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Enquestes 
A mitjans de desembre ha sorgit una polèmica a la nostra 
Universitat a l'entorn de la conveniència de fer enquestes als 
estudiants sobre el professorat i de l'ús posterior que se n'ha de 
fer. En l'editorial d'aquest mateix butlletí del mes de març de 
1992, dèiem:"L'avaluació del professorat és una pràctica que 
respon a la necessitat de les institucions d' optimitzar els recur
sos de què disposen en una societat que estableix plantejaments 
clarament competitius. En els centres privats d'ensenyament, 
aquesta pràctica es realitza actualment de manera sistemàtica, i 
avui són també moltes les universitats públiques que intenten 
desenvolupar un sistema adient per a l'avaluació del seu perso
nal academic." 
L' avaluació del personal acadèmic és una tasca complexa, que 
ha de tenir en compte les dimensions docent, de recerca i de 
gestió, entre altres, de la seva activitat. La necessitat d'efectuar
Ia i la seva reglamentació han estat establertes, respectivament, 
pel Claustre General i la Junta de Govern de la UPC. 
A la nostra Universitat, pel que fa a la recollida massiva de da
des que facilitin l'avaluació de la dimensió docent de la tasca 
del professorat, s'han establert dos mecanismes complementa
ris:"l ' avaluació de l'actuació docent", mitjançant enquestes als 
estudiants, i "l'anàlisi de l' activitat docent", que s'obté a partir 
d'informació aportada pels centres docents, pels mateixos pro
fessors i per la consulta als departaments. 
Les enquestes als estudiants tenen una llarga tradició en diver
sos centres de la UPc. Fa tres anys, a partir de l'experiència 
acumulada, es va generalitzar la pràctica de les enquestes a tots 
els centres de la Politècnica. Actualment, els resultats de les en
questes es fan arribar a cada professor i a les unitats estructurals 
corresponents. Així mateix, per acord de la Junta de Govern, es 
dipositen a les biblioteques dels centres corresponents. 
Les opinions expressades en les enquestes, tot i reconèixer la 
dificultat d'elaborar qüestionaris que responguin adequadament 
a la informació desitjada, i també la subjectivitat inherent a tot 
sistema d'enquestes, han de ser molt útils per millorar el servei 
doçent si s'utilitzen d'una manera responsable: 
- Utils, en primer lloc, als professors , ja que els permet de 
conèixer l'opinió dels estudiants i la seva evolució, any rere 
any, per poder-la tenir present a l'hora de mirar amb esperit crí
tic)'activitat pròpia i plantejar-se possibles canvis. 
- Utils a les unitats responsables de l'organització dels ensenya
ments, els centres docents, que poden saber quina és la imatge 
qU,e els estudiants tenen dels professors assignats. 
- Utils als departaments que fan la docència, que han d'organit
zar el treball dels seus professors i que participen també en els 
processos de selecció, promoció i, si escau, cessament dels seus 
professors. 
Fonamentalment, el coneixement de les enquestes és útil a les 
diferents comissions d'avaluació (de centre, de departament o 
d'universitat) com un element d'informació més a la seva dis
posició, juntament amb les aportacions del subjecte que s' ava
lua i de les unüats a què pertany aquest. 
Cal insistir que l'explotació institucional del resultat de les en
questes, en funció de les obligacions contractuals del personal 
acadèmic, correspon finalment a les unitats estructurals, els 
centres i els departaments, que han d' assumir les seves obliga
cions pel que fa a la millora del servei docent que presten a la 
societat. 

Duran Farrell deixa el Consell Social 

Elia Barceló, guanya el Premi Internacional UPC 
de Ciència-ficció 1993 

Aprovats els criteris d'avaluació del personal 
laboral 

El segon avantprojecte de revisió dels Estatuts, 
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L'EUETIT commemora el90è 
aniversari de l'edifici de 
l'Escola Industrial 
Amb motiu de la commemoració 
del 90è aniversari de l'edifici de 
l'Escola Industrial de Terrassa, es 
van celebrar, el passat dia 21 de 
desembre, un seguit d'actes acadè
mics. Així, el rector de la UPC , 
Gabriel Ferraté, va oferir la con
ferència titulada "Universitat i fu
tur", en la qual es va referir als 
canvis que viu la universitat, a la 
situació actual del procés d'apro
vació de la LRU i al futur de la 
universitat, un futur que va definir 
com a "estretament lligat als actes 
puntuals que es fan cada dia". 
L'ani versari va coincidir tam bé 
amb la celebració de la fi de l'any 
1993, i es van atorgar diplomes a 
les empreses que col·laboren amb 
el centre, als membres que s'han 
jubilat i als estudiants graduats re
centment. 
Durant l'acte , que es va cloure 
amb un gran castell de focs d'arti
fici , es va inaugurar la il·luminació 
de la façana de l'Escola, amb la 
presència de l'alcalde de Terrassa, 
Manel Royes. 

El Servei d'Orientació a 
l'Estudiant, en funcionament 
al campus nord 
El Servei d ' Orientació a l'Estu 
diant s ' ha instal·lat enguany al 
campus nord, al costat del Servei 
d' Informació i de l'Oficina d' Aco
llida. El servei, gratuït i confiden
cial, ofereix a tots els estudian ts 
que ho desitgin, un punt de vi sta 
professional per solucionar els 
problemes amb els quals s'enfron
ten en la seva vida acadèmica. Un 
psicòleg atén els interessats, que 
fixen per telèfon una entrevista. A 
més, el contacte es realitza mit
jançant un contestador automàtic 
en servei les 24 hores del dia. 
La upe ha dissenyat un tríptic per 
anunciar de nou el servei on es pot 
trobar informació d'interès com 
ara la forma d'accedir-hi i el telè
fon de' contacte. 

Aprovats els criteris 
d'avaluació del personal 
laboral 
La Junta de Govern del 20 de de
sembre va aprovar els criteris per 
a l'avaluació del personal laboral. 
Pel que fa al personal en llocs de 
comandament, els criteris són l'or
ganització o capacitat de coordina
ció dels recursos humans i mate
ri als , la supervisió i la motivació 
del personal assignat , la com
petència professional i l'interès en 
el treball. També es tindran en 
compte la capacitat d'adaptació 
per afrontar noves tècniques , la in
teracció humana, la iniciativa i 
l' apti tud per proposar i adoptar 
idees útils i la consecució de resul
tats. Per als llocs de no comanda
ment i tècnics, l'avaluació es farà 
basant-se en criteris com la com
petència professional , l'interès en 
el treball i l'adaptació a les noves 
necessitats del lloc de treball. 

El proper 11 de gener es 
proclama la llista definitiva 
d'estudiants claustrals 
El proper dimarts 11 de gener es 
proclamarà la ll ista definitiva dels 
estudiants escollits com a claustrals 
per proveir les 12 vacants ara exis
tents. Un dia abans finalitzarà el ter
mini per a impugnacions. 
D'altra banda, Dani Nager Piazuelo, 
Eduard Fonseca Barrio i Sergi Gi
nebrera han estat escollits nous co
ordinadors del Consell d'Estudiants 
de la UPC. 

La tripulació de la UPC 
guanya la 3a Regata de Rem 
Universitari 

La tripul ació de la Politècnica va 
ser la guanyadora de la 3a Regata 
de Rem Universitari, que es va ce
lebrar el passat dia 19 de desembre 
al Port de Barcelona. La regata, en 
què participen la UPC i la UB des 
de fa tres anys, va decidir el de
sempat de la prova en favor de la 
tripulació masculina de la Univer
sitat Politècnica de Catalunya, que 
es va imposar per dos mànegues a 
una a la Universitat de Barcelona. 
A l'acte de lliurament de premis de 
la regata, que organitzen els ser
veis d'esports de les dues universi
tats, hi van assistir els rectors 
Gabriel Ferraté i Josep Maria Bri
call i el secretari general de l'Es
port, Josep Lluís Vilaseca. 

L'escriptora alacantina Elia Barceló, guanyadora del Premi 
Internacional UPC de Ciència-ficció 1993 

L'escriptora alacantina Elia Barceló va rebre el dia I de desembre el 
Premi UPC de Ciència-ficció, que, com cada any, organitza el Consell 
Social. Elia Barceló, professora de Romàniques a la Universitat d'Inns
bruck, va presentar a concurs "El mundo de Yarek", una narració que 
arrenca amb la història d'un científic acusat de genocidi i condemnat a 
viure en un planeta desert, i per la qual va rebre el milió de pessetes del 
premi. L'escriptor nord-americà Alan Dean Foster va quedar finalista amb 
"O ur lady of machine", i va rebre una menció de 250.000 pessetes. Pel 
que fa a la menció especial que es concedeix a les obres presentades pels 
membres de la Politècnica, el jurat va premiar ex-aequo "Baibaj", dels es
tudiants de tercer cicle del Departament d'Enginyeria Química Gustavo 
Santos i Henry Humberto Rojas, i "Las trece estrellas", obra de l'estudiant 
d'Enginyeria de Telecomunicació Alberto Abadia. També, com cada any, 
les obres premiades seran publicades per Ediciones B a la seva col·lecció 
Nova Ciencia Ficción. 



El segon avantprojecte de 
revisió dels Estatuts, tramès 
als claustrals 
El segon avantprojecte per a la 
revisió dels Estatuts va ser apro
vat per la Comissió de Revisió 
d'Estatuts, la CRE, el 29 de no
vembre passat i acte seguit es va 
trametre als claustrals. Les esme
nes a aquest segon avantprojecte 
es podran fer arribar a la Secre
taria General fins a les 12 hores 
del proper dia 14 de gener. 
Fonamentalment, els temes con
siderats en la proposta són: 
- El reconeixement i l' estructura
ció dels campus. 
- Algunes precisions i una flexi
bilització de la definició d' alguns 
tipus d' unitats estructurals. 
- L'estructuració de les relacions 
entre els centres docents i els de
partaments, especialment pel que 
fa als processos d' assignació del 
professorat i a l' aplicació dels 
plans d'estudis de primer i segon 
cicle. 
- La nova regulació de l'ICE. 
- La definició de la naturalesa i 
les funcions del Consell Social. 
- La definició i els objectius de 
les beques. 
- La creació d' una comissió de 
formació permanent. 
- La reglamentació dels convenis 
i contractes. 
- La definició del concepte de 
propietat intel·lectual. 
- La distinció entre les activitats 
ordinàries i els programes especí
fics en l'assignació de recursos 
econòmics. 
- Els drets, els deures i la respon
sabilitat dels universitaris . 
- El Consell d' Estudiants. 
- Les convocatòries per a places 
de professorat ordinari i contrac
tat, l'adscripció, l'assignació i la 
contractació d'aquest professorat. 
- El personal d'investigació (de
finició i reconeixement dels seus 
drets). 
- Pautes per a la representació i 
la negociació laboral i sindical. 
- El síndic de greuges. 

Pere Duran Farell deixa el 
Consell Social de la UPC 
La Junta de Govern li va atorgar, el dia 21 de desembre, la 
medalla d'or de la Universitat 

El passat 21 de desembre , Pere Duran Farell va 
anunciar al Consell Social la seva dimissió com a 
president d' aquest ens. Va anunciar també l' abando
nament de la presidència del Museu Nacional d'Art 
de Catalunya, del capítol espanyol del Club de 
Roma i de l'Institut Ildefons Cerdà. Duran Farell es 
dedicarà a partir d' ara, exclusivament, al càrrec de 
president de les empreses Enagas i Gas Natural. En 
l'acte, va fer balanç dels seus vuit anys al capdavant 
del Consell Social, del qual va ser president des de 
l'any 1986. 
Nascut a Caldes de Montbui fa 73 anys, és una de 
les personalitats més destacades del món industrial i 

.. cultural: Enginyer de Camins, es va graduar el 1947 
I es va mcorporar com a engmyer en cap a Hidroeléctrica de Cataluña. El 
1961 va s.er nomenat conseller delegat de Catalana de Gas i, posterior
ment presIdent de la companyia; a partir de llavors la seva trajectòria pro
feSSIonal ~a estat ser.npre l!iga?~ .a l'exp.ansió del gas a Espanya. Els te
mes energetlcs 1 la dlverslfIcacJO mdusmal han completat la seva dedica
ció empresarial. 
Per~ puran Farel.l va con~olidar ~I Consell Social com a l'òrgan de con
nexJO entre la UnIversItat I la socIetat treballant en sintonia amb els altres 
òr~ans .de govern uni.ver~ita~i~ . . Així, va contri?uir al sanejament econò
mIc I fmancer de la mstltucJO I a la consecucIó de 10.000 MPT A, dels 
25 .000 MPT A del Pla Quadriennal d' Inversions 1989-1992. 
~onjunta~~nt ,amb la UNESCO, el Consell Social va impulsar, el 1989, 
I elaboracJO d un pla de futur, que ha permès reflexionar i definir les 
grans línies ~stratè~iques de la Universitat. Durant la seva presidència, el 
Consell SOCIal va Impulsar la creació de ]' Associació d'Amics com una 
via de contacte entre la societat i la Universitat. 
El Consell és l'artífex d'un seguit d' accions de caire cultural i artístic en
tre les qu~ls destaquen. la convocatòria del concurs literari i del de pintura 
I fotografIa, 1 la creacIó d'un premi literari internacional: el Premi UPC 
de Ciència-ficció. 
~~ra~t el curs .1990-91, es va iniciar un procés de reflexió sobre aquelles 
questJOns co.nslderade~ fonamen tals per avançar en la millora de la UPC, 
~om a~a la mtr?duccló al~ p!ans d' estudi s de matèries humanístiques ; 
I estudI del ~e~d~ment a,cadell1lc I el fracàs escolar i la política de beques. 
Entre les InICIatIves mes recents del Consell Social hi ha un estudi sobre 
l~ formació continu.ada, l ' ela~oració d'una nova normativa de permanèn
CIa dels estudIants I un estudI comparatiu sobre el finançament universi
tari, les taxes i el sistema de beques. 
Amb motiu d'aquesta contribució a la UPC des del Consell Social la 
Junta de Govern va aprovar, el dia 20 de desembre, atorgar a Pere Du'ran 
Farell la medalla d'or de la Universitat. 



S'ha constituït el Centre 
Internacional d'Investigació 
dels Recursos Costaners 
El 16 de desembre es va realitzar 
al Rectorat de la UPC la reunió 
constitutiva del Consell de Govern 
del Centre Internacional d'Investi
gació de ls Recursos Costaners 
(CURC). 
En aquest acte es va procedir a no
menar els càrrecs que regiran el 
Centre. Aquest equip serà el que a 
partir d'ara engegarà i coordinarà 
la real ització d'estudis, projectes 
de recerca, programes de formació 
i reunions internacionals, combi
nant l'experiència d'enginyers i al
tres científics aplicats en el camp 
de la investigació, la planificació i 
la gestió dels recursos costaners i 
marítims. 
Aquesta institució va ser fundada 
el passat mes de maig per la 
Generalitat de Catalunya, la Uni
versitat Politècnica de Catalunya i 
l'organització International Fede
ration of Institutes for Advanced 
Study (IFIAS, Canadà) . A més , 
compta amb el suport de l'Orga
nització de les Nacions Unides, 
per mitjà del programa de les 
Nacions Unides per al Medi 
Ambient (PNUMA). 

El matemàtic italià Michele 
Emmer, convidat a la UPC 
El matemàtic italià Michele 
Emmer va ser a Barcelona el pas
sat mes de desembre convidat pel 
Departament de Composició Ar
quitectònica. Emmer, que és pro
fessor de la Universitat Ca Fosca
ri, de Venècia, centra els seus estu
dis en la relació entre el pensament 
matemàtic i el pensament artístic. 
Fa uns anys va iniciar una sèrie de 
pel ·lícules entorn de l'art i la ma
temàtica. Dues d'elles , dedicades a 
M. C. Escher, van ser presentades 
a la Politècnica en el transcurs d'u
na conferència realitzada a 
l'ETSAB . 
Un dels motius de l'estada 
d'Em mer a Barcelona era promou
re la realització d'un congrés inter
nacional sobre matemàtica visual i 
art. 

Premi Universitat-Empresa 
per a Arquitectura de 
Computadors 
El Departament d'Arquitectura de 
Computadors ha es tat guardonat 
amb el premi Europa Universitat
Empresa, que atorga la Fundación 
Universidad Empresa. 
AI Departament de la UPC se l' ha 
premiat amb 10 .000 ECUS pel 
conjunt de projectes de recerca re
alitzats amb empreses de la CE i 
de l'EFTA durant l'any 1992. 
El premi vol distingir departa
ments universitaris i empreses , en 
aquesta ocasió, de qualsevol país 
de la CE o de l'EFTA, que hagin 
destacat en la realització de pro
jectes Universitat-Empresa. Han 
de ser projectes portats a terme du
rant l'any 1992 amb una dimensió 
europea, en els camps de la recer
ca o de la formació. S'atorguen 
quatre guardons, a dues empreses i 
a dos departaments universitaris, 
pel conjunt de projectes realitzats 
o per activitats de formació dutes a 
terme. 

Emmagatzematge hologràfic 
d'objectes 
El Laboratori d'Òptica Integrada i 
Sistemes Optics ha desenvolupat 
un sistema per emmagatzemar 
motlles dental s en forma d ' holo
grama. Aquest sistema, que es pot 
aplicar en altres camps, a més de 
solucionar un tema d'espai permet 
comparar diferents estadis evolu
tius d'un mateix objecte. 
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En el cas dels motlles dentals , re
sol el problema de l'emmagatze
matge i, al mateix temps, permet 
al dentista anar veient l'evolució 
d' una ortodòncia, per exemple. 
Per obtenir les holografies el den
tista tindrà una càmera hologràfica 
que pren les imatges en tres di
mensions, un sistema de revelatge 
automàtic i un sistema d'il·lumina
ció que permet fer mesures sobre 
les imatges superposades. Tot ple
gat obté una informació que queda 
reflectida en un a placa de 10 per 
10 centímetres. 
També s'està treballant per aplicar 
un sistema similar al control de 
qualitat industrial i a la detecció de 
defectes en la indús tria de l' au
tomòbil, aeronàutica, etc. 

I Cicle de conferències dels 
Joves Estudiants 
d'Informàtica 

Els Joves Estudiants d'Informàtica 
(JEDI) organitzen un cicle de con
ferències amb el lema "Processar, 
compartir i presentar informació". 
El cicle es fa amb la col·laboració 
de la Facultat d'Informàtica de 
Barcelona i de la revista Tribuna 
Informàtica. 
Fins ara ja s'han pronunciat cinc 
conferències, que han comptat 
amb una important assistència de 
públic. 
S'ha parlat de software i de mar
ques que són centre d'atenció en el 
camp de la informàtica, com ara la 
firma Microsoft , el programa 
WordPetfect o l'entorn Windows. 
Les conferències han estat pronun
ciades per professionals i experts 
dels diferents temes, entre els que 
hi havia Xavier Puey, de Micro
soft i Juan José Gómez, especialis
ta en WordPerfect. 

Conveni per dissenyar un 
robot capaç de reparar 
canonades des de dins 
El Departament d ' Enginyeria 
Mecànica ha signat un conveni 
amb l'empresa Técnicas Marinas, 
mitjançant el qual la UPC dissen
yarà un sistema de reparació inter
na de canalitzacions controlat des 
de la superfície. Es farà el prototi
pus d' un robot dotat de visió artifi
cial i capaç de circular per canona
des on no hi poden arribar els ope
raris o no s'hi té accés per causa 
de la contamin ac ió , etc. Aquest 
aparell serà capaç de tapar forats o 
ruptures parcials, segellar, aplicar 
resines i tallar peces, arrels, etc. 
El sistema, que evitarà haver de 
fer obra civil, serà apte per fer ca
nalitzacions d ' aigües potables, 
d'aigües residuals i d'aigües pI u
vials que tinguin diàmetres d'entre 
300 i 1.000 mm. 
El conveni s'ha signat per un total 
de 30 milions i preveu que el tre
ball es faci en dos anys. 
A més del Departament d'Engi
nyeria Mecànica, també participa
ran en el projecte personal investi
gador d'altres departaments de la 
UPC i de la Universitat Rovira i 
Virgili. 



La fotogrametria ajudarà a 
restaurar la muralla 
romana de Tarragona 
El Laboratori de Fotogrametria Terrestre està fent, per encàrrec de 
l'Escola taller de restauració de la muralla de Tarragona, un estudi del 
segment del portal de Sant Antoni d'aquest monument. La feina de la 
Politècnica consisteix a obtenir, mitjançant la fotogrametria, la imatge 
tridimensional, el dibuix i les mesures precises d'aquesta àrea de muralla. 
A partir d'això, a més de comptar amb seccions i alçats acurats de la mu
ralla a 1:20, els alumnes de l'escola taller poden picar les pedres que han 
de cobrir les parts erosionades amb el pas del temps. 
La tècnica consisteix en l'obtenció de parells de fotografies del mateix 
objecte des de posicions desplaçades l'una respecte de l'altra, de tal ma
nera que posades en un aparell restituïdor es puguin veure estereoscòpi
cament, a més d'obtenir mesures tridimensionals, seleccionar informació 
per capes i produir imatges de l'objecte d'estudi. 
A banda de ser un ajut per a la restauració, latotogrametria permet "con
gelar" en el temps l'objecte d'estudi, i es converteix així en una eina fo
namental en el treball de catalogació de monuments. Altres avantatges de 
la fotogrametria terrestre sobre altres mètodes són la seva major exacti-

tud, la superació de la bidimensionalitat dels mètodes tradicionals i la ra
cionalitat pròpia dels mètodes informàtics. D'altra banda, permet estudiar 
tota mena d'objectes, en especial aquells més inaccessibles per les seves 
proporcions i distància o per les dificultats que comportaria un mesura
ment manual, i suposa una major rapidesa en el treball de camp i la ob
tenció d'un triple arxiu: fotogràfic, gràfic i informàtic. 
El Laboratori de Fotogrametria Terrestre de la UPC també ha realitzat es
tudis del Pont del Diable de Martorell, del Trofeu de Pompeu als 
Panissards, de cases del nucli antic de Barcelona i de l'església de Santa 
Maria del Mar, entre d'altres. Actualment treballa en el Monestir de Santa 
María de la Huerta, a Castella. Col·laboren en les seves tasques profes
sors i alumnes dels departaments de Composició Arquitectòn ica, 
d'Infrastructura del Transport i d'Enginyeria del Terreny, i ocasionalment 
el Departament d'Expressió Gràfica a l'Arquitectura. 

Departament de Composició 
Arquitectònica 

Té tres seccions a l'ETSAB, de 
Composició Arquitectònica, Estè
tica i Història; una secció que in
clou les tres anteriors a l'ETSA V, i 
una a l ' EUPB, d ' Història de la 
Construcció, que treballen en les 
línies de recerca següents: 
-Història de l'art i de l'arquitec
tura 
Centra els seus estudis en els dife
rents períodes de la història de 
l'art i de l'arquitectura, especial
ment en el període comprès entre 
els segles XV i XX. 
-Història de la construcció 
Estudïa la història de la ciència i 
de les tècniques de la construcció i 
els seus components, en tant que 
disciplina integrada en la història 
de l' arq ui tectura. 
-Composició i teoria de l'arqui
tectura 
Aquesta línia de recerca, que porta 
la secció de Composició Arquitec
tònica, se centra en el camp de la 
teoria de l'arquitectura des d'un 
punt de vista històric i temàtic. 
-Estètica i teoria de les arts 
Treballa en les línies fonamentals 
de la història de les idees estèti
ques i de la teoria relativa a les di
ferents arts, amb atenció expressa 
a l'estètica arquitectònica. 
-Patrimoni arquitectònic: teoria, 
intervencions, restauracions 
Analitza les tècniques i teories 
d' interpretació i intervenció en el 
patrimoni arquitectònic i urbà. Es 
fan estudis de fotogrametria ten'es
tre i representacions del patrimoni 
arquitectònic i urbà. 
-Teoria i disseny de l'arquitectura 
i de la ciutat 
Estudïa les relacions entre produc
ció i dissenyen l'arquitectura i la 
ciutat, i les relacions entre l'anàlisi, 
la crítica i la reflexió teòrica sobre 
l'art i l'arquitectura a la ciutat. 
-Art, arquitectura i ciutat: anàlisi, 
docència i difussió 
Desenvolupa en suport digital in
teractiu alguns dels arguments se
minals pròpis de la disciplina ar
quitectòl)ica. Es fan servir tècni
ques de maquetació virtual. 



Inaugurada la biblioteca de la Facultat de Matemàtiques 
i Estadística 

blioteca, situada a l segon pis, 
compta amb un fons bibliogràfic 
d'un miler de llibres. A més, amb 
l 'ampliació de la base de dades 
Mathsci es podran fer consultes de 
llibres que daten des del 1940. 
Com a novetat més destacada, la 
biblioteca ofereix als seus usuaris 
una sala de treball per a reunions, 
treballs en grup, etc. 
Inversions a Terrassa 

El 21 de desembre passat, el rec
tor, Gabriel Ferraté, va inaugurar 
la biblioteca de la FME després 
del trasllat al campus nord de la 
biblioteca d'Informàtica. La bi-

Prop de quatre milions de pessetes 
es van invertir el passat mes de de
sembre en mobiliari per a les bi
blioteq ues de l' ETSEIT i de 
l'EUETIT. La inversió en mostra
dors, cadires i prestatgeries de re
vistes s'ha fet pensant en la futura 
biblioteca del campus de Terrassa. 
Amb la nova redistribució dels es
pais s'han guanyat un 10% de punts 
de lectura. 

La FIB inaugura la 
seva biblioteca 
El proper 14 de gener 
tindrà lloc la inaugu
ració de la Biblioteca 
de la Facultat d'Infor
màtica de Barcelona 
que ha estat trasllada
da als pavellons de 
Telecomunicació del 
campus nord. 

Cursos a l'ITEMA 
Organitzat per l'Insti
tut de Tecnologia 
Ambiental de la UPC 
(!TEMA) , el curs so
bre impacte ambiental 
es desenvoluparà del 
17 al 20 de gener. 
D'altra banda, el pro
per dia 1 de febrer fi
nalitza el període 
d'inscripcions per al 
seminari "Evacuació 
d'aigües. Xarxes de 
clavegueram" inclòs 
e n els cursos de 
Tecnologia de l'Aigua. 
Més informació a 
1'!TEMA, tel. 739 83 
80. 

Bòlix 

Concurs fotogràfic 
L'Escola Universitària 
Politècnica de Barce
lona ha organitzat el 
concurs fo togràfic 
"Les fonts de Cata
lunya" . El proper 27 
de gener fi nali tza el 
termini de presentació 

de les fotografies, que 
han de ser de ] 8x24 
cm.Les fo tografies a 
concurs s'han d'a
dreçar a la Subdi rec
ció d'Extensió Univer
sitària de l'EUPB. 
Més informació al pri
mer pis de l'escola, de 
9 a 14 hores. 
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Lliurament de 
premis 
El proper 19 de gener 
a les 12 hores tindrà 
lloc, a la Sala d'Expo
sicions del campus 
nord , l'acte de lliura
ment dels Premis UPC 
de Fotografia i Pintura 
que organitza el Con
sell Social . Del 17 de 
gener al 3 de febrer 
les obres s'exposaran 
a la Sala d 'Exposi
cions. 

Seminaris de 
transports 
Dins el cicle de semi
naris de l'ETSECCPB, 
es farà el proper dia 
17 de gener, a les 19 
hores, el seminari "A
va luació del primer 
pla de carreteres. 
Futur: el segon pla" a 
càrrec del director ge
neral de Carreteres del 
MOPT, José Javier 
Dombriz. 
Més informació al tel. 
4016900. 

Roda amb la UPG, patinatge 
al campus nord 

La moda del patinatge sobre rodes 
ha arribat a la Politècnica. Així, el 
Servei d'Esports ha organitzat 
Roda amb la upe, una activitat de 
patinatge pel campus nord que té 
lloc tots els dimecres des del pas
sat mes de desembre entre les 
11.00 i les 14.00 hores, coincidint 
amb l'aturada cultural. Per llogar 
els patins cal anar a la botiga 
Posa't Esport, situada a LA CUP. 

Memòria de l'Associació 
d'Amics de la upe 
El Servei de Publicacions de la 
UPC ha editat la Memòria dels cur
sos 1991-1992 i 1992-1993 de 
l'Associació d'Amics de la Poli
tècnica. La memòria recull infor
mació sobre els orígens de l'Asso
ciació, la composició de la Junta 
Promotora, l'evolució del nombre 
de socis, i un resum de totes les ac
tivitats que ha dut a terme des de 
la seva creació. També s'hi poden 
trobar l'estat de comptes, la lli sta 
de socis i els serveis que ofereix. 


