les distin)
cions de la Generalitat de Catalunya
per la seva activitat científica, en el
marc del Programa per a la promoció
de la recerca universitària. Són Mateo
Valero, del Departament d’Arquitectura
de Computadors, reconegut en la
categoria d’investigador; Carlos Enri)
que Alemán, del Departament  d’En)
ginyeria Química; Jordi Cortadella, de
Llenguatges i Sistemes Informàtics;
Jorge García, de Física i Enginyeria
Nuclear; Romualdo Pastor, de Física i
Enginyeria Nuclear, i Juan Pérez Torres,
de Teoria del Senyal i Comunicacions,

en la categoria de joves investigadors. 
Les distincions han estat també ator)
gades a 25 científics més d’universitats
catalanes que les van rebre el 23 de
juliol passat de mans del president de
la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol,
acompanyat del conseller del DURSI,
Andreu Mas)Colell. 
El professorat distingit podrà dedicar)
se de manera prioritària —a partir del
curs acadèmic 2003)2004— a activi)
tats de recerca per un període de qua)
tre anys, en la categoria de joves inves)
tigadors, i de sis anys si són de la cate)
goria d’investigador •
www.upc.edu/noticies

El 25 de juliol el Consell de Govern pro)
visional va aprovar la creació de tres
noves línies de recerca. Es tracta de
Control Avançat de Sistemes d’Energia
(Enric Fossas i Jordi Riera); Enginyeria
Hidrològica i Dinàmica Fluvial (Josep
Dolz i Joan Armengol, de la UB) i Aigua,
Hidrodinàmica Fluvial i Medi Ambient
(Allen Bateman i Luis Berga).

D’altra banda, s’han donat de baixa les
línies: Moviment Variable en Làmina
Lliure i Noves Tècniques Experimentals
i de Models Reduïts en l’Estudi dels
Fenòmens Hidràulics. 
També s’ha aprovat la reestructuració
de la totalitat de les línies de recerca de
les quals és responsable el Departa)
ment d’Enginyeria Electrònica •

Creació de noves línies de recerca

Sis investigadors, distingits per la Generalitat 
de Catalunya pels seus projectes de recerca

http://www.upc.es/catala/noticies/acrecerca/2003/projecteborn.htm
http://www.upc.es/catala/noticies/acrecerca/2003/distincionsrecerca.htm
Rossy Laciana
Laboratori de Modelització Virtual de

Rossy Laciana
la Ciutat (LMVC)

Rossy Laciana
l’EUPVG,

Rossy Laciana
Centre de Cooperació per

Rossy Laciana
Desenvolupament (CCD)

http://www.upc.es/cpsv/lmvc/index.htm
http://www.upc.es/epsevg/
http://www.upc.es/ccd/
Rossy Laciana
Departa

Rossy Laciana
ment d’Enginyeria Electrònica

http://petrus.upc.es/
http://petrus.upc.es/
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Premis 

El Programa Innova guardona
les millors idees de negoci. El
primer premi de la tercera edició del
Concurs UPC)EAE sobre Idees de
Negoci, organitzat pel Programa Inno)
va i l’Escola d’Administració d’Empre)
ses (EAE), ha estat per al disseny
d’una balisa autoguiada, un sistema
automàtic, dinàmic i personalitzat d’or)
ganització de qualsevol port esportiu,
creat per un grup d’estudiants de
l’ETSEIT, que rebran els 3.600 € amb
què està dotat el guardó.
El segon premi, dotat amb 1.800 €,
s’ha repartit entre els projectes Just in
Mind, d’estudiants de l’ETSETB, un
nou sistema de gestió d’R+D+I per evi)
tar la pèrdua de valor d’un producte en
el procés de creació i estandardització,
i Uper Cash,  un nou sistema de paga)
ment de compres en línia realitzat per
estudiants de l’EAE.
El tercer premi, dotat amb 1.200 €,
s’ha atorgat als projectes següents:
Ecoresiduos, presentat per estudiants
de l’ETSAV; Cruiseland, realitzat per
estudiants de l’ETSETB; AIDDEA, d’un
equip de l’ETSEIT i de l’ETSETB; Tria,
projecte presentat per un grup de
l’ETSEIT; Freear, d’estudiants de
l’ETSETB; OMS Open Mangement
System, d’un equip de l’ETSETB; ECO
GAZ, un projecte d’estudiants de
l’ETSEIT, i Vins d’Autor, d’estudiants
de l’EAE. Els premis es van lliurar el 8
de juliol passat •
http://pinnonva.upc.es

Un grup de l’ETSEIB dissenya un sistema 
que permet detectar la qualitat de l’aire

Un grup del Laboratori del Centre de Medi Ambient de l’ETSEIB
ha creat un sistema per detectar en temps real els compostos
orgànics volàtils responsables dels episodis de males olors. 

L’aparell forma part del sistema de
control dissenyat per un equip de
l’ETSEIB dirigit per F. Xavier Roca (res)
ponsable de l’Àrea de Control
Atmosfèric), i permet identificar més de
300 compostos orgànics volàtils (COV)
en mostres d’aire ambient i avaluar la
qualitat de l’aire en funció dels nivells
mesurats de compostos odorífers,
tòxics, innocus, carcinògens i proba)
bles carcinògens.
Els COV són emesos a l’atmosfera tant
per processos industrials com per les
instal·lacions de tractament de residus.
El tret principal del sistema, que ja s’ha
fet servir amb èxit en diverses pobla)

cions catalanes, és la participació de
les persones afectades, que activen
l'aparell captador en els períodes de
màxima intensitat de les males olors i
en determinen també la periodicitat i la
intensitat • www.upc.edu/noticies

Un any i mig després de la seva creació i un any després de la inauguració ofi)
cial, el balanç del laboratori Intel)UPC Labs Barcelona és molt positiu. Durant
aquest període inicial s'han començat a produir els primers resultats.
En aquest laboratori es realitzen projectes d'R+D orientats a millorar el rendi)
ment dels processadors, reduir)ne el consum d'energia, augmentar)ne la fia)
bilitat i limitar)ne la complexitat i, per tant, el cost del disseny i de verificació.
Els projectes de desenvolupament incideixen en les dues línies principals de
microprocessadors d'Intel, IA)32 i IPF, mentre que els projectes de recerca
estan orientats a descobrir noves tècniques de microarquitectura i compil·lació
que permetin millorar les prestacions dels processadors del futur.
Una de les principals línies d'R+D ha estat el disseny de microarquitectures per
fer un ús més eficient de l'energia, i, d'aquesta manera, augmentar l'autono)
mia dels computadors mòbils i reduir el cost dels sistemes de refrigeració.
Una altra de les principals línies de recerca s'ha centrat en el disseny de pro)
cessadors amb capacitat per paral·lelitzar de forma especulativa codis
seqüencials i, així, accelerar)ne l'execució.
L'estreta col·laboració entre la UPC i Intel és un dels pilars fonamentals del
laboratori. La combinació de l'experiència investigadora de la Universitat amb
l'accés a la tecnologia d'última generació i l'experiència en disseny d’Intel fan
possible dur a terme projectes que d'altra manera serien inviables. El labora)
tori està fent possible que enginyers i doctors treballin en una activitat única
d'alta tecnologia, fet que contribueix a augmentar el potencial científic de Bar)
celona. Un cop més, la UPC ha demostrat que forma, fomenta i atrau grups
de recerca amb projecció internacional en temes d'alta tecnologia, que des)
perten l'interès de les empreses més punteres.

Antonio González, Roger Espasa,Toni Juan 
Intel 6UPC Labs Barcelona

Intel-UPC Labs, una experiència
investigadora positiva

Beques predoctorals per a
investigadors. La Generalitat de
Catalunya, a través del Departament
d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació (DURSI), ha obert una nova
convocatòria de beques predoctorals
per a la formació del personal investi)
gador (FI 2004).
D’altra banda, s’ha obert la convo)
catòria d’11 beques predoctorals
UPC)ICF per a la recerca, convocades
conjuntament per la Universitat i l’Insti)
tut de Ciències Fotòniques. Aquests
ajuts (962 €) s’adrecen a estudiants de
doctorat interessats en l’especialitza)
ció científica en àmbits relacionats
amb les ciències i tecnologies fotòni)
ques • http://dursi.gencat.net

http://pinnonva.upc.es
http://www.upc.es/catala/noticies/acrecerca/2003/contrololor.htm
http://dursi.gencat.net
Rossy Laciana
l’ETSEIB

http://www-etseib.upc.es/
Rossy Laciana
beques predoctorals

Rossy Laciana
per a la formació del personal investi)

Rossy Laciana
gador (FI 2004).

http://dursi.gencat.net/generados/catala/recerca/convocatoriabapc/1067_19_6960.html
http://www.icfo.es
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... i els propers dies

... i al web www.upc.edu

Els estudiants seran els dissenyadors
de la propera carpeta de la UPC, a tra)
vés del concurs organitzat per la Uni)
versitat i que té com a objectiu la parti)
cipació de la comunitat universitària en
el disseny i també en l’elecció posterior
del projecte guanyador. 
Tota la informació sobre les bases del
concurs i sobre els criteris de presenta)
ció del projecte es pot consultar al web
de la carpeta 2004-2005. 
El 31 d’octubre és l’últim dia per pre)
sentar propostes. Els dissenys finalis)
tes es publicaran al web a finals de
novembre. 

Un cop seleccionats els finalistes, el
professorat, el PAS i els estudiants
podran votar a principis de desembre
per la proposta de disseny preferida.
Abans que acabi l’any es farà públic el
disseny guanyador, que es podrà con)
sultar al web • 
www.upc.edu/carpeta04-05

Memòria del curs 2002-2003

El volum recull l’activitat de la UPC a partir de les
actuacions més destacades dutes a terme en els
àmbits de la docència, el doctorat, la recerca i la
transferència de resultats, i les actuacions que
tenen a veure amb la implicació de la UPC en la
societat i el territori, així com altres aspectes rela)

cionats amb les persones i l’organització. Per primera vegada, la Memòria inclou
un CD que recopila i amplia la informació que fins ara es recollia en el Llibre de
dades estadístiques •

Entre els dies 6 i 8 de novembre tindran
lloc a l’ETSEIT les jornades Energies
Renovables i Tecnologia per al Desen)
volupament Humà, organitzades pel
CCD i Enginyeries sense Fronteres
(ESF). L’objectiu de les jornades és
debatre el paper de les energies reno)
vables en el desenvolupament humà, i
apropar a la comunitat universitària i a
les ONG la realitat energètica mundial i
els diferents tipus de tecnologies apli)
cades a projectes de subministrament
energètic en països en vies de desen)
volupament. 
D’altra banda, el segon Congrés Engi)
neering Education in Sustainable Deve)
lopment (EESD), organitzat pel Pla de
medi ambient de la Universitat, ha

obert el termini de presentació dels
resums de ponències, que es poden
fer arribar a la secretaria del congrés
fins a l’1 de febrer de 2004. La segona
edició del congrés està orientada al
món de l’ensenyament de l’enginyeria i
pretén incidir tant en la docència com
en la recerca. El congrés, que tindrà
lloc del 27 al 29 d’octubre de 2004,
pretén ser un punt de trobada entre
diferents col·lectius com ara acadè)
mics, polítics, industrials, investigadors,
estudiants i membres d’ONG, per
posar en comú les diferents iniciatives
de caire internacional que s’han dut a
terme en benefici del desenvolupament
sostenible • www.isf-cat.org/energia i

http://congress.cimne.upc.es/eesd2004

El desenvolupament sostenible, a debat 
Les jornades Energies Renovables i Tecnologia per al Desenvolupament
Humà i el 2n Congrés Engineering Education in Sustainable Develop-
ment, que tindran lloc properament, són una mostra de la implicació de
la Universitat en la docència i la recerca en desenvolupament sostenible. 

www.reformcampaign.net. Web de
la Campanya Mundial
per a una Profunda
Reforma del Sistema
d’Institucions Interna)
cionals, promoguda
per Ubuntu i a la qual

es poden adherir totes les persones
interessades. La proposta d’Ubuntu
pretén unificar esforços d’organitza)
cions internacionals no governamen)
tals, personalitats i intel·lectuals per
sensibilitzar sobre la necessitat de la
reforma de l’actual sistema d’institu)
cions internacionals •
www.ubuntu.upc.es

Premi Europeu de Paisatge
Rosa Barba

El projecte guanyador de la nova edició
del Premi Europeu de Paisatge Rosa
Barba es lliurarà durant el Simposi de
la 3a Biennal Europea de Paisatge, que
es celebra entre els dies 27 i 29 de
novembre a Barcelona. Els projectes
es poden fer arribar fins al proper 24
de setembre i l’elecció del projecte
guanyador la realitzarà un jurat interna)
cional. 
El Simposi de la 3a Biennal, organitza)
da per l’ETSAB i coordinada pel
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Cata)
lunya (COAC), vol esdevenir un fòrum
actiu i obert amb conferències i taules
rodones per debatre i explorar els límits
de noves i variades intervencions en el
paisatge i la natura. 
La selecció de les obres més significa)
tives realitzades a Europa des de 1998
s’exposaran al COAC entre els dies 20
de novembre i l’11 de desembre.
Paral·lelament, l’ETSAB ha organitzat
una mostra amb els treballs més inte)
ressants sobre paisatgisme realitzats
per estudiants d’arquitectura de tota
Europa • 
www.coac.net/landscape 

Com dissenyar la nova carpeta

http://www.upc.edu/carpeta04-05
http://www.isf-cat.org/energia
http://www.reformcampaign.net
http://www.ubuntu.upc.es
http://www.coac.net/landscape
http://congress.cimne.upc.es/eesd2004/
Rossy Laciana
web

Rossy Laciana
de la carpeta 2004-2005.

http://www.upc.edu/carpeta04-05
http://www.upc.edu/carpeta04-05
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Fundador i president executiu 
de l’Associació Xilena de Seguretat

“Les empreses han d’incorporar
la prevenció de riscos 
a les estratègies de negoci”

Eugenio Heiremans,

Eugenio Heiremans continua en
actiu als 80 anys com a president
executiu de l’Associació Xilena de
Seguretat (ACHS), que va fundar fa
45 anys.  Els dies 29 i 30 de maig va
visitar la UPC amb l’objectiu
d’estrènyer els lligams de col·labo-
ració que existeixen des de fa anys
entre la Universitat i la institució
que presideix. Fruit d’aquesta rela-
ció són l’organització de diferents
jornades i programes de formació.

Des que es va crear el 1958, l’ACHS
ha estat una institució de referèn-
cia. Quina ha estat la clau?
Tant les empreses com els treballadors
van confiar des del primer moment en
la proposta de l’associació pel que fa a
la millora de la salut, la seguretat i la
qualitat de vida de les persones i
també com a factor determinant per
garantir una productivitat superior. Es
va assumir la prevenció com a part de
la cultura i l’estratègia de l’organització.
Quina era la situació anterior en
aquest camp?
Al començament semblava un somni
inassolible. L’accidentalitat arribava al
35%, la gestió de la prevenció era
nul·la i l’atenció dels accidents i les
malalties deficient, fet que implicava un
fort impacte social i econòmic per al
país.
I quina ha estat l’experiència?
Ha estat bàsic el compromís ferm que
hem assumit amb les empreses i els
treballadors i que hem mantingut en el
temps, oferint)los una atenció eficient.

Aquesta atenció es du a terme a través
de personal altament capacitat i com)
promès, que actua sobre la base de
clars principis ètics i morals. 
L’ACHS també ha fet un esforç en
l’àmbit de la formació.  
En prevenció és impossible assolir
resultats satisfactoris si la gestió dels
riscos no va acompanyada de progra)
mes educatius adreçats tant als
empresaris com als treballadors. Així,
el darrer any la Unitat de Capacitació
va dur a terme 9.149 cursos de forma)
ció, en els quals van participar 156.353
persones.
A més, des de fa més de 25 anys,
mantenim un programa educatiu a tra)
vés d’un conveni amb el Ministeri d’E)
ducació: el Programa de prevenció de
riscos escolars (PRIES), adreçat a for)
mar hàbits de seguretat entre els esco)
lars de tots els nivells educatius: els
futurs treballadors.
Quins són els principals reptes per
a la prevenció de riscos laborals i
la seguretat a l’Americà Llatina? 
El desafiament de l’ACHS és aconse)
guir que el tema de la seguretat sigui
abordat com a prioritari a les empre)
ses, que ho incorporin a les estratègies
de negoci. Només així complirem la fita
d’arribar l’any 2007 a una taxa d’acci)
dentalitat del 5%. En l’actualitat aques)
ta xifra és del 7,9 %. 
L’altre gran repte és enfortir encara
més la prevenció en les petites i mitja)
nes empreses, que és on actualment
es registra un índex més alt d’acciden)
talitat.

Quina impressió s’emporta de la
UPC?
Vaig quedar gratament impressionat.
D’una banda, per l’entusiasme dels
estudiants per rebre nous coneixe)
ments i pel respecte que tenen cap a la
universitat i els professors; i, de l’altra,
pel fet que és una universitat que tre)
balla activament amb l’empresa, amb
la realitat, tant en la recerca de proces)
sos com en l’elaboració de nous pro)
ductes o equips. És una relació que no
he vist en altres universitats del món •
L’ACHS és la principal mutua d’ac)
cidents de Xile, amb un 54% de
quota de mercat, amb més de
36.000 empreses i 1.450.000 treba)
lladors afiliats. La relació amb la
UPC es va encetar l’any 2000 en el
marc de les jornades Mirada a Cata)
lunya des de Santiago de Xile, que
van organitzar el Centre Català i l’A)
grupació Catalana de Santiago de
Xile. 
Més tard, el novembre de 2001, la
Fundació Politècnica va signar un
conveni amb l’ACHS a partir del
qual les dues institucions han coor)
dinat diversos programes de forma)
ció sobre ergonomia, prevenció de
riscos laborals o gestió de la qualitat
i el medi ambient. 
També han col·laborat en la implan)
tació d’un pla integral de seguretat a
Aguas Andinas, una de les empre)
ses líders al país en temes de segu)
retat • www.achs.com

http://www.achs.com
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