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El mes de maig de 1989 va començar a fer calm el butlletí 
"Informacions", publ icació mensual del Rectorat de I a 
Universitat Politècnica de Catalunya. Aquest mitjà va néixer 
amb l'objectiu de millorar el nivell d'informació entre els 
membres de la comuni tat. Perquè, tal com es manifestava a 
l'editorial de presentació del seu primer número, sovint, tot 
allò que es discuteix i decideix en els òrgans de govern no arri
ba amb la necessària agilitat i claredat als estaments i a les per
sones afectades. 
Ara, després de quatre anys, "Informacions" arriba al seu nú
mero 50, i hem volgut aprofitar aquesta fita per reflexionar so
bre el paper d'una publicació que ha intentat, en tot moment, 
reflectir els esdeveniments més importants que s'han produït, 
en els darrers anys en el si de la comunitat, i que també ha in
tentat propiciar un contacte més estret del teixit universitari. 
És evident que tota gran institució necessita una comunicació 
fluida, que faci liti el coneixement de la comunitat respecte de 
les iniciatives que s'hi porten a terme, encara més en el cas de 
la Politècnica, on l'activitat en el terreny acadèmic i el volum 
de la seva investigació constitueixen un motor generador de 
contínues notícies. Per això, considerem el butlletí com una ei
na de difusió d'informació i de publicació d 'esdeveniments 
generats per la institució. 
Conscients de la gran importància i de la repercussió de la nos
tra tasca científica, el mes d'octubre de 1991 es va crear una 
nova secció, que, sota la denominació "Universitat-Empresa", 
ha estat dedicada a potenciar el coneixement, tant a l'interior 
de la comunitat com entre les empreses i la resta de la societat, 
sobre la recerca i la transferència de tecnologia que es produei
xen a la Universitat. Aquest canvi , que va comportar un incre
ment de les pàgines del butlletí, va ser un intent d'acostar-nos 
als diferents departaments i de donar a conèixer les seves línies 
d'investigació. 
La introducció del color en el número 50 del butlletí 
"Informacions" és també el punt de partida d'una nova etapa, 
en la qual hem optat, sense cap increment de cost gràcies als 
avenços tècnics, per una millora de la imatge i, en definitiva, 
de la qualitat d'una publicació oberta a tothom, i des de la qual 
volem animar els membres de la comunitat a aprofitar molt 
més encara aquest mitjà de comunicació. Perquè, com va dir 
l'expert en comunicació Marshall Mac Luhan, només és notícia 
allò de què, finalment, es té coneixement. 

S'inaugura la Casa de l'Estudiant i s'enderroquen 
els antics barracots 

La UPC signa un conveni de col.laboració amb 
organitzacions econòmiques de Catalunya 

La Politècnica serà seu, aquest mes, de les 
I Jornades de Serveis Universitaris 
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Inaugurada la Casa de 
l'Estudiant i enderrocats els 
antics barracots 
El dia 18 d'octubre va tenir lloc la 
inauguració de la Casa de 
l'Estudiant del campus nord amb 
la signatura del conveni de cessió 
dels espais del nou edifici que van 
signar el rector de la Universitat, 
Gabriel Ferraté, i les associacions 
acollides a la nova instal.lació. 
L'acte d'inauguració es va cloure 
amb l ' enderrocament simbòlic 
dels barracots, situats al sud del 
campus, que fins ara havien acollit 
algunes de les associacions d' estu
diants de la UPC al campus nord. 
Després de l ' enderrocament, ne
cessari per a l'av'anç de les obres 
d'urbanització que la Universitat 
Politècnica du a terme a la zona 
sud del campus nord, va tenir lloc 
a la plaça central una festa, ame
nitzada pel grup Inspecto r 
Tuppence, que havia estat convo
cada per les associacions usuàries 
de la Casa de l'Estudiant per cele
brar la inauguració. 

Antoni Subirà clausura les 
I Jornades de Mineria i 
Recursos Naturals 
El conseller d'Indústria i Energia 
de la Generalitat de Catalunya, 
Antoni ~irà, va clausurar el pas
sat dia 29 d'octubre, amb una con
ferència, les I Jornades de Mineria 
i Recursos Naturals, organitzades 
per l'Escola Universitàri a 
Politècnica de Manresa. 
L'acte, al qual van assistir el rector 
de la Politècnica, Gabriel Ferraté, i 
el director de l'EUPM, Pere Rubió, 
posava fi a prop de dos mesos de 
seminaris, conferències i activi 
tats, que han reunit més de dos
cents especialistes, empresaris i 
responsables de l'Administació 
central i autonòmica interessats en 
les noves tecnologies aplicades a 
l'explotació dels recursos naturals, 
així com en la rehabilitació d'es
pais degradats i en l'estat actual i 
futur de la mineria catalana. 

I Jornades de Serveis 
Universitaris a la UPC 
"Viure la universitat" és el títol de 
les I Jornades de Serveis Univer
sitaris que la Universitat Politèc
nica de Catalunya acollirà els 
propers dies 24, 25 i 26 de novem
bre, en les quals participaran vice
rectors, gerents, responsables i tèc
nics d'universitats de tot l'Estat. 
L' objectiu de les jornades, organit
zades amb la col.laboració de la 
Generalitat, el Ministeri d'Educa
ció i Ciència i l'Associació d'A
mics de la UPC, és reflexionar i 
debatre sobre el creixement i la 
consolidació dels serveis universi
taris, el seu paper, el seu finança
ment i la seva execució a la uni
versitat espanyola des de fa uns 
anys. 
El debat se centrarà en la missió 
dels serveis universitaris, com con
figurar-los i com real i tzar- Ios . 
S'exposaran diferents ponències 
sobre màrqueting, anàlisi de la ti
pologia social dels usuaris i fi
nançament d'aquests serveis . 
A més, es presentaran nou expe
riències innovadores en el camp 
dels serveis dutes a terme en dife
rents universitats espanyoles. 
Paral.1elament a aquesta trobada 
tindran lloc a la Politècnica la V 
Trobada de Serveis Lingüístics 
Universitaris, les II Jornades de 
Centres d'Informació Universitària 
i les I Jornades Tècniq ues de 
Gestió Cultural d'Universitats. 

La recerca universitària 
centra el IV Fòrum de 
Telecomunicacions 
El passat 28 d' octubre, el campus 
nord de la UPC va acollir la quarta 
edició del Fòrum de Telecomuni
cacions, que organitzen els estu
diants de l' ETSETB per posar-se 
en contacte amb el món empresa
rial i facilitar futures contracta
cions. Amb motiu del fòrum, es va 
dur a terme durant el mes d'octubre 
un cicle de conferències sobre l'es
tat del sector. 
La novetat més destacada ha estat 
la Jornada de Portes Obertes, que 
ha permès a empreses com ara 
Hewlett Packard,Telefònica, 
Andersen Consulting, Borland o 
Alcatel, entre altres, visitar els di
ferents laboratoris i centres de re
cerca del campus nord per conèixer 
què es fa a la Universitat i facilitar 
la transferència de tecnologia entre 
la Universitat i la indústria. 

La Politècnica signa un conveni de col.laboració amb 
organitzacions sòcio-econòmiques de Catalunya 

El rector, Gabriel Ferraté, va signar el dia 18 d'octubre un conveni amb 
organitzacions econòmiques per a la realització de projectes de recerca, 
formació i transferència de tecnologia. L ' acord, promogut pel Consell 
Social, el van signar, a més del rector de la UPC, el secretari general de la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya, José Luis López Bulla, el presi
dent de la Cambra de Comerç de Manresa en representació del Consell de 
Cambres, Francesc Santasusana, el president de Foment del Treball 
Nacional, Alfred Molinas, el secretari de Política Institucional de la UGT, 
Josep M. Rañé, el president de la PIMEC, Agustí Contijoch, i el president 
del Consell Social, Pere Duran Farell. 
L'acord inclou també la creació de l'Oficina d 'Orientació Sòcio-Iaboral, 
la col.laboració tant en la creació de títols universitaris com en la seva ho
mologació, i l'impuls de la formació continuada. 
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El Centre CIM celebra unes 
jornades de portes obertes 
Va presentar a les empreses les seves instal.lacions 
els seus projectes 

Del 19 al2l d'octubre, el Centre CIM (lCT-UPC) va celebrar unes jorna
des de portes obertes amb l'objectiu de presentar les seves instal.lacions i 
els diferents projectes que desenvol upa. 
Cadascun dels tres dies de portes obertes hi va haver una visita comenta
da al voltant d'un tema específi c: enginyeria concurrent -CAD CAE 

CAM i simulació de processos-, tecnologies de fa
bricació mecànica, mesura de coordenades -cèl.lu
les flexibles i digitalització-, i tecnologies d'auto
matització -visió per ordinador, comunicacions in
dustrials i robòtica-o 
El centre, que es dedica a la recerca i a la innova
ció en matèria de fabricació integrada per ordina
dor, funcio na com una planta pilot on es poden ex
perimentar i aplicar noves tecnologies, que es de
senvolupen en un entorn real. 

Des de la seva creació, 'l'any 1991 , ha desenvolupat projectes d'automa
tització de la producció, visió per ordinador, etc. per a un gran nombre 
d'empreses, entre els quals hi ha un projecte de control i supervisió d' 11 
robots ABB a Fasa-Renault, un projecte de control i supervisió de 8 ro
bots ABB a Estampaciones Bizkaia, SA, i un projecte de comunicacions 
amb un control eN Siemens Sinumerik, entre d'altres, 
Per dur-los a terme, el centre disposa de l'equip necessari per reproduir 
el funcionament d'una planta pilot de fabricació en tota la seva complexi
tat (màquines i instal.lacions pròpies d'una planta industrial), i pot realit
zar des del disseny del producte i el seu procés de fabricació , fins a la se
va elaboració, emmagatzematge i expedició. 

Física Aplicada 
El Departament de Física 
Aplicada de la UPC desenvolupa 
recerca en les següents àrees: 

-Estabilitat d'estructures en 
mecànica de fluids i la seva evo
lució vers la turbulència, tant des 
del punt de vista de la simulació 
numèrica com des del punt de vis
ta experimental, amb el posterior 
tractament digital de les estructu
res obtingudes. Treballen en tres 
sublínies: 
a)Fluxos 'confinats, convecció tèr
mica i flux de Couette. 
b )Oceanografia. 
c)Estudi experimental d' estructu
res de fluids. 
-Aliatges amb memòria. En les 
seves aplicacions es necessita 
conèixer el comportament de la 
dinàmica de les transformacions 
de fase entre fases metastables . 
Cal determinar els efectes termo
mecànics mitjançant equipament 
automatitzat original, termoscòpia, 
emissió acústica, resistència elèc
trica, anàlisi tèrmica i calorimetria 
d'alta resolució. 
-Dispositius piezoelèctrics (resso
nadors, transformadors , fi !tres, 
transductors, etc.) i estudi de la se
va implementació dins un circuit. 
Caracterització de ressonadors 
piezoelèctrics: mesura de les ca
racterístiques lineals del material i 
anàlisi del seu comportament no 
lineal, i incidència d'aquests fac
tors en el disseny de dispositius. 
Estudi de mecanismes de conduc
ció elèctrica en materials polimè
rics. Mesures de conductivitat 
elèctrica i coeficient Seebeck. 

-Sistemes fora de l'equilibri ter
modinàmic: formació d'estructu
res, fluctuacions, transicions de 
fase , etc. 
-Relativitat general: física dels 
forats negres, relativitat numèrica, 
geometria i relativitat, 
-Irradiació solar, canvi climàtic i 
fenòmens especials, etc. 
Elaboració d'un banc de dades de 
Manresa i d'aquesta zona central 
de Catalunya des de 1930 fins ara. 



El telèfon a la fotografia, nova exposició al campus nord La FNB restaura la maqueta 
del "San Carlos" 

Seminaris 
i cursos a 
l'ITEMA 
L'Institut de Tecno
logia i Modelització 
Ambiental de la 
Poli tècnica ha orga
nitzat un curs sobre 
contaminació per so
rolls, que tindrà lloc 
els dies 17 i 18 de no
vembre. 
A més, del 24 al 26 
de novembre s'impar
tirà també a l'ITEMA 
el curs sobreAuditoria 
Ambiental i reducció 
de corrents residuals. 
Els diferents semina
ris del curs es desen
voluparan a la matei
xa seu de l'Institut de 
Tecnologia i Mode
lització Ambien ta l 
(Manco-mun itat de 
Sabadell-Terrassa, ca
rretera N-ISO de 
Terrassa). 
Més informació al tel. 
7398380. 

Bòlix 

La Sala d ' Exposicions del campus 
nord acull, des del passat 25 d'oc
tubre i fi ns al proper 19 de no
vembre, la mostra El telèfon a la 
fotografia. 
L'exposició, cedi da per la 
Fundación Arte y Tecnología, de 
Telefònica, i patrocinada per la 
Caixa i l'Associació d'Amics de la 
Pol itècnica, recull la visió que te
nen reconeguts fotògrafs sobre la 
comunicació i la tecnologia a par
tir del telèfon , que esdevé així 
l'artefacte comunicatiu per anto
nomàsia. 
La mostra s ' inclou en la llista 
d ' activitats previstes en el 
Programa Transcurs, que té com a 
objectiu acostar el món de la tèc
nica i la tecnologia a les altres rea
l itats socials i artístiques, a més de 
fomentar el debat permanent sobre 
les situacions i els problemes de la 
societat contemporània. 

Oficina d'Acollida 
de la UPC 

Si vius en un pis d 'es
tudian ts i et ca len 
companys per omplir
lo o si tens alguna ha
bitació per llogar, po
sa' t en contacte amb 
l 'Oficina d ' Acollida 
de la UPC, situada al 
pavelló de govern de 
la Universitat. 
Més informació al tel. 
401 79 68. 

Curs de postgrau a 
Terrassa 
Aquest mes s' inicia la 
segona ed ició del 
programa de postgrau 
d'especialització en 
automatització indus
trial a l 'EUETIT. 
Més informació al tel. 
73982 IS. 

Exposició: 
Barça, imatges de 
sempre 
L'Escola Universitària 
Politècnica de Barce
lona acollirà, del 17 
de ·novembre al 2 de 
desembre, l'exposició 
fotogràfica Barça, 
imatges de sempre. 
La mostra s'organitza 
en col.laboració amb 
el Fòrum Samitier i la 
Secretaria General de 
l'Esport de là Genera
litat. 

La Facultat de Nàutica ha iniciat la 
restauració de la maqueta de la nau 
que presideix el vestíbul del centre 
gràcies a un acord amb la Direcció 
General del Patrimoni de la Gene
ralitat. La maqueta, exemple del 
modelisme naval del segle XVIII, 
va servir com a eina didàctica per 
als aprenents de navegants que es
tudiaven a l' escola. 

2n Concurs Literari UPC 
Recull les obres guanyadores i fi
nalistes del 2n Concurs Literari de 
la UPC, patrocinat pel Consell 
Social. 
Al premi es van presentar SS ori
ginals, dels quals 29 corresponien 
a l'apartat de narració curta i 26, al 
de poesia. Els premis es van lliu
rar el passat 25 de febrer de 1993. 
Servei de Publicacions, 1993 
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Els universitaris protesten 
per les taxes amb una vaga 
manifestacions 
Els estudiants universitaris cata
lans van protestar per l'increment 
de les taxes amb una vaga convo
cada el passat dia 27 d'octubre per 
l'Assoc i ació d'Estudiants 
Progressistes (AEP - ACE), 
l'AssoCiació de Joves Estudiants 
(AJEC) i el Bloc d'Estudiants 
Independentistes (BEI). 
La vaga, convocada a totes les 
universitats de l'Estat, es va con
cloure a la ciutat de Barcelona 
amb una manifestació davant del 
Comissionat d'Universitats i 
Recerca. 
Els sindicats universitaris van de
manar també amb aquestes mobi
litzacions el traspàs del sistema 
de beques i la seva gestió al go
vern de la Generalitat de 
Catalunya. 
En total, uns 15.000 universitaris 
es van manifestar en la protesta 
estudiantil més important des de 
l'any 1991. 

El professor Jesús Carrera, 
premiat per la Real 
Academia de Ciencias 
El director de l'ETSECCPB, Jesús 
Carrera, ha estat guardonat amb el 
premi de la Real Academia de 
Ciencias 1993. Amb aquest premi 
es reconeix la seva aportació a la 
solució del problema invers de la 
hidrologia subterrània. 
Carrera ha desenvolupat una me
todologia, difosa internacional
ment, que s'aplica a problemes 
reals, la resolució dels quals no
més era teòrica. 
La Real Academia de Ciencias 
també ha volgut reconèixer la fei 
na que actualment realitza en el 
çamp de la hidrologia estoçàstiça, 
en què ha obtingut conclusions so
bre l'efecte d'escala de la trans
missivitat i sobre l'aparent depen
dència direccional de porositat i 
dispersi vi tat. 

La upe posa la primera 
pedra del poliesportiu 
El poliesportiu del campus nord, que entrarà en 
funcionament el 1995, ha estat cofinançat pel Consejo 
Superior de Deportes i la Secretaria General de l'Esport 
de la Generalitat 

El dia 24 d'octubre, el rector, Gabriel Ferraté, el secre
tari d'Estat per a l'Esport, Rafael Cortés Elvira, i el se
cretari general de l'Esport, Josep Lluís Vilaseca, van 
posar la primera pedra del nou poliesportiu subterrani 
que la UPC construirà al campu~ nord. El projecte ~stà 
finançat pel Consejo SuperIor de Deportes I la 
Secretaria General de l'Esport de la Generalitat, després 
del conveni signat amb la UPC el nove.mbre de 1992. 
El nou pavelló, que s'ubicarà al costat de l'edifici 
Nexus, és una resposta a la creixent demanda d'activi
tats esportives a la UPC. L'objectiu de l'equipament és 
acollir les múltiples activitats esportives que s'organit
zen, però també les celebracions culturals i socials. Fins 
ara la UPC, que no disposava d'instal.lacions esportives 
pròpies a Barcelona, amb excepció del gimnàs construït 
a l'ETSEIB, havia suplit aquesta mancança amb conve

nis amb altres institucions o empreses esportives. 
Obra de l'arquitecte Francesc Rius Camps, la nova construcció comp
tarà amb 4.750 ml de superfície edificada, dels quals un total de 2.052 
ml corresponen a zones específicament. d'ús esp<?rti~. Al volta~t 
d'aquesta edificació s'ha previst una àmplIa zona enJardmada de mes 
de 2l.000 ml, i per sobre es construirà la gran plaça central, un dels 
centres neuràlgics de la urbanització del campus nord. 
El poliesportiu disposarà de tres plantes ~oI?unicad~s ,des de l'.exte~ior 
per una rampa circular per la qual el publIc accedIra al seu mt.enoL 
L'espai tindrà una capacitat de l.000 espectadors ~n. grades fIxes ~ 
mòbils per a activitats esportives i de l.500 per a actIVItats culturals I 
lúdiques, com ara espectacles i con?~rts . .,. 
Entre els diferents serveis que ofenra, destaquen un g¡mnas polIvalent 
de prop de 120 ml, vestidors, una sala de fitness, una sala per ~ act!vi
tats especials, dues sales per a massatges, dues saune.s, un espaI de JOc, 
una àrea d'escalfament i tres magatzems per a maten al. 
D'altra banda, abans de l'acte es va celebrar pels carrers propers al 
campus la 11 Cursa Popular, organitzada. ~el Servei d'Espo~ts. La cur
sa, que va tenir un recorregut de 5 qUIlometres, va reumr enguany 
l.200 atletes. Els primers classificats de l'edició de .1993 van ser, e~ la 
categoria femenina, Aida Agea, de l'ETSETB, I en. la, mas?ulma, 
Fernando Ruiz, de l'EUPVG, que van rebre el premI d un vIatge a 
Tunis. 



La UPC treballa en el 
reaprofitament de 
pneumàtics per a asfalts 
Un equip del Departament 
d'Enginyeria de la Construcció 
dirigit pel catedràtic Enric 
Vàzquez, treballa en dues vies de 
reu tili tzació del s pneumàtics 
vells, una deixalla que crea pro
blemes perquè és abundant, ocu
pa molt d 'espai i té una llarga vi
da. En el primer cas es tracta de 
reduir el residu a pols fent-lo pas
sar per un procés de raspatge i 
fer-lo servir barrejat amb aglome
rats asfàltics. Una altra possibili
tat és reutilitzar-Io per fer tracta
ments antilliscada a les superfí
cies desgastades de les carreteres. 

El producte asfàltic que s'obté de 
la pols del cautxú assumeix així 
noves característiques, com ara 
un grau més gran d'adherència i 
qualitat que el convencional. 
La pols del cautxú com a compo
nent de l' asfalt ja s'ha fet servir 
en alguns trams de vorera del ba
rri de la Vila Olímpica, però el 
procés , fins ara, és encara relati
vament car, i s'està treballant per 
mill orar -lo. 

• •• • .. -
VALUE 11 
Estudis de mercat, avaluacions 
del potencial d'explotació, recerca 
de socis industrials o financers, 
estudis de viabilitat sota condi
cions industrials , etc. La data lí
mit per a la presentació de pro
postes és el 15 de desembre de 
1993. 

THERMIE 
La convocatòria del programa de 
demostració de foment de les tec
nologies energètiques es tanca el 
proper 1 de desembre. 

AGRICULTURA I 
AGROINDÚSTRIA 
Agricultura, ilvicultura, aqüicul
tura i pesca. Se li ha assignat un 
pressupost de 40 MECU. La con
vocatòria es tancarà el proper 14 
de gener de 1994. 

Materials amb memòria per 
evitar la caiguda de les 
pròtesis dentals 
Un equip del De partament de 
Ciència dels Materials i 
Enginyeria Metal.l úrgica, dirigit 
pels professors Javier Gil i Josep 
Anton Planell , en col.laboració 
amb Miquel C a rtada, de la 
Facultat d 'Odontologi a de la 
Universitat de Barcelona, ha de
senvolupat un sistema per corregir 
els moviments i la caiguda de les 
pròtesis dentals . Han elaborat un 
aliatge de níquel i titani amb efec
te pseudoelàstic amb el qual es 
modelen els retenidors de les prò
tesis, responsables de suportar i re
tenir les pròtesis . L'equip de la 
UPC ha utilitzat un material amb 
memòria de forma i amb efecte 
pseudoelàstic que permet aplicar 
forces constants sobre les dents 
pilar, sense perill de des activació 
dels retenidors a força de treure i 
posar la dentadura. 

La UPC idea un sistema per 
fer maons aprofitant llots de 
depuradora 
Un grup de recerca de la Politèc
nica, dirigit pel professor Juan 
Antoni Cusidó, en col.labqració 
amb la Borsa de Subproductes de 
la Cambra de Comerç, Indústria i 
Navegació de Barcelona, ha ¡ilaten
tat un sistema de rec iclatge de 
llots de depuradora d ' aigua per a 
la fabricació de totxanes. 
Els nous materials ceràmics que 
s' obtenen milloren les propietats 
tecnològiques dels actuals i poden 
permetre acabar amb tots els resi
dus de les depuradores. 
La nova totxana, Ecobrick, es pot 
fer servir, en principi, per a qual
sevol ús no exterior aplicat a la 
construcció. D 'altra banda , fent 
lleugeres modificacions en el seu 
procés de producció es podran ob
tenir, també, variants aptes per a 
l'ús d'exteriors, en aplicacions per 
al mobiliari urbà, tanq ues acústi
ques, etc . 
Així mateix, l'Ecobrick suposa un 
estalvi d'energia considerable en 
el seu procés de producció i en les 
seves aplicacio ns . Requereix 
menys energia per coure la cerà
mica i és més aïllant que les tot
xanes convencionals. 

El CEPBA imparteix un curs 
del programa COMETI 
El Centre Europeu de Paral.lelisme 
de Barcelona va impartir, del 20 al 
22 d'octubre, un curs d'introducció 
al processament en paral.lel, que 
forma part del programa COMETI 
de la Comunitat Europea. 
El curs va tenir lloc al CEPBA i va 
ser seguit per 30 persones, que van 
poder aprendre els fonaments bà
sics de les arquitectures de compu
tadors i van poder fer pràctiques en 
els diferents computadors pa
ral.lels de les instal.lacions del 
CEPBA. 
El curs forma part de les activitats 
de formació desenvolupades pel 
consorci ACT UETP, entitat orien
tada a la transferència de tecnologia 
so bre supercomputadors en 
paral.lel a les empreses. 
El CEPBA és un dels cinc socis 
fundadors de l'ACT, que actual
ment compta amb 30 socis del món 
de la indústria i de la universitat. 

L'ETSEIB fa un estudi del flux 
de passatgers a 
l'estació del Nord 

El Departament d 'Estadística i In
vestigació Operativa de l'Escola 
Tècnica Superior d'Enginyers 
Industrials de Barcelona ha signat 
un conveni amb la Societat 
Municipal d'Aparcaments i 
Serveis, mitjançant el qual desen
voluparà un projecte que ha de de
finir un procediment estadístic que 
permeti estimar el nombre de viat
gers que utilitzen l'estació d'auto
busos Barcelona-Nord. 
En els procediments de mostreig es 
tindran en compte factors tals com 
el dia de la setmana, les hores pun
ta, els períodes de vacances, les lí
nies, les companyies, etc. 
L'estudi que farà el Departament 
d'Estadística i Investigació 
Operativa també considerarà la 
conveniència de concentrar l'esforç 
d'inspecció en unes línies més que 
en d ' altres , considerant aspectes 
tals com el cànon per passatger, el 
nombre habitual de passatgers, o la 
fiabilitat de la informació submi- 
ni strada per les companyies. 


