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Els Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, elaborats 
en el marc establert per la LRU, van ser aprovats per decret el4 
de juliol de 1985. Fa, doncs, gairebé vuit anys i mig que estan vi
gents, i al llarg d'aquest temps s' han mostrat com un instrument 
flexible i adequat. Els Estatuts han permès i han estimulat que la 
UPC experimentés, en aquest període, el desenvolupament que 
tothom coneix. 
Els mateixos Estatuts (disposició transitòria setze) estableixen 
que: "En el termini de cinc anys, comptats des de la data d'en
trada en vigor, es procedirà a una revisió del seu contingut. 
Aquesta revisió la durà a terme la comissió corresponent, elegi
da en el Claustre General, per tal d' elevar a aquest la proposta 
de modificació dels Estatuts en els aspectes formals o de funcio
nament que ho requereixin , després de l'experiència tinguda al 
llarg del temps de vigència d'aquests". 
En compliment d'aquest mandat estatutari , el rector va presentar 
a la Junta de Govern, el dia 18 de març de 1991 , perquè l'apro
vés i fos elevada al Claustre, una proposta de composició de la 
Comissió de Revisió d'Estatuts i de procediment i calendari 
d' actuacions. Així es va iniciar un procés, presidit per una parti
cipació molt àmplia i una voluntat general de consens, que ha de 
culminar en eI Claustre General extraordinari que ha estat con
vocat per al propvinent 23 de febrer. 
El text dels Estatuts revisats, que serà sotmès al Claustre perquè 
l' aprovi , no implica canvis substancials en les línies mestres de 
la normativa vigent. Això no obstant, les modificacions proposa
des són molt nombroses, perquè inclouen millores formals, pre
cisions i retocs aconsellats per l' experiència, i elements nous, al
guns dels quals poden tenir un impacte considerable en la vida 
universitària. 
Entre els aspectes o temes considerats a la proposta es poden es
mentar, indicativament, el procediment per al reconeixement i 
l'estructuració dels campus, la definició més precisa o més fle
xible d'alguns tipus d' unitats estructurals, i les relacions entre 
centres docents i departaments (especialment pel que fa als pro
cessos d'assignació de professorat i a l'aplicació dels plans d'es
tudis de lr i 2n cicle), a més d'una nova regulació de l'Institut 
de Ciències de l'Educació. 
Altres aspectes considerats en l'avantprojecte de revisió 
d'Estatuts són la definició de la naturalesa i les funcions del 
Consell Social, la precisió dels objectius i les característiques 
del sistema de beques, la creació de la Comissió de Formació 
Permanent, els convenis i contractes, la propietat intel·lectual, la 
distinció entre activitats ordinàries i programes específics en 
l'assignació de recursos econòmics, els drets i els deures i la res
ponsabilitat dels universitaris, el Consell d'Estudiants, les con
vocatòries per a places de professorat ordinari i contractat, l'ads
cripció i l' assignació de professorat, la denominació i els drets 
del personal d'investigació, la representació i la negociació en 
matèria laboral i sindical i, finalment, el síndic de greuges. 
El Claustre del 23 de febrer és, per tant, un esdeveniment trans
cendental per a la UPe. Estem convençuts que els nous Estatuts 
seran una contribució de gran importància per al nostre futur i 
esperem la participació de tots els implicats en el proper 
Claustre General. 

Xavier Llobet, nou president 
del Consell Social 

El Claustre de revisió d'Estatuts, convocat 
per al proper 23 de febrer 

Es crea la Fundació Politècnica de Catalunya 

En marxa el nou Servei d'Assessorament 
per a la Integració Professional 

S'inicien les obres d'ampliació i millora 
del campus de Terrassa 



S'inicien les obres 
d'ampliació i millora del 
campus de Terrassa 
Amb la col·locació de la primera 
pedra de la que serà la futura bi
blioteca del campus de Terrassa el 
proper 25 de febrer, s'inicien les 
obres de millora i ampliació d'a
quest campus, on aviat també es 
començarà' a construir Ja residèn
cia d'estudiants. 
Ubicada al costat de l'Escol a 
d'Arts Aplicades, la biblioteca 
serà un edifici amb tres plantes 
que es construirà en dues fases i 
que tindrà un total de 2.500 m' 
destinats a biblioteca. En un pri
mer moment, s'hi instal·laran les 
biblioteques de l'Escola Industrial 
i de l 'Escola Tècnica Superior i, 
posteriorment, s'hi donarà cabuda 
als llibres de l'Escola Universitària 
d'Òptica de Terrassa. 
Una altra de les infraestructures 
importants del campus de la UPC 
a Terrassa serà la residència d'es
tudiants, la primera pedra de la 
qual es col·locarà el 25 de març . 
L'edifici, amb un total de 12 8 
apartaments , ocuparà una solar de 
20.000 m2 al carrer de Ramón y 
Cajal. Cada apartament, que estarà 
connectat a la xarxa informàtica de 
la UPC , podrà ser individual o 
compartit per dos estudiants i 
tindrà 40 m2

• Disposarà de serveis 
individuals, com ara telèfon i cui
na, i d'altres de comuns, com ara 
àrees d'estudi i d'oci , a més d'un 
gimnàs i una bugaderia. 

Edicions UPC es configura 
com a societat limitada 
L'ens editorial creat recentment a 
la Universitat Politècnica de 
Catalunya amb el nom d'Edicions 
UPC s'ha constituït com una com
panyia mercantil de responsabi litat 
limitada (SL), atesa la funció que 
desenvolupa i la seva dimensió i el 
volum de facturació previst. 
D'aquesta manera, Edicions UPC 
adquireix entitat jurídica pròpia 
encara que desenvoluparà la seva 
tasca sota la supervisió de la 
Universitat. Així, la Universitat 
Politècnica de Catalunya ha adqui
rit el 90% de les accions de la no
va editorial mentre que el 10% res
tan t pertany a l'Associació d'A
mics de la Universitat. 

Es crea la Fundació 
Politècnica de Catalunya 
per a la formació continuada 
La Junta de Govern i el Consell 
Social de la Politècnica han aprovat 
recentment la proposta d'Estatuts de 
la Fundació Politècnica de Cata]u
nya. 
El nou ens, privat i sense ànim de 
lucre, s'ha creat per promocionar ac
tivitats vinculades a la formació per
manent, a l'extensió de la tecnologia 
i a la millora del potencial de les em
preses i els sectors econòmics i so
cials de Catalunya. 
La Fundació Politècnica de Cata
lunya col·laborarà en la realització 
de propostes d'estudis o activitats 
que hagin de realitzar persones o 
centres de la Politècnica i en la po
tenciació de la participació d'empre
ses i altres entitats de formació per
manent. 
La fundació estarà formada per un 
patronat de vint-i-set membres , en
tre els quals hi haurà destacades per
sonalitats del món acadèmic i em
presarial, i representants sindicals. A 
més, hi haurà un Consell em
presarial i un altre Consell Aca
dèmic, que marcaran les directrius 
de la nova fundació. 

L'ETSAB acull la mostra 
arquitectònica italiana 
"Les escales de l'espai" 

Les obres emblemàtiques de l'arqui
tectura italiana contemporània s'han 
mostrat des del passat 19 de gener i 
fins al 8 de febrer a l'ETSAB en 
l'exposició "Les escales de l'espai". 
El rector de ]a UPC, Gabriel Ferraté, 
el director de l'ETSAB, Santiago 
Roqueta, i altres personalitats del 
Consolat d'Itàlia i de l'Institut Ita]ià 
de Cultura van assistir a l'acte d'i
nauguració. L'exposició itinerant, 
que ja ha visitat diversos països eu
ropeus i americans, recull models i 
dibuixos d'arquitectes com ara Gae 
Au]enti, CarIo Aymonino, Guido 
Canella, Constantino Dardi , Roberto 
Gabetti, Aimaro Isola, Vittorio 
Gregotti , Paolo Portoghesi , Franco 
Purini, Laura Thermes i AIdo Rossi. 
El moviment arquitectònic que re
presenten aquests arquitectes, basat 
en la visió crítica de la ciutat, ha es
tat referència obligada per a molts 
altres arquitectes catalans. 

La UPC posa en marxa el 
Servei d'Assessorament per 
a la Integració Professional 

Amb l'objectiu d'oferir als estu
diants eines que els permetin co
nèixer les condicions del mercat 
de treball i les seves aptituds, la 
UPC posarà en marxa, el segon 
quadrimestre d'aquest curs, el 
Servei d'Assessorament per a la 
Integració Professional. 
El nou servei, una iniciativa de 
l'Associació d'Amics de la UPC, 
s'ubicarà a l'Oficina d'Informació 
i Acollida del campus nord. Els 
estudiants dels últims cursos po
dran fer consultes personals a un 
gabinet de professionals, partici
par en xerrades informatives so
bre temes relacionats amb el món 
laboral i, fins i tot, assistir a semi
naris monogràfics. Així podran 
conèixer, abans de finalitzar els 
estudis, quins són els seus punts 
forts i febles, quines són les ex
pectatives associades a la seva 
carrera o quin és el grau vocacio
nal cap una activitat determinada. 

L'economista i auditor 
Francesc Roses presenta el 
"self assessment" a la UPC 
L'economista Francesc Rosés va 
presentar, el 26 de gener passat, 
el sistema canadenc d'auditori a i 
gestió conegut com a "self assess
ment". L'acte de presentació, pre
sidit pel conseller d'Economia de 
la Generalitat de Catalunya, Ma
cià Alavedra , i pel rector de la 
UPC, Gabriel Ferraté, va tenir 
lloc a l'Aula Capella de l'ETSEIB. 
El sistema permet eliminar costos 
innecessaris, evita processos ine
ficients i preveu i evita el frau 
mitjançant una major participació 
de l'empleat en el control dels ob
jectius del negoci i en el control 
de la qualitat. 
Segons Rosés, el sistema, encara 
desconegut a Espanya, no tracta, 
de forçar controls imposats i per
met la millora continuada. 
La conferència formava part d'un 
cicle organitzat pel Departament 
d'Estadística i Investigació Ope
rativa. En aquestes sessions es 
conviden experts que han desen
volupat o introduït nous mètodes 
de gestió. 
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Mor Víctor de Buen Lozano, 
ex-rector de la Politècnica 
El passat 16 de gener va morir 
Víctor de Buen Lozano, ex-rector 
de la, aleshores, Universitat Poli
tècnica de Barcelona (UPB), a l'e
dat de 91 anys. 
Enginyer industrial aeronàu tic, 
Víctor de Buen va ser rector de la 
UPB des de l' LI de març al 7 de 
setembre de l'any 1971. Precisa
ment el seu mandat com a rector 
va coincidir amb la transformació 
en la Universitat Politècnica de 
Barcelona, amb la primera orga
nització departamental i amb la 
posada en marxa dels primers ins
tituts universitaris de recerca. 

Ordre del dia del Claustre 
del 23 de febrer 
El proper 23 de febrer tindrà lloc, 
a partir de les 10.00 hores, a la 
sala d'actes de J'ETSEIB (Diago
nal, 647), el Claustre General ex
traordinari. 
En l'ordre del dia del Claustre hi 
haurà els temes següents: 
1. Constitució de la mesa 
2. Procediment de treball 
3. Esmenes al 2n avantprojecte 
de revisió d'Estatuts. 
4. Votació dels Estatuts revisats. 

Joan Majó, reelegit director 
de l'EUPVG 
El passat 12 de desembre, Joan 
Majó va ser reelegit per la Junta 
d'Escola com a director de l'Es
cola Universitària Politècnica de 
Vilanova i la Geltrú. 
Doctor enginyer industrial des de 
1978, Majó és catedràtic d'escola 
universitària adscrit al Departa
ment d'Enginyeria Elèctrica, i la 
seva investigac ió se centra en 
l'Electrònica de Potència. 
Joan Majó ha estat director del 
centre des de 1990, quan va ser 
escollit en substitució d'Andreu 
Caballé i Llop. 
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Xavier Llobet, nou president 
del Consell Social 
Empresari estretament vinculat al teixit industrial de 
Catalunya, Xavier Llobet era, fins ara, president de la 
Comissió Econòmica d'aquest ens de govern universitari 

El passat dia II de gener, el Consell Executiu 
de la Generalitat va nomenar nou president del 
Consell SociaL de la UPC l'empresari Xavier 
Llobet i Colom, en substitució de Pere Duran 
Farell. Estretament vinculat al teixit industrial 
de Catalunya, Xavier Llobet ha desenvolupat 
la seva trajectòria professional en els sectors 
del consum i de l'alta tecnologia. Actualment, 
és president de Barcelona Centre de CADI 
CAM, SA (BC CAD), -una empresa dedicada 
a l' enginyeria de serveis en l 'entorn del dis
seny industrial- , de la societat inversora Capi
tal Impuls, SA, i també és president de la so
cietat Premsa Catalana, editora del diari Avui , 
entre d' altres càrrecs, 
Des de la creació del Consell Social l'any 
1985, Xavier Llobet ha ocupat la presidència 
de la Comissió Econòmica d'aquest òrgan. 

Xavier L10bet és un dels impulsors de l'estratègia futura de la UPC en 
el marc de la (ormació continuada, adreçada a la fonnació permanent i 
el reciclatge. Es també partidari de l'adaptació dels ensenyaments tèc
nics a les necessitats de la realitat europea i defensor d'una estreta 
col·laboració amb països i organismes de l'Europa comunitària en 
matèria de formació, 
Els eixos de futur del Consell Social passen per fer de la UPC una ins
titució capdavantera en el tema de la formació continuada dels tècnics , 
en la creació de noves titulacions adaptades a les demandes específi
ques del mercat i de la societat en general. Xavier L10bet vol impulsar 
l'ampliació i la consolidació dels campus, a més de la potenciació de la 
recerca per situar la Politècnica en el nivell d'exigència de les universi
tats europees, 

Es lliuren els guardons del 2n Premi de Pintura i Fotografia, 
organitzat pel Consell Social de la Universitat 

Joaquim Subirats, membre del PAS de l'ETSEIB, i Iñigo Ugarte, estu
diant de l'ETSA V, van ser guardonats amb els primers premis del 
Concurs de Fotografia i Pintura que convoca el Consell Social, dotats 
amb 150.000 i 200.000 pessetes respectivament. El rector de la 
Politècnica, Gabriel Fenaté, i un membre de la Comissió Acadèmica 
del Consell Social , Ildefons Valls, van lliurar els premis el passat 19 
de gener en un acte celebrat a la Sala d'Exposicions del campus nord. 
El jurat, format per Héctor Ibañez, Manuel Laguillo, i Mariano Zun
z;unaga, Eduard Arranz;, Miguel Gallardo i Joan Josep Tllarrats, va 
concedir altres premis, en l'apartat de fotografia a Adrià TriqueU , es
tudiant de la FIB, i a Ceferino Robledo, PAS de l'ETSECCPB. 
Pel que fa als guardons de pin tura, el segon premi va ser per a l'estu
diant de l'ETSEIT, Lluís Rebled, i l'accèssit de la categoria va ser per 
al director de l'ETSAB , Santiago Roqueta. 



El CTT assumirà la gestió de 
tots els temes de recerca de 
la Politècnica 
Amb l ' inici de l'any 1994 s'ha 
produït un a reestructuració a la 
Secció de Recerca i Tercer Cicle, 
que passa a denominar-se de Ter
cer Cicle i Títols. A partir d'ara, 
tots els temes relacionats amb la 
recerca es gestionaran des del 
CTT. 
En concret, el CTT s' encarrega
rà dels projectes d ' i nvestigació 
(CICYT i DGICYT) , de les be
ques i els ajuts de la CIRIT i del 
Comissionat d'Universitats i Re
cerca, i dels ajuts de la UPC per al 
foment de la mobilitat. També 
gestionarà les accions de perfec
cionament emmarcades en el 
Programa Nacional de Formació 
de Personal Investigador del Pla 
Nacional i el Programa Sectorial a 
l'Estat espanyol i a l'estranger. 
Així mateix , correspondrà al CTT 
gestionar la incorporació de doc
tors i tecnòlegs a grups d'investi
gació a l'Estat i la subvenció per al 
perfecciona ment i la mobi litat 
temporal de personal investigador. 
Des de Tercer Cicle i Títols també 
es continuarà tramitant beques pre
doctorals per a la formació de per
sonal in vestigador (Generali tat)i 
beques de formació de professorat 
universitari (FPI-MEC). 

Investigadors del LlM viatgen 
a l'Antàrtida 

Tres membres del Laboratori 
d'Enginyeria Marítima han viatjat 
a l ' Antàrtida per participar en la 
campanya ECOANTAR'94, que 
finança el Programa Nacional 
d'Investigació a l' Antàrtida. 
L ' objectiu de la campanya, que 
s'ha dut a terme a l'estret de 
Bransfield i al mar de Weddell , ha 
estat investigar les relacions que 
existeixen entre les condicions 
oceanogràfiques d'aquella àrea i 
l'estructura de les comunitats 
planctòniques. 
L ' equip científic de la UPC ha 
passat tot el mes de gener embar
cat en el vaixell oceanogràfic Hes
pèrides , on ha col·laborat també 
amb biòlegs de l4Institut de Cièn
cies del Mar de Barcelona i amb 
científics d ' altres centres investi
gadors. 

La UPC desenvolupa un 
sistema de control 
centralitzat de l'enllumenat 
El Departament de Projectes d'En
ginyeria ha signat amb l' empresa 
Merlin Gerin Gard y un conveni 
per tal de desenvol upar un sistema 
de control centrali tzat de l'enllu
menat públic. Aquest nou sistema 
permetrà conèixer en tot moment 
quin és el funcionament de l'enllu
menat en qualsevol punt de la ciu
tat i així poder-lo regular i execu
tar ordres a distància. 
Per tal que això sigui possible , 
s'instal·larà un microprocessador a 
cada punt dis tribuïdor d ' electrici
tat, que farà l ' anàlisi de la seva 
àrea i enviarà a la central la infor
mació que obtingui. A cada caixa 
distribuïdora hi hau rà també detec
tors, que recolliran les dades de la 
zona, i uns relès, que possibilita
ran l' accionament a distància. 
El sistema, que desenvoluparà un 
equip dirigit pel professor Ramón 
San Martín , està pensat d'entrada 
per a poblacions d'entre JO.OOO i 
100.000 habitants i estarà llest a 
finals del proper mes de juliol. 

El CTT i els empresaris del 
Baix Llobregat promouen un 
acord de col·laboració 
El Centre de Transferència de Tec
nologia i la Confederació d'Em
presaris del Baix Llobregat han es
tablert un seguit de contactes per 
tal de promoure i incentivar la 
transferència de tecnologia a les 
empreses de la comarca del Baix 
Llobregat. 
La Confederació la fo rmen 4.000 
associats , en general petits i mit
jans empresaris, i treballa per tro
bar alternatives reals que actuïn 
com a regeneradores de l'activitat 
industrial del territori. 
En aquest sentit, duen a terme les 
accions següents: e l disseny de 
plans i la defensa d' interessos da
vant la CE per afavorir la qualitat i 
la competitivitat de les empreses; 
l'elaboració d' un pla global de 
formació , i el di sseny d'un progra
ma mediambiental, que inclou la 
facilitació de l'accés a normatives 
i ajuts de les administracions i la 
realització d ' auditories. 

La UPC factura 600 milions 
de pessetes per programes 
europeus 
Els programes europeus han com
portat a la Universitat Politècnica 
de Catalunya uns ingressos de 600 
milions de pessetes durant l'any 
1993. Xifra important tenint en 
compte l' escàs nombre de convo
catòries que la Unió Europea va 
obrir l'any passat respecte de les 
de l' exercici precedent. 
Queda patent així la participació 
cada cop més gran dels grups de 
recerca de la Universitat Politèc
nica de Catalunya en programes 
de R+D de la UEo També cal des
tacar que s'està ampliant el ventall 
de programes en què es pren part 
des de la Politècnica. 

Dels convenis signats destaquen 
els del programa Human Capital 
Mobility, que han arribat a una su
ma total de 144 milions de pesse
tes. 

4t Programa marc 
De cara a aquest any, cal tenir en 
compte que la Unió Europea apro
varà el 4t Programa marc de recer
ca i desenvolupament tecnològic 
per al període 1994-1998. 
Els seus objectius científics i tec
nològics s ' estructuren en quatre 
accions, a les quals es destinen un 
total de 12.225 milions d'ecus: 
-Programes de recerca, desenvolu
pament tecnològic i demostració. 
Aquesta és ['acció amb més pres
supost, compta amb un 87,3% del 
total. 
-Foment de la cooperació amb paï
sos tercers i amb organitzacions 
internacionals en matèria d ' inves
tigació i desenvolupament tec
nològic i comunitari. 
-Activitats de difusió i explotació 
dels resultats de les activitats co
munitàries de recerca i desenvolu
pament. 
-Activitats destinades a estimular 
la formació i a la mobilitat dels in
vestigadors membres de la Unió 
Europea. 



La Politècnica acull el 
congrés internacional 
Coastal Dynamics'94 
S'inaugura oficialment el Centre Internacional 
d'Investigació dels Recursos Costaners 

Del 21 al 25 de febrer, la Politècnica. mitjançant el Laboratori d 'Enginy
eria Marítima (LlM), del Departament d'Enginyeria Hidràulica, Marítima 
i Ambiental, acull el congrés internac ional Coastal Dynamics'94, que es
tudiarà el paper dels experiments a gran escala en la recerca costanera. 
Aprofitant la presència dels principals experts en aquest camp, e l di
mecres 23 es farà la inauguració oficial del Centre Internacional d'Inves
tigació dels Recursos Costaners (CIIRC). 
En el congrés participaran uns 120 científics de tot el món, que posaran 
en comú les seves experiències en instal·lacions experimentals de gran 
escala, com ara el Canal d'Investigacions i Estudis Marítims (CIEM) de 
la UPC. 
AI CIEM es duen a terme experiències de simulació i observació de pro
cessos sobre fenòmens de la costa catalana, i s'hi fan estudis per a proj ec
tes, com ara el de l'ampliació del port de Barcelona, i experiències que 
complementen el treball realitzat a l'Antàrtida. 

El CJIRC el van constituir, el 24 de maig passat , la UPe, la Generalitat 
mitjançant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el 
Comissionat d ' Universitats i Recerca- i la International Federation of 
Institutes for Advanced Study (IFIAS) del Canadà. El seu objectiu és do
nar resposta a la creixent necessi tat de recerca i planificació dels recursos 
costaners (el nivell del mar puja, es construeixen nous ports, la costa es 
contamina, etc.). 
La seva tasca, que rep el suport de l'Organització de les Nacions Unides ) 
consistirà a promoure la recerca i el desenvo lupament en el camp dels re
cursos costaners i marítims. Organitzarà cursos de formació, difondrà in
formació científica i tècnica, estimularà la cooperació científica interna
cional , proporcionarà serveis de consultoria i suport tècnic i actuarà com 
a coordinador del Programa de gestió de recursos costaners de la IFlAS. 

Departament de Projectes 
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El Departament de Projectes 
Arquitectònics treballa en les lí
nies de recerca que s'enumeren a 
continuació: 
-Dibuix assistit per ordinador i 
sistemes de CAD aplicats a l'ar
quitectura. Formació del profes
sorat en l'ús de la informàtica. 
-IHuminació artificial a l'arqui
tectura. Espais, edificis i instal·la
cions. 
-Estudi del color a l'arquitectu
ra. Di sseny arquitectònic, expres
sió gràfica i restauració d'edificis . 
Criteris d'intervenció cromàtica 
per millorar les àrees ciutadanes 
que són objecte d'estudi. 
-El sentit de l'arquitectura mo
derna. Teoria, estètica i forma. 
Estudi del sentit específic de la 
modernitat, la distància radical, de 
vegades respecte de criteris i prin
cipis de l'art classicista. 
-Història urbana i projectes 
d'arquitectura: el disseny de 
l 'entorn humà. Significació social 
de l'arquitectura des de dins del 
procés de disseny arquitectònic. 
Dins d'aquesta línia es treballa en 
el projecte, l' experimentació i la 
realitzac ió d'un poblat d 'emergèn
cia. 
-Les formes de la residència a la 
ciutat moderna . Es treballa la 
idea de ciutat implícita en les prin
cipal s propostes residencials de 
l'arquitectura moderna. 
-La gran escala. Es treballa el dis
seny de grans espais con struïts, 
més concretament, sobre els crite
ris de disseny de l'espai urbà. 
-Projecte i histografia a Cata
lunya. Anàlisi de la relació entre 
producció d'arquitectura i els di
versos contextos històrics i crítics 
de l'àmbit català. 
-Disseny d'interiorisme i mobi
liari. Recerca de la informació 
adequada per al disseny d'interiors , 
de peces úniques o de sèries limi
tades. 
-L'arquitectura construïda, con
cebuda i percebuda pels infants. 
Anàlisi de l'arquitectura des del 
punt de vista dels infants d'entre 2 
i 15 anys, sobre la base dels estu
dis realitzats pel psicòleg Jean 
Piaget. 



Inaugurada la biblioteca de la 
FIB al campus nord 

Joan Francesc Córdoba, nou 
cap del Gabinet Tècnic de 
Programació de la UPC 
Des de] passat 9 de desembre, 
Joan Francesc Córdoba és el nou 
cap del Gabinet Tècnic de Pro
gramació, en substitució de Ferran 
Mateo. 

El passat 14 de gener. el rector de 
la Universitat, Gabriel Ferraté, i el 
director de la FIB, Pere Botella, 
van inaugurar la nova seu de la bi
blioteca d'Informàtica al campus 
nord. El nou espai, d'uns 400 m' , 
té capacitat per a 88 places de lec
tura i per a un fons bibliogràfic de 
més de 5.700 llibres a més de re
vistes especial itzades. 

Joan Francesc Córdoba és llicen
ciat en Psicologia Social i de les 
Organitzacions i ha estat investi
gador col·laborador del Laboratori 
de Psicologia Social de la Uni
versitat Autònoma de Barcelona. 
Abans d'arribar a la Po litècnica, 
Córdoba havia treballat a l'Obser
vatori del Mercat de Treball de la 
Di recció Provincial de l'INEM de 
Barcelona. 
El Gabinet Tècnic de Programació 
de la UPC té la missió de recollir, 
tractar i analitzar la informació es
pecialitzada necessària per a la 
presa de decisions. 

Mòdul de COMETT 
El dia 28 de febrer co
mença el segon mòdul 
del projecte COMETT 
sobre Accionaments 
elèctrics i A utomatil
zació. El curs es de
senvoluparà a l'aula 
del Departament d'En
ginyeria Elèctrica a 
l'ETSEIB fins al 4 de 
març. Més informació 
al Centre CIM, al tel. 
401 71 7l. 

Curs monogràfic 
de luminotècnia 
Del 14 al 17 de febrer 
ti ndrà lloc el curs mo
nogràfic sobre enllu
menat públic i urbà 
inclòs en el Programa 
de Postgrau de Lumi
notècnia, que organit
za el Departament de 
Projectes d'Enginye
ria. Del 7 alIO de 
març es farà el curs 
dedicat a l'enllumenat 
exterior. Inscripcions i 
informació al tel. 40 I 
7169. 

Bò/ix 

Exposició itinerant 
El proper dia 7 de fe
brer quedarà instal·la
da al passadís del pri
mer pis de l 'E UPB 
(Gregorio Marañón 
s/n) l'expos ició itine
rant que mos tra les 

obres presen tades al 
darrer premi de Pi n
tura i Fotografia orga
nitzat pel Consell So
cial de la UPC. El 
proper 27 de febrer la 
mostra es traslladarà a 
l'EUETIT, on serà fins 
al 17 de març. 

El Consejo de 
Universidades, a 
Barcelona 
Barcelona acollirà el 
proper 24 de febrer la 
reunió del Consejo de 
Universidades , a l a 
qual assistiran el mi
nistre d'Educació i 
Ciència, Gonzalo SUél
rez Pertierra, el secre
tari d'Estat d'Univer
sitats, Elias Fereres , i 
el secretari del Conse
jo de Ul)iversidades, 
Miguel Angel Quinta
nilla. A ]a trobada hi 
seran presents també 
els rectors de les 
Universitats de l'Estat 
i els consellers d 'En
senyament de les dife
rents comunitats. 

Astronomia a l'ICE 
L'ICE ha organitzat 
uns cursos i tallers so
bre astronomia per a 
professors el 28 de fe
brer i l' 11 de març. 
Més informació al tel. 
401 6066. 

Esco"its els estudiants 
claustrals 
Valeri Pons a la FME, Pere Buil, 
Miquel Samaranch i Marta Edo a 
l'ETSAB , Roger Fontcuberta a la 
FIE, Jeroni Vinyet i Raimon Car
reras a l'EUPB , Marta Comes a 
l'EUOT , Jordi Font a l'EUPM i 
Jsabel Casanovas, José Luis de la 
Torre i Mamen Millan a l'EUPVG, 
han ocupat els llocs vacants al 
Claustre per les baixes d'estudiants. 
A més, el passat 3 I de gener es va 
proclamar la llista definitiva dels 
tres estudiants que ocuparan les va
cants a la Junta de Govern, en la 
qual figuren Josep M. Pamies , 
Daniel Nàger i Eduardo Fonseca. 

Jornades sobre cooperació 
Del 14 al 17 de febrer es duran a 
terme a l'Aula Màster del campus 
nord les Jornades sobre Coopera
ció, organitzades pel Centre de 
Cooperació per al Desenvolupa
men t de la UPC. Es rea I i tzaran 
taules rodones sobre temes com 
ara el subdesenvolupament i la co
operació no governamental, entre 
d'altres. 

Catàleg de Publicacions 93-94 
Edicions UPC ha editat recentment 
el seu primer catàleg de publica
cions per al curs 93-94 en el qual 
es poden trobar tots els títols pu
blicats fins ara a la nova editorial 
de la UPC. Els prop de 140 vo
lums es reparteixen segons matè
ries , i també s'hi poden trobar els 
darrers títols de col·leccions publi
cats. 


