
El mes d'octubre passat, coincidint amb l'inici del curs acadè
mic, van començar les primeres mobilitzacions estudiantils. En 
resposta a la pujada, o rdenada pel Ministeri d'Educació i 
Ciència, del preu de les taxes en un 12%, el dia 27 els universi
taris van convocar una vaga a totes les universitats de l'Estat. 
Cent mil estudiants van participar en les manifestacions convo
cades per demanar també un canvi en la política de beques i 
una millora de la qualitat docent. 
Les darreres mobilitzacions han servit per demostrar tant la in
quietud dels estudiants com la preocupació de la societat civil 
respecte de temes vinculats, en definitiva, a la qualitat del siste
ma universitari espanyol. 
Nosaltres creiem que aquesta preocupació està justificada, en 
part, pel mateix funcionament actual d'un sistema que, any rera 
any , deixa fora del món universitari tot un important contingent 
d'estudiants de batxillerat. Un problema per al qual no hi haurà 
solució mentre no es crein sistemes de formació alternatius a la 
Universitat. 
És un fet real que les famílies amb fills en edat de cursar el 
batxillerat viuen en tensió durant els quatre anys i, especial
ment, durant el temps que els estudiants cursen el COU. Però 
aprovar o no aprovar ja no és l'únic problema, perquè el que 
realment preocupa és si les notes obtingudes permetran accedir 
a la Universi tat. Els joves, en plena adolescència, es veuen obli
gats a viure amb un estrès permanent davant la competència 
amb els seus companys per obtenir plaça en un sistema univer
sitari encara insuficient. 
Ara per ara no es veuen solucions que produeixin d'una manera 
ràpida la millora de la qualitat del sistema d'ensenyament ac
tual, i aquest fet , fruit de molts factors, és també el producte 
d'una situació històrica del nostre país. La Universitat espanyo
la presenta mancances d ' infraestructura notables , difícils de su
perar en un fu tur proper. 
En els darTers anys, l' Administració ha fet un esforç molt im
portant en matèria educativa, però aquest esforç encara és insu
ficient per afrontar el creixement demogràfic produït a la dèca
da dels seixanta, i que constitueix la generació de joves que ara 
arriba a la universitat. No ens hem d'enganyar pensant que la 
disminució demogràfica, que es començarà a notar a les univer
sitats en els propers quatre o cinc anys, resoldrà els problemes. 
Per més important que sigui aquesta davallada, difícilment 
compensarà la massificació actual de les universitats. 
A més, cal tenir en compte altres factors que dificultaran la des
massificació, com ara l'increment del percentatge de població 
que vol accedir als estudis universitaris, i, en alguns casos, com 
a la UPC, la incorporació a les carreres tècniques d'un nombre 
cada vegada més important de dones, que són clientes poten
cials molt importans per a un futur immediat. La demanda 
d'ensenyament en el camp dels estudis tècnics va creixent cada 
vegada més i les diferents administracions han de continuar els 
esforços en inversions tal com han fet fins ara. 
A la Politècnica pensem que les mobilitzacions estudiantils per 
demanar més qualitat al sistema universitari no són una qüestió 
que es pugui resoldre només amb meses negociadores. Es tracta 
que la societat s'enfronti a problemes de fons com els de la 
massificació i el finançament de la Universitat, que sobrepassen 
actualment les decisions que es puguin prendre en el si de la 
mateixa institució uni versitària. 
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Es presenta Edicions UPC, el projecte editorial de la 
Politècnica per a la publicació de llibres científico-tècnics 

La UPC crea un fons de 
subsidi per l'interés 
dels crèdits sou 

Amb l'objectiu de posar a l'abast 
dels estudiants, i a uns preus asse
quibles, llibres que complementin 
la seva formació s'ha cre at 
Edicions UPC, el projecte editorial 

Calendari de renovació 
d'estudiants al Claustre 
La darrera Junta de Govern va 
aprovar el calendari definitiu per a 
la renovació dels representant s 
dels estudiants al Claustre, que fi
xa el IOde desembre com a data 
límit de presentació de candidatu
res. El proper dia 15 de desembre 
es proclamaran les candidatures i 
l'I de gener finalitzarà el termin i 
d'impugnacions. La proclamaci ó 
dels elegits es farà un dia després . 
En total són 12 les vacants per 
ocupar, de les quals tres correspo
nen a l'E UP VG , tres més a 
l'ETSAB, dues a l'EUPB i les qua
tre restant s a la FME, la FIB , 
l'EUOT i l'EUPM. 

L'Associació d'Amics signa 
un acord amb la Cambra 
L' Associació d'Amics i la Cam
bra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Barcelona van si g
nar, el dia 4 de novembre passat. 
un acord marc de co¡'¡aboració per 
afavorir la relació de les empreses 
amb la Universitat. 
L'acord, signat pel president de la 
Cambra, Antoni Negre, i pel presi
dent de l 'Associació, Jordi Mer
cader, preveu que la Cambra Bi 
fongui, mitj ançant l'Associaci ó, 
informació, publicacions i altres 
programes específics que generi i 
que puguin ser d ' interès per als so
cis membres de la upc. 
D'altra banda, el 3 de novembre 
passat, l'economista Andreu Mas 
Colell va oferir la conferència "El 
tècnic i el pressupost" , convida t 
per l'Associació d'Amics. 

de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, que es va presentar el dia 
18 de novembre en presència del di
rector general d'Universitats, Ramon 
Pla, del rector de la UPC, Gabriel 
Ferraté, del vice-rector d 'Extensió 
Universitària, Rafael Serra Florensa, 
i del director de la nova editorial, 
Josep Maria Serra. El científic Joan 
Oró va oferir una conferència sobre 
la importància del llibre com a part 
fonamental de la revolució cultural i 
sobre la necessitat de crear una edi
torial al si d'una universitat com la 
Universitat Politècnica. 
Edicions UPC, ens orgànicament i 
jurídicament independent, però sota 
les directrius de la UPC, editarà ma
terials docents, llibres de text, biblio
grafia recomanada i textos científics, 
tècnics i artístics de matèries que 
s'imparteixen a la Politècnica. 
L'editorial té ja publicats 140 títols, i 
en seva línia editorial destaquen les 
col'leccions Aula i Temes Clau, pu
blicacions de suport com ara Politext 
i Politeknos i diccionaris. 

La Politècnica destinarà una parti
da pressupostària de 15 milions de 
pessetes provinent de l'increment 
de les taxes acadèmiques, aplicat 
el curs 92-93 (lO milions) i el 
curs 93-94 (5 milions), al subsidi 
de part dels interessos derivats 
dels crèdits sou. 
Aquests diners, juntament amb els 
atorgats per altres entitats, i els 
rendiments que se n'obtinguin 
conformaran un fons destinat a re
baixar els interessos que han de re
tornar els estudiants que demanen 
un crèdit sou per afrontar les des
peses derivades dels seus estudis 
universitaris. 
Aquesta reducció es farà en funció 
de la situació sòcio-econòmica de 
l'estudiant i segons un barem fixat 
per la UPC que distingeix tres ni
vells, que van des de l'aplicació 
d'una reducció de cinc punts per
centuals respecte a les condicions 
establertes en el préstec fins al 
subsidi total dels interessos. 

Un total de 45 universitats d'arreu de l'Estat participen en les 
Jornades de Serveis Universitaris, organitzades per la UPC 

Més de cent vice-rectors, gerents i responsables de 45 universitats d'arreu 
de l'Estat espanyol van participar del 24 al 26 de novembre en les 
Primeres Jornades de Serveis Universitaris "Viure la universitat" . 
Ip.augurades pel secretari general del Consejo de Universidades, Miguel 
Angel Quintanilla, pel rector de la UPC, Gabriel Ferraté, i pel president 
del Consel l Social , Pere Duran Farell, les jornades van servir per debatre 
el present i el futur dels serveis universitaris. 

Creixement i consolidació dels serveis 
L'objectiu era reflexionar i debatre sobre el creixement i la consolidació 
dels serveis tot reunint els diferents agents que intervenen en aquesta àrea. 
El debat es va centrar en la tipificació, el màrqueting, els models organit
zatius i el finançament del s serveis universitaris, i també en la definició 
del perfil dels usuaris d'aquests serveis. 
Entre les conclusions destaquen la necessitat d'establir des dels òrgans de 
govern i els consells socials una política de serveis, una coordinació entre 
serveis i una professionalització dels seus responsables. A més, els serveis 
d'informació van ser destacats pels assistents com a prioritaris a l'hora 
d'establir una política de serveis. 



La Politècnica presenta a la 
Generalitat el projecte per al 
campus de Terrassa 
El dia 24 de novembre, els direc
tors de les escoles de Tenassa i 
el vice-rector d'Ordenació Aca
dèmica, Jaume Pagès, van pre
sentar al director general d'Uni
versitats, Ramon Pla, els projecte 
acadèmic i urbanístic del cam
pus. 
El projecte preveu l'inici, en els 
propers mesos, de les obres de la 
biblioteca, que acollirà a la plan
ta baixa locals comercials . 
També es començarà a construir 
la residència d'estudiants amb ca
pacitat per a 220 persones i, el 
setembre del 1994, s'iniciarà la 
remodelació de l'Escola d'Arts 
Aplicades. Un altre projecte és el 
pont entre l'Escola Industrial i 
l'Escola d'Enginyers. Pel que fa a 
les noves carreres , es demana 
que es puguin fer a Terrassa la 
d'Imatge i So, la d'Automàtica i 
Electrònica Industrial i la de 
Fotografia. Ramon Pla va ex
pressar la seva satisfacció pel 
projecte i va manifestar les difi
cultats actuals de l'administració 
per finançar nous estudis. 

La UPC acull representants 
dels serveis lingüístics i 
d'i nformació 
Representants dels Serveis d'In
formació d'universitats es van 
reunir el passat mes de novembre 
a la UPC. Com a conclusions de 
la trobada destaca, entre d'altres, 
la necessitat d'aprofitar les tecno
logies d'informació per millorar 
el servei i d'una més gran coordi
nació amb d'altres serveis institu
cionals adreçats als joves. 
La UPC va ser també seu de la V 
Trobada de Serveis Lingüístics 
Universitaris en què es va desta
car la necessitat d'aconseguir una 
completa formació lingüística 
dels membres dels estaments uni
versitaris i d'aprofundir la coordi
nació dels serveis lingüístics de 
les universitats. 

La UPC inaugura LA CUP, 
Ilàrea comercial i de 
serveis del campus nord 
LA CUP és un espai institucional, comercial i de restauració 
obert tant a la comunitat universitària com a la ciutat, en el 
qual es conjuguen la qualitat i els bons preus 

El dia 3 de novembre, el rector, Gabriel Ferraté, el con
seller de Comerç, Consum i Turisme, Lluís Alegre, i el 
comissionat d'Universitats i Recerca, Josep Laporte, 
van inaugurar oficialment les instal' lacions de LA CUP, 
la nova àrea comercial i de serveis que la UPC ha obert 
a la comunitat universitària i a la ciutat. 
LA CUP, que ocupa al voltant de 6.000 m2 a la plaça 
central del campus nord, està dissenyada en tres àrees: 
una d'institucional, una de comercial i, finalment, una 
de restauració. 
L'àrea cultural i institucional ocupa una superfície de 
1.800 m2 que reuneix sales polivalents destinades a 
conferències, exposicions i altres manifestacions artísti
ques , una oficina d'informació i acollida i la Casa de 
l'Estudiant. Entre aquests equipaments hi ha, per exem
ple, l'aula màster, que amb 170 m2 de superfície i dota

da de les més modernes tecnologies , està destinada a presentacions 
institucionals. Destaca també una sala d'exposicions culturals amb una 
superfície de 300 m2. 

De compres per la Universitat i a preu d'estudiant 
L'àrea comercial reuneix 15 botigues en dues plantes, obertes tant a la 
comunitat universitària de la Politècnica com a la ciutat. Les galeries 
contenen una llibreria, una perruqueria, un quiosc, dues agències de 
viatges, una botiga UPC SHOP i una d'esports, entre moltes altres. 
LA CUP es completa amb una zona de restauració en què es vol oferir 
menjar suggerent, variat i de qualitat. Per això, l'oferta s'ha diversificat 
en un self-service, una zona semblant a la d'un mercat en què es poden 
trobar parades amb una oferta molt àmplia, dues cafeteries i un nou 
concepte de restaurant: el Dim Sum. . 
El projecte de creació de LA CUP es va gestar fa dos anys amb la Idea 
de completar al màxim la zona del campus nord. Així, l'any 1992, la 
UPC va treure a concurs la concessió, que es va adjudicar a l'empresa 
DORTMUND. 
L'empresa DORTMUND, que va realitzar una inversió de 370 milions 
de pessetes, es va sotmetre a les condicions de la concessió entre les 
quals hi ha la supervisió dels preus per part de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, el finançament de l'àrea cultural institucio
nal , on hi ha ubicada l'Oficina d'Informació i Acollida, les sales d'ex
posicions i la Casa de l'Estudiant. 



Dinàmica de sistemes per als 
instruments de la cobla 
El Departament d'Enginyeria 
Mecànica fa estudis de vibroacús
tica mitjançant instruments musi
cals catalans. Per dur-los a terme, 
fa servir mètodes avançats d'en
ginyeria, com ara l'assaig i el dis
seny assistits per ordinador o la 
modelització matemàtica. Aquesta 
línia de recerca, que s'ocupa de la 
producció dels sons, està donant 
com a resultat nous prototipus de 
tenora i flabiol. a més de descrip
cions matemàtiques de la genera
ció de sons musicals. 
Els estudis , que es duen a terme 
sota la direcció del professor 
Joaquim Agulló , consisteixen a 
fer la caracterització acústica 
d'instruments de vent, en partiClI
lar d'aquells que formen la cobla 
catalana. Mitjançant la modelitza-

ció matemàtica i el disseny assistit 
per ordinador adaptat als instru
ments musicals, es busca el per
feccionament de la tenora o del 
flabiol per aconseguir uns prototi
pus que millorin la seva afinació 
tot preservant-ne l'autenticitat. 

PACE i PASO 
Les sol, licituds per a l'acció espe
cial Plan de Acción Software para 
España (PASO) es poden presen
tar fins al mes d'octubre de 1994. 
Per al Plan de Acción en CIM para 
España (P ACE) hi ha temps fins al 
mes d'abril del mateix any. 

SISTEMES TELEMÀTICS 
S'ha obert, fins al proper 15 de fe
brer de 1994, una convocatòria del 
programa de Sistemes Telemàtics 
de la Comunitat Europea en la se
va àrea de biblioteques. 

MOBILITAT DE CAPITAL 
HUMÀ 
La propera i última selecció de 
propostes per al programa de mo
bilitat de capital humà (beques in
dividuals) de la CE estarà oberta 
fins a l' 11 de febrer de 1994. 

Aprovada la normativa sobre 
propietat inteHectual dels 
treballs docents 
La Junta de Govern de la UPC ha 
aprovat una normativa sobre la 
propietat inte¡.[ec tual de treballs 
docents, que s'aplicarà a partir d'a
ra a tots els treballs produïts pels 
estudiants i utilitzats per a la seva 
avaluació que es vu lguin fer servir 
per a una altra fina litat. La Llei 
22/1987 de propietat inteHectual, 
publicada al BOE el 17/9/87, serà 
la que regirà la nova normativa a 
la UPC. 
Així es consideraran coautors d'un 
treball l'estudiant que l'hagi elabo
rat i el professor que l'hagi dirigit. 
Mentre que per a la utilització 
dels treballs en l'àm bit docent no 
caldrà el consenti ment dels autors, 
encara que s'hi farà constar els 
seus noms, en el cas que la finali
tat de la utilització produeixi bene
ficis econòmics, si que caldrà el 
seu permís, i a més tindran dret a 
percebre els bene fic is correspo
nents per drets d'autor. 

Aparell per aplicar camps 
magnètics amb fins 
terapèutics i preventius 
El professor Fi del Franco , del 
Departament de Fís ica Aplicada, 
ha fet un estudi de la viabilitat de 
l'ús de camps magnètics en aplica
cions terapèutiques i preventives. 
Les seves conclusions són que el 
camp magnètic és beneficiós per 
als éssers vius, sempre que es res
pectin uns valors . Això l ' ha portat 
a idear un aparel l. que ara ha pa
tentat la UPC , pe r aplicar els 
camps magnètics a persones amb 
determinades afecc ions. 

L'aplicació de camps magnètics 
amb fins terapèut ics no és nova. 
Però normalment els camps amb 
què es treballa es creen amb un 
corrent altern i tenen contraindica
cions. El que proposa Franco, en 
canvi, es fer servir camps magnè
tics creats mitjançant un corrent 
continu, que proporcionen energia 
i ajuden el cos a guarir-se i preve
nir malalties, i no interfereixen en 
el seu funcionament normal. 
L'aparell patentat aplica un camp 
magnètic continu de baixa intensi 
tat (l0-30 Gauss), que proporciona 
l'energia adequada perquè el cos 
combati i previngui les dolències 
físiques i els estats d' esgotament, 
d'estrès, etc. 

L'EUPM homenatjada per 
Carbons Pedraforca 

L'Escola Universitària Politècnica 
de Manresa ha rebut un homenat
ge de l'empresa minera Carbons 
Pedraforca, que ha volgut agrair a 
l'EUPM el seu paper en favor de 
l'avenç i deia millora de la mine
ria a Catalunya, coincidint amb el 
50è aniversari de l'Escola. 
L'acte, en el qual es va fer lliura
ment al centre d'un llum de miner, 
va tenir lloc pocs dies després de 
clausura r-se les Jornades de 
Mineria, que es van realitzar du
rant els mesos de setembre i octu
bre a l'escola de Manresa. A les 
jornades es van tractar temes com 
ara el de la recuperació del paisat
ge un cop s'abandona una explota
ció minera. 
En aquest sentit , Carbons 
Pedraforca va ensenyar a l'EUPM 
i a la premsa l'explotació a cel 
obert de la mina de Coll de Jou, un 
exemple de la recuperació del me
di que efectua l'empresa. 

Detecció de danys en 
turbomàquines abans que 
apareixin 
El Departament de Mecànica de 
Fluids ha desenvolupat un sistema 
per a la detecció de danys inci
pients en turbomàquines, basat en 
l'anàlisi del soro ll hidràulic i de 
les vibracions. Es tracta de detec
tar el funcionamen t anormal o 
possibles danys en un estadi ini
cial , sense haver de parar la mà
quina i sense haver-la de desmun
tar. Amb aquesta tècnica s' incre
menta la fiabilitat i es redueixen 
les despeses de manteniment. 
Un dels camps d'aplicació és el 
manteniment predictiu de grups 
hidroelèctrics , que poden tenir 
potències de més de 100 MW. En 
aquest cas , el sistema ideat per la 
Univers i tat Politècnica permet 
controlar l'estat de les màquines a 
distància sense personal a la cen
tral, i amb això s'aconsegueix re
duir les despeses de manteniment i 
incrementar la seguretat. 
Actualment es desenvolupen di
versos projectes i treballs encarre
gats per empreses del sector elèc
tric, com ara FECSA , ENHER, 
EASA i IBERDROLA. 



Estadística crea un nou 
sistema de control de trànsit 
que treballa en temps real 

Fins ara es fan servir dades estadístiques mitjanes dels 
diferents punts de la ciutat 

El Departament d 'Estadística i Investigació Operativa ha desenvolupat, 
per a l'empresa SICE, un nou sistema de control de trànsit que actua en 
temps real autoadaptant-se a les situacions canviants de la circulació en 
un punt concret de la ciutat. Aquest software, que es va lliurar a SICE en 
un acte celebrat a la UPC el dia IOde desembre, millorarà sensiblement 
el sistema actual de regulació del trànsit. Fins ara es basa en dades esta
dístiques i per tant perd eficàcia quan es produeixen situacions no comu
nes en un punt determinat de la ciutat. 
El programa, que s'ha anomenat CARS, Control Autoadaptatiu de les 
Xarxes Semaforitzades, permet adaptar autònomament i en temps real els 

intervals dels colors dels semàfors a les diferents cruïlles, depenent del 
volum de trànsit de cada moment, amb la qual cosa pot absorbir desvia
cions del volum de vehicles al mateix temps que aquest varia. 
Les dades amb què treballa el CARS s'obtenen amb els mateixos sensors 
que fa servir el sistema actual. 
El projecte ha estat una iniciati va del Grup Control Trànsit, empresa ca
talana del grup SICE, que fa tres anys que va encarregar a la Politècnica 
la recerca d'un software innovador en el camp del control de trànsit. 
Arran dels treballs portats a terme per fer aquest nou sistema, la UPC ha 
entrat en contacte amb el Departament d'Enginyeri a Civil de la 
Universitat de Minnesota, que ha mostrat interès en el projecte i ha ofert 
les seves insta¡'¡acions i el seu equipament de visió artificial per provar el 
nou software treballant amb visió artificial. 
La primera prova de camp es podria fer a la Zona Franca i el programa 
s'instaHaria a Barcelona a mitjà termini. 

Institut de Tecnologia i 
Modelització Ambiental 
(ITEMA) 

L'Institut de Tecnologia i Mode
lització Ambiental (ITEMA) és un 
institut universitari d'investigació i 
formació de tercer cicle, centrat en 
les àrees de modelització i tecno
logia ambiental. 

Modelització: 
-Sistemes d'ajut a la presa de deci
sions basats en la teoria i els mèto
des d'anàlisi de sistemes dins la 
problemàtica mediambiental. 
-Dispersió i transformació de con
taminants en els medis atmosfèric 
i aquàtic. 
-Avaluació d'impactes ambientals. 
Mitjançant estacions de treball i 
suport informàtic, es dóna servei 
d'informació, consulta i suport tèc
nic , tant a institucions públiques 
com privades. 

Tecnologia ambiental 
-Gestió i tractament de residus . 
-Tecnologies encaminades a la re-
ducció de residus. 
-Auditories ambientals i ecoba- . 
lanços. 

Laboratori d'anàlisi ¡control 
Aquesta instal·lació de l'ITEMA 
està dotada d'aparells d'alta resolu
ció, que li permeten realitzar anàli
sis per cromatografia de gasos i 
cromatografia de líquids. A més , 
s'hi duen a terme caracteritzacions 
de residus i aigües residuals . 

D'altra banda, l'ITEMA porta a 
terme cursos de formació de tercer 
cicle amb programes propis de 
màster i de doctorat, i està dotat 
d'aularis i d'una biblioteca amb 
més de 1.500 volums, que tracten 
les diferents temàtiques medi am
bientals. 
Des de l'Institut també s'organitzen 
jornades i trobades internacionals i 
es participa en les que es fan a al
tres països. Es fa un èmfasi espe
cial en la cooperació internacional 
en les àrees de recerca en què es 
treballa. 
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L'Escola Universitària Politècnica de Barcelona acull 
l'exposició fotogràfica Barça, imatges de sempre 
El passat 24 de novembre, el secretari general de l'Esport, Josep Lluís 
Vilaseca, el president del Fòrum Samitier, Jaume Llauradó, i alguns dels 
ex-jugadors del F. C. Barcelona van inaugurar l'exposició fotogràfica 
Barça, imatges de sempre, insta¡'¡ada a l'EUPB fins al dia 2 de desembre. 
L'exposició, una iniciativa del Fòrum Samitier, recull els moments més 
brillants de la història del Barça en prop de dues-centes fotografies. 

Cicle de seminaris 
de Transport 
Dins el cicle de 
Seminaris de Trans
port 93-94, tindrà lloc 
el proper dia 13 de 
desembre a les 19 ho
res a l'E.T.S. d'En
ginyers de Camins, 
Canals i Ports, el curs 
Gestió de l'impacte 
ambiental en infraes
tructures de trans
ports, a càrrec de 
Carles Sumpsi, cap 
d'Avaluació de l'Im
pacte Ambiental de la 
Generalitat de Cata
lunya. 
Més informació al 
teL 401 6900. 

Contaminació 
ambiental 
El proper dia 13 de 
desembre comença a 
l'Institut de Tecnolo
gia i Modelització 
Ambiental (!TEMA), 
un curs sobre conta
minació atmosfèrica. 
Més informació al 
teL 739 83 80. 

Bòlix 

Activitats de tardor 
i hivern 
Els propers dies 14, 
15 i 16 de desembre 
se celeb ra rà al Tir 

Olímpic Montjuïc el 
torneig de ti r olímpic 
de la UPC, organitzat 
pel Servei d'Esports 
dins les activitats de 
tardor/hivern . El mes 
de desembre es fan 
cursos d'iniciació als 
ultralleugers i de vols 
biplaça de parapente i 
ultralleugers. Servei 
d'Esports, teL 401 68 
85/87. 

Premis UPC de 
pintura i fotografia 
El proper 19 de gener 
tindrà lloc a la Sala 
d'Exposici ons del 
campus nord l'acte de 
lliurament dels pre
mis de pintura i foto
grafia que organitza 
el Consell Social de 
la Politècnica. 
Una exposició itine
rant portarà les obres 
als diferents campus. 

Premi Fundesco 
per a tesis 
doctorals 
Ha estat convocat el 
Premi Fundesco de 
Tesis Doctorals, que 
premia la millor tesi 
sobre Comunicació, 
Tecnologia i Societat. 
Hi poden partic ipar 
les tesis llegides el 
1993. Les soJ.Jicituds 
s'han de presentar a 
Fundesco (PI. de la 
Independència, 6, 
Madrid) fins al 31 de 
desembre. 

I Conferència Estatal de 
Representants de Biblioteques 
A vançar cap a un sistema de prés

tec interbibliotecari i treballar con
juntament per millorar els serveis 
són algunes de les conclusions de la 
I Conferència Estatal de Represen
tants de Biblioteques Universitàries 
i Científiques que es va fer a la 
UPC el passat 24 de novembr~. La 
reunió, presidida per Miguel Angel 
Quintanilla, i de caràcter constitu
tiu, va reunir directors de bibliote
ques de 41 universitats , que van 
acordar establir una relació més 
fluida i permanent entre bibliote
ques i avançar cap a un sistema es
panyol de préstec interbibliotecari. 

M;;"';.'" 
Terra non 
descoperta 

Nova coHecció de quaderns 
"Units per la ciència-ficció" 
L' associació de ciència ficció de la 
UPC, Units per la ciència-ficció, ha 
editat els tres primers títols d ' una 
nova col'lecció, que, amb el nom de 
"Quaderns UPCF", amb un tiratge 
reduït i una distribució selecta, pu
blicarà obres de narradors espanyols 
del gènere. Algunes d'aquestes obres 
són les finalistes del Premi 
Internacional UPC de Ciència-ficció, 
que organitza el Consell SociaL 
Els volums es presenten en quaderns 
de 17x24 cm i i es poden adquirir a 
un preu unitari de 675 pessetes a les 
llibreries dels campus de la UPC i en 
altres d'especialitzades. Els tres pri
mers títols de la coI-lecció són "La 
vara de hielTo", de César Mallorquí, 
"Estado Crepuscular", de Javier 
N egrete, i "TielTa non descoperta ", 
de Carme Abella. 


