
El ministre d'Educació i Ciència, Gustavo SUéÍTez Pertierra, va 
afirmar en el darrer ple del Consell d' Universitats, que va tenir 
lloc a Barcelona el 24 de febrer passat, que ja s' ha iniciat el pro
cés d'anàlisi sobre un dels problemes més peremptoris al món 
educatiu actual: la crisi de finançament del sistema universitari 
públic. Un tema econòmic determinant per al futur de la 
Universitat. 
Està previst que el juliol de 1994 es facin públiques i puguin ser 
debatudes en el ple del Consell d'Universitats les primeres con
clusions d ' un debat que es desenvoluparà al voltant de cinc 
blocs de treball: l'anàlisi de la demanda universitària, el cost 
dels estudis superiors en els propers deu anys, la política de be
ques i altres ajuts socials, i l'estudi de fórmules per controlar la 
despesa i millorar la gestió. El Ministeri vol propiciar que aquest 
debat, iniciat amb la coordinació de les administracions autonò
miques, s' estengui a tots els sectors de la comunitat educativa. 
A la UPC valorem aquesta iniciativa, reclamada des de fa anys 
en diferents claustres celebrats a la nostra comunitat, perquè 
creiem que s' ha d'aprofitar el moment per reflexionar a fons so
bre el que ha de constituir el model de finançament de les uni
versitats públiques. El sistema actual es basa en la inèrcia de 
dinàmiques històriques que repeteixen i consoliden situacions 
notablement desequilibrades . Estranya, a més, que el sistema 
universitari espanyol , que té una envergadura notable, sigui 
l' únic sector públic dotat d'autonomia que no disposa d'una llei 
específica per al seu finançament. 
A vui és ja urgent un mecanisme de finançament que asseguri la 
qualitat de la Universitat, malgrat els problemes pressupostaris 
que té actualment el país. Són molts els experts que consideren 
que és en les fases recessives quan les prioritats en l'assignació 
de recursos han d'afavorir activitats com són l'educació o la re
cerca, que tenen gran influència en la millora de la competitivi
tat i de la capacitat productiva d'un país. 
Ara bé, en l'actual conjuntura s'ha de determinar si el model de 
finançament que les universitats necessiten s'ha de basar en la 
corresponsabilitat dels poders públics i els usuaris del servei. 
Tot això s'hauria d'explicitar amb claredat. La societat ha de ser 
conscient de quin és el cost del servei universitari públic, tenint 
sempre en compte que es tracta d'un ensenyament que no és 
obligatori i que està actualment finançat en un 80 per cent pel 
conjunt dels ciutadans. Parlar de corresponsabilitat significa que 
l'ensenyament universitari no pot ser gratuït per a tots, i que, en 
aquest context, garantir la igualtat d 'oportunitats suposa modifi
car el sistema de beques fent-lo més just i equitatiu perquè fo
menti veritablement la igualtat d'oportunitats. 
Una altra qüestió important és la necessitat d'avançar en la di
versificació de les fonts de finançament. Això no significa, de 
cap manera, que l'Administració disminueixi els recursos que 
destina a la Universitat; ben al contrari, els ha d'incrementar, si
tuant-los als nivells de la resta de països de la OCpE, on el per
centatge del PIB destinat a educació és superior. Es necessari , a 
més, que la Universitat di sposi d'un marc legal que possibiliti 
trobar recursos mitjançant fórmules alternatives com ara la des
gravació fiscal, donacions i llegats. Així mateix, el sistema d'as
signació de recursos ha de ser incentivador per a les universitats, 
i ha de permetre que aquestes es diferenciïn en funció d'uns ba
rems de qualitat. Es tracta, en definitiva, de crear un marc singu
lar que ens permeti avançar cap a una Universitat pública de 
qualitat. 

L'Associació d'Amics impulsa un pla estratègic 
de medi ambient 

El CEPBA i dos professors de l'ETSAB, premis 
Ciutat de Barcelona 

Cloenda del Programa Leibniz per a la 
informatització de les biblioteques 
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El CCO organitza les primeres 
Jornades sobre Cooperació 
El president del Consell Social de 
la Politècnica, Xavier Llobet, va 
clausurar, el passat 17 de febrer, 
les primeres Jornades sobre Coo
peració, organitzades pel Centre 
de Cooperació per al Desenvolu
pament de la Universitat. 
Durant les jornades, celebrades al 
campus nord, es van plantejar di
verses fórmules de col·laboració 
tecnològica amb el món subdesen
volupat. En aquest sentit, Xavier 
Llobet va destacar el fet que "la 
universitat pot actuar com a meca
nisme per traspassar ajut al Tercer 
Món". 
Una vintena d'experts van partici
par com a ponents en les diverses 
taules rodones que es van fer per 
tractar temes com ara la coopera
ció no governamental, la universi
tat i la cooperació internacional, la 
cooperació institucional i l'anàlisi 
del desenvolupament. 
Les jornades també van servir per 
presentar un àudio-visual que 
mostrava la situació de països del 
Tercer Món, en el qual van partici
par l'Ajuntament de Barcelona, 
Enginyers Sense Fronteres i el 
CCD entre d'altres. 

La UPC assigna noves places 
a la pre-inscripció de febrer 
Set centres de la UPC, entre els 
propis i els adscrits, van obrir el 
passat mes de febrer un nou termi
ni d'inscripció per a 13 titulacions 
gràcies al qual s'han assignat 85 
places de les 151 que s'oferien. 
Les noves places ofertes per la 
UPC eren per cursar l'Enginyeria 
Informàtica (20) i l'Enginyeri a 
Tècnica en Sistemes de Teleco
municació a l'EUPBL (8); l'En
ginyeria Tècnica en Informàtica de 
Gestió a l'EUPVG (5), i l'Engin
yeria Tècnica Elèctrica (6) , l'En
ginyeria Tècnica Mecànica (4), 
l'Enginyeria Tècnica Tèxtil (3 ), 
l'Enginyeria Tècnica Química 
Industrial (2) i l'Enginyeria Elèc
trica Industrial (3) , al campus de 
Terrassa. 
Les altres 100 places es van oferir 
en centres adscrits. 

El Consejo de Universidades 
aprova l'Enginyeria 
de Materials 
El ple del Consejo de Universida
des, reunit a Barcelona el passat 
24 de febrer, va aprovar el títol 
d'Enginyeria de Materials , propi 
de la UPC i que s'imparteix des 
del curs 92-93 en col·laboració 
amb l'Institut Politècnic de Lo
rraine i la Universitat de Sarre
brück. 
A més, durant la reunió, els rec
tors van donar el vist-i-plau a la 
reforma del decret sobre noves ti
tulacions per limitar la càrrega 
lectiva, tot reduint el nombre de 
crèdits. Així, segons el decret, 
s'estableix un màxim de 375 crè
dits per als estudis tècnics supe
riors, càrrega ja aplicada en els 
plans de les titulacions reforma
des a la UPC. 
En el marc de la reunió, el minis
tre d'Educació i Ciència, Gustavo 
Smírez Pertierra, va anunciar que 
el proper mes de maig estarà aca
bat l'informe tècnic referent al fi
nançament universitari i que pro
perament serà remès a les univer
sitats el Projecte de Llei d'actua
lització de la Llei de reforma uni
versitària (LRU) . 

La UPC, la Universitat amb 
més becaris llatinoamericans 
El passat 2 de febrer va tenir lloc 
una recepció als estudiants llatino
americans, organitzada per l'Area 
de Relacions Internacionals i a la 
qual van assistir prop de 300 estu
diants. L'acte va estar presidit pel 
rector, Gabriel Ferraté, el vice-rec
tor d'Estudis per a Graduats, Albert 
Prat, i el cap de Serveis Universi
taris, Xavier Aragay, que van do
nar la benvinguda als estudiants i 
els van presentar els serveis que la 
Universitat posa al seu abast. La 
UPC és la Universitat de l'Estat 
amb més beques rCI i MUTIS per 
a llatinoamericans, 111 beques, xi
fra que representa un 15% del total 
d'estudiants matriculats en progra
mes de doctorat. 

Maurice B. Line, convidat per la UPC a la cloenda del 
Programa Leibniz per a la informatització de biblioteques 

Amb motiu de la cloenda del Programa Leibniz, el passat dia 17 de fe
brer, Maurice B. Line, ex-director general de Ciència, Tecnologia i 
Indústria de la British Library, va oferir la conferència titulada "D'un 
dipòsit passiu a un recurs actiu d'informació. La necessària transformació 
de la biblioteca universitària" . L 'objectiu del programa era millorar les bi
blioteques de la UPC per convertir-les en una eina bàsica al servei de la 
docència i de la recerca. El programa estava dirigit a infOlmatitzar, de for
ma integral, totes les tasques bibliotecàries de la Universitat i realitzar un 
únic catàleg consultable de tots els fons de la UPe. El "Leibniz" s'havia 
concebut també com un pla per millorar els espais existents i per crear-ne 
de nous a partir de les necessitats reals . 
Inaugurats nous espais 
En aquest sentit, el 10 de febrer passat, el rector de la UPC, Gabriel 
Ferraté, i el director de l'ETSEIB, Ferran Puerta, van inaugurar les obres 
d'ampliació de la biblioteca d'aquest centre que, amb una superfície de 
1.200 ml, compta amb 222 places de lectura i amb un fons de prop de 
50.000 llibres i 298 revistes. La biblioteca té una mitjana de 269.000 
usuaris per any i disposa d'un fons històric de ciència i tècnica que data 
dels segles XVI al XIX. 
D'altra banda, el passat dia 8 de febrer el rector i el director de l'ETSAV, 
Xavier Monteys, van presidir l'acte d'inauguració de la biblioteca de l'es
cola del Vallès, que disposa de 68 places de lectura. La biblioteca, infor
matitzada, ocupa una superfície de 435 m2 i disposa d'un fons bibliogrà
fic de més de J 00 revistes vives i prop de 3.000 volums automatitzats. 



CLAUSTRE GENERAL 
EXTRAORDINARI 

23 de febrer de 1994 

La upe aprova el text dels 
Estatuts revisats 

La figura del síndic de greuges, el Consell 
d'Estudiants, la normativa de propietat intel·lectual 
i la creació de la Comissió de Formació Permanent 
són algunes de les novetats del document 

El passat dia 23 de febrer es va celebrar, a la sala d'actes de l'Escola 
Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona, el Claustre 
General Extraordinari de Revisió d'Estatuts, al qual es va presentar el do
cument elaborat per la Comissió per a la Revisió dels Estatuts (CRE). 
Els membres del Claustre van votar el document presentat amb el text 
dels Estatuts revisats durant tot el dia, ja que l'urna va estar oberta fins a 
les 19 hores. Al final de la sessió el resultat de la votació va ser el se
güent: 169 vots a favor, 18 en contra i 19 abstencions. 
Segons especifica la disposició transitòria 16, "en el termini de cinc anys 
comptats des de l'entrada en vigor dels Estatuts, es procedirà a una revisió 
del seu contingut. Aquesta revisió la durà a terme la comissió correspo
nent, elegida en el Claustre General, per tal d'elevar a aquest la proposta 
de modificació dels Estatuts en els aspectes formals o de funcionament 
que ho requereixin, després de l'experiència tinguda al llarg del temps de 
vigència d'aquests". 

El procés de revlslo 
dels Estatuts 
Els Estatuts de la Universitat 
Politècnica de Catalunya van ser 
aprovats pel Decret 2.33211985 el 
4 de juliol del 1985. En la seva 
disposició transitòria 16 ja s'esta
blia que en el terme de cinc anys, a 
partir de la seva entrada en vigor, 
es procediria a revisar-los. 
El document establia també que la 
revisió l'havia de fer una comissió 
elegida pel Claustre General, que 
inclouria en aquesta revisió els 
canvis necessaris després de l'ex
periència obtinguda durant la 
vigència dels Estatuts. 

Cronologia 
El dia 18 d'abril de 1991, el rector, 
Gabriel Ferraté, va presentar al 
Claustre General una proposta de 
composició de la Comissió per a la 
Revisió dels Estatuts i de calendari 
d'actuació. La Comissió es va 
constituir el dia 3 de juny de 1991. 
Fets aquests primers passos, el rec
tor va trametre als claustrals i als 
membres del Consell Social un 
dossier de treball sobre el qual es 
podien fer propostes i suggeri
ments que s ' havien de remetre 
abans de l' 1 de desembre de 1991. 
La tramitació parlamentària de la 
Llei de reforma universitària, que 
havia de tenir una repercussió im
portant sobre els Estatuts, va inter
rompre el procés fins al mes 
d'abril de 1993. 
L' 1 d'abril de 1993 es va crear el 

Els Estatuts van ser 
aprovats amb 169 

vots a favor, 
18 en contra i 19 

abstencions 

Vice-rectorat per a la Revisió dels 
Estatuts, a càrrec del qual es va 
nomenar el catedràtic Albert 
Corominas. 
El 16 de setembre la Comissió per 
a la Revisió dels Estatuts va apro
var un primer avantprojecte de re
visió que va ser tramès al Consell 
Social. 
El segon avantprojecte va ser 
aprovat per la Comissió el 29 de 
novembre passat i, acte seguit, es 
va trametre als membres del 
Claustre General. Les esmenes a 
aquest segon avantprojecte van 
anar arribant a la Secretaria 
General de la Universitat Politèc
nica de Catalunya fins al 14 de ge
ner de 1993. 
J a amb les esmenes proposades 
pels claustrals al segon avantpro
jecte de revisió d'Estatuts, el text 
va ser aprovat per la Comissió per 
a la Revisió dels Estatuts el 29 de 
novembre. Finalment, la proposta 
es va presentar el passat dia 23 de 
febrer al Claustre General , que la 
va aprovar. 



Els temes considerats al 
segon avantprojecte de la 
revisió dels Estatuts 
La Comissió de Revisió d'Estatuts 
va elaborar una proposta per en
viar-la al Claustre General. Els te
mes considerats són els següents: 
-Procediment per al reconeixe
ment i 1'estructuració dels campus. 
-Algunes precisions i una flexibi
lització de la definició d'alguns ti
pus d'unitats estructurals. 
-Puntualitzacions sobre les rela
cions entre els centres docents i 
els departaments, especialment pel 
que fa als processos d'assignació 
del professorat i a l 'aplicació dels 
plans d'estudis de primer i de se
gon cicle. 
-Nova regulació de l'ICE. 
-Definició de la naturalesa i les 
funcions del Consell Social. 
-Definició i objectius de les be
ques. 
-Creació d'una Comissió de For
mació Pern1anent. 
-Reglamentació dels convenis i 
contractes que se signen. 
-Definició del concepte de propie
tat intel·lectual en el si de la UPe. 
-Distinció entre les activitats or
dinàries i els programes específics 
en l'assignació de recursos. 
-Drets, deures i responsabilitats 
dels universitaris. 
-Consell d'Estudiants. 
-Convocatòries de places de pro-
fessorat ordinari i contractat, ads
cripció, assignació i contractació. 
-Personal d'investigació, definició 
i reconeixement de drets . 
-Pautes per a la representació i la 
negociació laboral i sindical. 
-La figura del síndic de greuges. 

Es crea la Comissió de 
Formació Permanent 

Atès l'article 84 bis, la Junta de 
Govern reglamenta una Comissió 
de Formació Permanent, les fun
cions de la qual són l' assessora
ment i la formulació de propostes 
en relació amb els estudis d'espe
cialització i de reciclatge. La crea
ció d'aquesta comissió permanent 
obeeix a la importància creixent 
d'aquest tipus d'estudis a la UPC, 
que han donat lloc també a la crea
ció de la Fundació Politècnica de 
Catalunya. 

Drets, deures i 
responsabilitats dels 
membres de la comunitat 
universitària 

Els Estatuts detallen els drets dels 
membres de la comunitat univer
sitària. Amb la rev isió, s' han afe
git nous drets dels membres de la 
UPC com ara el de ser informats 
del s acords dels òrgans de govern 
que els afectin, el de rebre el reco
nei xement com a autors de les 
obres que realitzin i el dret a utilit
zar les instal·lacions i els serveis 
comunitaris. 
Els membres de la comunitat tin
dran el deure de respectar i hono
rar la institució, complir les seves 
obligacions acadèmiques i labo
rals , complir els Es tatuts i els 
Reglaments que els desenvolupin, 
respectar els altres membres de la 
comunitat, i respectar i no fer ús 
indegut del patrimoni i les ins
tal·lacions de la Universitat ni de 
les dades i informac ions de tot ti
pus que aquesta custodiï, qualse
vol que sigui el suport en què esti
guin enregistrades. 

Assignació de recursos: 
activitats ordinàries i 
programes específics 
Els Estatuts presenten la distinció 
entre l'assignació de recursos a ac
tivitats en dues partides : una de 
destinada a finançar les activitats 
ordinàries de les unitats estructu
ral s (docència, recerca i extensió 
universitària), que es distribuirà 
segons barems objectius que in
clouran l'avaluació periòdica i d'u
na altra de destinada a finançar 
programes específics. 

Convocatòries de places de 
professorat ordinari i 
contractat, adscripció, 
assignació i contractació 
Segons regul a l' article 125 dels 
Estatuts revi sats, la Junta de 
Govern elaborarà la proposta de 
convocatòria de concurs per pro
veir places de professorat ordinari 
atesos els directors de departa
ment, els directors i els degans de 
centre docent i els directors d'ins
titut i els consells corresponents. 

La Politècnica tindrà síndic 
de greuges 
Elegit pel Consell Social per ma
joria absoluta dels seus membres, 
el síndic de greuges, que exercirà 
a la UPC una activitat informativa 
de caràcter tuïtiu, té un mandat de 
cinc anys no renovables. Les seves 
funcions, segons els Estatuts , se
ran rebre les queixes i observa
cions que se li formulin sobre el 
funcionament de la Universitat, 
valorar les sol.licituds rebudes per 
tal d'admetre-les o no a tràmit, i 
prioritzar les seves pròpies actua
cions. 

Propostes de resolució 
El síndic podrà sol.licÏtar informa
ció als òrgans universitaris i a les 
persones a què afectin les queixes 
i les observacions i prendre les 
mesures d' investigació que consi
deri oportunes. A més, podrà fer 
propostes de resolució no vincu
lants sobre assumptes que hagin 
estat sotmesos al seu coneixement 
i proposar fórmules d'acord que 
en facilitin la resolució. 

Procediments per a la revisió 
de les avaluacions 

Pel que fa als estudiants, els Esta
tuts reformats reglamenten també 
la necessitat d ' establir procedi 
ments per a la revisió dels resul
tats de les avaluacions. Els Esta
tuts estableixen, a més, el deure de 
la Universitat de fomentar la parti
cipació del s estudiants en les tas
ques de recerca i suport a la do
cència en les seves unitats estruc
turals. És arran d'aquest últim 
deure de la Universitat que els 
Estatuts estableixen la creació del 
Consell d'Estudiants. 

Creació del Consell 
d'Estudiants 
L' article 113 tri del text estableix 
la creació del Consell d'Estu
diants, un òrgan d'assessorament i 
defensa dels interessos del conjunt 
dels estudiants de la Universitat i 
de coordinació dels seus represen
tants. El Consell, qUè elabomrà el 
seu propi reglament de funciona
ment, tindrà també la funció d'in
terlocutor davant dels òrgans de 
govern de la UPC. 



Es col·loca la primera pedra 
de la biblioteca del campus 
de la upe a Terrassa 

El passat 25 de febrer, el rector 
de la UPC, Gabriel Ferraté, i l'al
calde de Terrassa, Manel Royes, 
van col·locar la primera pedra de 
la futura biblioteca del campus de 
Terrassa. 
La biblioteca, ubicada al costat de 
l'Escola d'Arts Aplicades, ocu
parà un edifici de tres plantes que 
es construirà en dues fases. 
En una primera fase s'estructurarà 
una zona d'uns 1.000 m' a la qual 
es traslladaran les biblioteques de 
l'Escola Industrial i de l'E.T.S. 
d'Enginyers Industrials. En la se
gona fase es construiran uns al
tres 1.300 m', que donaran cabu
da també als llibres de l 'Escola 
Universitària d'Òptica i Optome
tria. 
Finalitzades les obres, el nou es
pai oferirà servei a prop de 
5.200 usuaris, que podran accedir 
de forma automatitzada a un fons 
bibliogràfic de més de 17.500 lli
bres i 1.300 revistes. 
La primera fase de les obres està 
pressupostada en 140 milions de 
pessetes i es finançarà amb fons 
FEDER, mentre que la segona 
part de l' edifici costarà 400 mi
lions més. 

El Fòrum UPC-Consell 
d'Europa debat la protecció 
de les dades personals 
informatitzades 
Els ponents van assenyalar el pas que ha significat la 
informàtica en la vida quotidiana, però van destacar la 
defensa de la intimitat de l'individu 

"Les implicacions socials i tècniques en la protecció de dades infor
matitzades" va ser el títol de la jornada que enguany es va celebrar en 
el context del quart Fòrum UPC-Consell d'Europa. L'objectiu va ser 
fer prendre consciència als universitaris de la necessitat de protegir 
les dades personals en els diferents sectors de la vida quotidiana en 
general , i en alguns sectors particularment interessants en aquests as
pectes. Per això, la Politècnica i el Consell d 'Europa van reunir un 
grup d'especialistes i professionals relacionats amb la utilització de les 
dades informàtiques que van tractar temes com ara la gestió de la in
formació reservada, les possibilitats i les limitacions de la informàtica, 
l'accés a les dades de l'Administració pública i l'ús de la informació 
reservada en favor d'objectius polítics i econòmics. 
El Fòrum, que va presidir el rector, Gabriel Ferraté, va comptar amb la 
presència d'Egbert Ausems, secretari del Comitè Consultiu de la 
Convenció europea per a la protecció de les persones respecte al trac
tament automatitzat de dades personals del Consell d ' Europa; i 
d'Antoni Olivé, catedràtic de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la 
UPC. També van ser-hi presents Miquel García Hoffmann, delegat es
pecial de l'Agència Estatal d'Administració Tributària a Catalunya; 
Josep Pemau, degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, i el cap 
de Relacions Públiques del Consell d'Europa, Lothar Hertwig, el qual 
va fer la presentació del Fòrum. 
Durant la sessió, a la qual van assistir prop de 150 persones, es va fer 
un èmfasi especial a avaluar la situació actual d'Espanya després de 
l'entrada en vigor de la Llei orgànica de regulació del tractament auto
matitzat de les dades de caràcter personal, que es va aprovar el 29 
d'octubre de 1992 ies va publicar al BOE el 31 de gener de 1993. 
La necessitat d'establir un codi deontològic per a aquells organismes 
que recullen dades i la creació i el correcte funcionament d' un orga
nisme independent van ser dues de les idees que va plantejar en la se
va intervenció Egbert Ausems, que a més va destacar el paper del 
Consell d'Europa a l'hora de demanar als seus estats membres que in
formin els ciutadans de les dades personals que es tenen sobre ells . 
Les possibilitats que ofereix la mateixa informàtica, pel que fa al con
trol de l'accés a les dades, va ser el tema central de la ponència del ca
tedràtic de la UPC Antoni Olivé, que va afirmar també que "aquest 
control té un cost i que moltes vegades no hi ha disponibilitat de fons 
per afrontar-lo". 
El degà del Col·legi de Periodistes, Josep Pemau, va dir que cal un 
control de la informació que l' Administració té de l'individuu mentre 
que el delegat especial de l' Agència Estatal d'Administració 
Tributària a Catalunya, Miquel García Hoffmann, va garantir el secret 
de les dades que posseeix Hisenda. 
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El CEPBA i professors de 
l'ETSAB guanyen el premi 
Ciutat de Barcelona 

El Centre Europeu de Paral ·lelis
me de Barcelona (CEPBA) ha re
but el premi Ciutat de Barcelona 
en l' apartat de tècnica, que atorga 
l ' Ajuntament de Barcelona. El 
CEPBA es va presentar amb el 
conjunt de la tasca realitzada, po
sant com a projecte emblemàtic el 
realitzat amb l'empresa INDO. 
El jurat, format per OIe Thorson, 
Joan Majó, Jordi Angusto , Abel 
Mariné i Lluís Jofre , ha triat el 
centre de la UPC "pel conjunt de 
projectes desenvolupats, que han 
situat el CEPBA, i per tant Barce
lona, en un lloc punter a nivell in
ternacional en el camp del desen
volupament de software per a su
percomputadors paral ·lels . 
Amb el premi també se li vol retre 
un reconeixement per haver de
mostrat l' efectivitat pràctica de la 
computació en paral·lel en projec
tes concrets de col ·laboració amb 
entitats i indústries, i per haver va
loritzat els retorns de fons euro
peus mitjançant la participació en 
projectes comunitaris de desenvo
lupament tecnològic, fent-ne re
vertir els resultats en la nostra in
dústria." 
Així mateix, han obtingut el premi 
Ciutat de Barcelona en l ' apartat 
d'arquitectura els professors de 
l ' ETSAB Helio Piñón i Albert 
Viaplana, pel seu projecte de re
modelació del Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona. I a 
més, han obtingut una menció 
Rafael Moneo i Manuel de Solà
Morales, de la mateixa escola, per 
l' Illa Diagonal. 

Premi Narcís Monturiol 
Els catedràtics Pere Brunet, del 
Departament de Llenguatges i 
Sistemes Informàtics, i Mateo 
Valero, del Departament d'Arqui
tectura de Computadors, han estat 
guardonats amb el premi Narcís 
Monturiol. 
Aquest guardó els ha estat atorgat 
per la tasca que han realitzat com a 
investigadors i com a impulsors 
d'equips de recerca capdavanters 
en els camps de la informàtica grà
fica i de la supercomputació en pa
ral ·lel. 

Dos estudiants de la UPC 
reben els premis Gas Natural 
L'estudiant de l 'ETSEIB Juan 
Pérez Pineda ha estat el guanyador 
de l'edició d'enguany dels premis 
Gas Natural per a projectes de fi 
carrera pel seu treball "Central tèr
mica de cogeneració en base a 
turbina de gas de 4,5 MW". 
El jurat dels premis va concedir un 
accèssit al projecte "Sistema in
formàtic per al disseny i simulació 
en estat estacionari de centrals de 
generació amb turbines de gas" 
elaborat per l 'es tudiant de 
l'ETSEIB Rai mon Argemí 
Puigdomènech. 

Premi a l'estalvi energètic 
D'altra banda, l'estudiant Francesc 
J. Meseguer va ser guardonat el 
passat IOde febrer amb el premi a 
l'estalvi energètic, que cada any 
atorga la Generalitat, pel seu tre
ball "Planta per a la producció de 
gas metà a partir d'aigües residuals 
d'una indústria agroalimentària, 
utilitzant un reac tor anaerobi de 
llit fluïditzat calefactat per mitjà 
d'energia" . 

Un estudiant de l'ETSEIT 
millora el disseny de les 
bicicletes de muntanya 
L'estudiant de l'ETSEIT, Jordi 
Arbiol, ha dissenyat un nou quadre 
per a bicicleta de muntanya (BTT) 
que en millora considerablement 

les característiques tècniques i, al 
mateix temps, en redueix el cost 
un 6S %. La nova bicicleta, de la 
que ja hi ha un prototipus , té un 
quadre ultralleuger (900 g), amb 
una capacitat d'absorció de vibra
cions molt superior a la d ' altres 
models similars. 
El quadre de la nova BTT està fet 
amb teixit de fibra de carboni bar
rejat amb una resina anomenada 
epoxi. 
Aquests dos materials són tan lleu
gers com l'alumini o el titani, però 
poden oferir unes prestacions mi
llors i un cost menor, fins a un 
60% més barat. 
La principal característica del dis
seny de la nova bicicleta és que 
l'estructura de fibra de carboni es 
treballa orientant-ne les diferents 
capes en funció de les direccions 
en què se suporten els esforços. 

Tractament d'imatges 
mèdiques 
El Departament de Llenguatges i 
Sistemes Informàtics desenvolupa 
un sistema de conversió d'imatges 
mèdiques bidimensionals, com ara 
escànners o ressonàncies magnèti
ques, en representacions tridimen
sionals dinàmiques. Les noves 
imatges que s'obtenen permetran 
als metges simular operacions, op
timitzar intervencions o simplifi
car l'aprenentatge, per exemple. 
Aquesta línia de recerca analitza 
els pri nci pals mètodes d'entrada, 
de modelatge i de visualització de 
dades volumètriques i estudia les 
diferents arquitectures orientades 

a accelerar els processos. Actual
ment es treballa amb el model de 
voxel per la seva simplicitat i la 
seva versatilitat, però es busquen 
models alternatius que permetin 
accelerar les possibles manipula
cions amb el model. 

••• 
COPERNICUS 
L'antic programa PECO de la DE 
(Cooperació Científica i Tecnolò
gica amb Països d'Europa Central 
i de l'Est) canvia de nom: a partir 
d'ara es dirà COPERNICUS. 
Fins al 2 de maig està obert el ter
mini per presentar propostes per a 
projectes d' investigació conjunta 
entre països de la UE i països CO
PERNICUS, i també per a accions 
concertades. 
La convocatòria abasta els àmbits 
següents : tecnologia de la infor
mació, tecnologia de la comunica
ció, telemàtica i enginyeria del 
llenguatge, fabricació i producció, 
tractament de materials, mesures i 
assajos , indústries agroalimentà
ries i biotecnologies. 
Les accions prioritàries per a 1994 
se centren en l'àmbit del medi am
bient. 

Fons Social Europeu 
En el marc del Fons Social Euro
peu es financen estudis, anàlisis, 
seminaris i consultes a experts , per 
mitjà de contractes de recerca o de 
prestació de serveis. 
La data límit per presentar pro
postes és el 31 de desembre de 
1999. 



L1Associació dlAmics de la 
upe impulsa un pla 
estratègic de medi ambient 
El pla es farà en coHaboració amb FECSA i amb la Fundació 
Catalana de Gas 

El passat dia 3 de febrer, l'Associació 
d'Amics de la UPC, la Fundació Catalana de 
Gas i FECSA van signar un conveni mit
jançant el qual impulsaran la realització d'un 
ampli pla estratègic de medi ambient per a la 
Universitat Politècnica de Catalunya. A l'ac
te hi van ser presents el rector de la UPC, 
Gabriel Ferraté; el president de l'Associació 
d'Amics, Jordi Mercader; el president de la 
Fundació Catalana de Gas, Pere Duran 
Farell ; el director general de la Fundació 
Catalana de Gas, Joan Rigol, i el conseller 

director general de FECSA, Josep Zaforteza. 
El pla vol ser l'eina necessària per conèixer la situació actual de la UPC 
en aquesta àrea i la seva potencial itat, í per definir les estratègies de futur 
en els camps de formació, de nous títols en medi ambient i de recerca. 
Aquest pla estratègic, en l'elaboració del qual també participarà la con
sultoria Price Waterhouse, delimitarà les prioritats en matèria de forma
ció, de recerca i de les relacions entre la Universitat i l'Administració i 
l'empresa, i realitzarà un estudi de la formació que ofereix actualment la 

Universitat Politècnica de Catalunya i de l'oferta educativa d'altres insti
tucions de l'Estat espanyol dedicades a l'ensenyament. Extraurà informa
ció sobre els camps de formació en medi ambient no coberts o coberts 
deficientment i les estratègies que calen per millorar aquesta formació. 
L'estudi realitzarà una anàlisi exhaustiva de la situació de la recerca i la 
formació en les institucions educatives més importants del món, per tal 
de saber com desenvolupen les seves estratègies mediambientals. 

Departament d'Organització 
d'Empreses 

El Departament d'Organització 
d'Empreses treballa en les línies 
de recerca següents: 
-Economia regional i urbana i 
desenvolupament industrial 
Anàlisi econòmica regional, loca
lització industrial, polítiques de 
foment i promoció, regions i en
torns innovadors i serveis 
avançats. Creació d'empreses: 
PYME. 
-Economia del canvi tecnològic i 
gestió de la tecnologia 
La innovació tecnològica i el seu 
impacte econòmic. Estratègies i 
indicadors tecnològics i d'innova
ció. Polítiques tecnològiques i de 
R+D i treballs prospectius. 
-Planificació i programació de la 
producció 
Establiment d'una metodologia 
per a la realització d'estudis i 
construcció de sistemes en el 
camp de la gestió de sistemes pro
ductius. 
-Programació combinatòria 
Algoritmes heurístics per a pro
blemes concrets, des dels d ' es
tructura "greedy" fins als d' explo
ració arborescent amb relaxació 
de condicions,utilitzant tècniques 
d'in tel ·ligència artificial. 
-Organització i logística indus
trials 
Anàlisi sistemàtica de les empre
ses i els sectors industrials. 
-Informàtica aplicada a la gestió 
Ofimàtica i documàtica. Xarxes 
d'ordinadors a les organitzacions. 
Sistemes d ' informació i experts. 
Conjunts borrosos i xarxes neuro
nals. 
-Economia industrial i anàlisi 
sectorial 
Estudis sectorials, recerca i tracta
ment de bases de dades sobre els 
sectors d'activitat econòmica per 
a l 'establiment d'una base de da
des globals que permeti validar 
models econòmics. 
-Gestió d'empreses i obres 
Estudia el tractament dels recursos 
humans, les valoracions i les asse
gurances. 



L'ETSECCPB celebra el seu XX aniversari 
Els passats dies 15 i 16 de febrer, l'E.T.S. d'Enginyers de Camins, Canals 
i Ports de Barcelona va commemorar amb una sèrie d'actes culturals la 
celebració del XX aniversari de la creació del centre. L'aniversari es va 
iniciar amb un ball a la sala La Paloma on, a més del lliurament dels pre
mis Taronja i Llimona als professors, es va retre homenatge als antics 
membres. La jornada festiva que el dia 16 va acollir el campus nord va 
comptar amb actes com ara un concurs de construcció ràpida, una gimca
na i un concurs de maquetes de ponts, a més d'altres jocs de cucanya i di
versos campionats esportius. Paral·lelament a la festa, amenitzada amb 
música en directe, es va organitzar el concurs de fotografia "Per molts 
anys", que premiarà la millor instantània captada durant la jornada. 

Aprovat el calendari 
d'eleccions a rector 
La Junta de Govern 
del passat 28 de febrer 
va aprovar el següent 
calendari per a les 
eleccions a rector: 
- del 7 al 14 de març, 
presentació de candi
datures; 
- delIS al 16 de març, 
publicació de la rela
ció de candidats; 
- del 17 al 23 de març, 
presentació de recusa
cions; 
- del 24 al 25 de març, 
resolució de la Junta 
Electoral i proclama
ció de candidats; 
- delS al 16 d'abril, 
període de campanya 
electoral; 
- el 17 d'abril, jornada 
de reflexió; 
- el 18 d'abril, Claus
tre per a l'elecció del 
nou rector de la 
Politècnica. 

Sòlix 

Titula't a la mar 
El Servei d'Esports ha 
organitzat un progra
ma de cursos per asso-

. 
Er les proves per obte
nir els diferents títols 
de navegació. Més in
formac ió al telèfon 
40168 87 . 

Curs d'Ergonomia 
Aquest mes de març 
s'inic ia la quarta edi
ció del Curs Superior 
d'Ergonomia Aplica
da. Més informació al 
tel. 401 71 69. 

Concert de 
Primavera 
L'Associació d'Amics 
de la UPC ha organit
zat un concert de Pri
mavera al Palau de la 
Música el proper 13 
d'abril, a les 21.00 ho
res , per a tota la co
munitat de la UPC. En 
el concert actuaran els 
músics Julian Lloyd 
Weber, Ann Mackay i 
JuEus Drake. 

Jornades de Portes 
Obertes 
DelIS al 24 de març 
tindran lloc als dife
rents campus de la 
UPC les Jornades de 
Portes Obertes adreça
des als alumnes que 
han de fer la pre-ins
crí pció un i versi tària . 
Durant les jornades , 
professors i estudiants 
de la UPC els infor
maran de les carreres 
que s'imparteixen. 

Normativa d'elecció de rector 
Es poden presentar com a candi
dats tots els professors que siguin 
catedràtics d'universitat. Una vega
da presentades les candidatures a 
la Secretaria General , en el termini 
aprovat per la Junta de Govern es 
podran presentar recusacions , que, 
juntament amb les candidatures, 
seran examinades per la Junta 
Electoral , la qual donarà la relació 
definiti va de candi datures. La 
campanya electoral, amb una dura
da mínima de deu dies , es clourà el 
dia abans de la celebració del 
Claustre. 
L'acte d'elecció s'obrirà amb un in
forme del secretari general , des
prés del qual es votarà. L'urna, que 
serà única, estarà oberta tres hores . 
A cada papereta hi haurà el nom 
dels candidats, només es podrà vo
tar un . El recompte de vots serà 
públic i en cas que es faci una se
gona volta de votacions serà elegit 
el candidat que obtingui més vots. 
En cas que s'hagi de repetir la vo
tació, es farà en un termini no infe
rior a tres dies ni superior a set, i 
fixat per la mesa. 
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Com parlem a la UPC 
S'ha editat per primera vegada 
l'Enquesta sociolingüística de la 
UPC 1991-J 992. Amb el títol Com 
parlem a la UPe, el llibre recull i 
analitza les dades obtingudes en 
les enquestes realitzades entre pro
fessors, estudiants i personal d'ad
ministració i serveis sobre conei
xement, usos , opinions i necessi
tats en matèria lingüística. 


