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El règim de permanència dels estudiants a la Universitat, l'im
pacte de la durada dels estudis en la bona marxa docent i la se
va relació amb el problema de l'accés a l'ensenyament superior 
són alguns dels temes més debatuts al món universitari. 
En aquest sentit, el Consell Social va aprovar l' 1 de març la nova 
Normativa de permanència, que entrarà en vigor el proper curs 
1994-95 i que substitueix la que era vigent des de l'any 1988. Es 
un reglament aprovat amb el consens generalitzat i, en particular, 
amb la intervenció activa dels representants estudiantils. 
Aquesta normativa és part integrant del procés de reforma acadè
mica de la nostra Universitat. La UPC va ser la primera institu
ció a posar en marxa una normativa de permanència i ara ha vol
gut adaptar-la als nous ensenyaments. Així, el reglament actual 
inclou un conjunt d'actuacions, tant en el primer any d'estudis 
com en la fase selectiva, destinades a afavorir una ràpida reo
rientació acadèmica dels estudiants quan es detecti que aquests 
poden haver triat equivocadament la carrera. Un altre dels objec
tius de la nova reglamentació és ajudar-los a acabar els estudis 
en el temps previst. 
De fet, tota normativa de permanència neix de la consideració 
que l'ensenyament superior és un bé escàs, al qual no pot accedir 
tothom. La societat suporta el cost dels estudis invertint uns re
cursos per a cada universitari molt superiors als que aquest apor
ta. Per això no té sentit, en un context de recursos limitats, que 
un estudiant perllongui indefinidament els seus estudis. La 
Universitat ha d'establir els instruments perquè es pugui assolir 
un rendiment adient i ha d'exigir als estudiants una dedicació su
ficient i un aprofitament responsable dels actius universitaris. 
A més, qualsevol normativa de permanència no pot oblidar l'im
pacte de l'abandonament dels estudis des d'un punt de vista per
sonal i social i ha d'actuar amb la màxima celeritat, abans que 
l'estudiant hagi dedicat un esforç personal important i abans que 
s'hagin invertit nombrosos recursos socials en la seva formació. 
La normativa vigent a partir d'ara a la UPC ha volgut ser molt 
senzilla en el seu articulat, i ha estat valorada des de diferents 
sectors com a molt dura al començament dels estudis i més suau 
a la resta de la carrera. 
Així, els estudiants que vulguin realitzar els estudis a la 
Politècnica de Catalunya hauran d'aprovar en el seu primer any 
acadèmic almenys 15 crèdits corresponents a assignatures obli
gatòries o bé hauran de superar la fase selectiva inicial en un 
termini màxim equivalent al doble de la durada d'aquesta. 
La normativa preveu un seguiment en la fase no selectiva del 
progrés acadèmic dels estudiants. Aixi, una vegada superada la 
fase selectiva, cadascú podrà marcar-se la velocitat de la seva ca
rrera, tenint sempre en compte que haurà d'aprovar la meitat dels 
crèdits de cada curs què s'hagi matriculat. Un dels punts clau 
d'aquesta nova regulació de la pelmanència és que no penalitza 
assignatura per assignatura i, per tant, no limita la capacitat de 
matrícula. Un altre punt important és, que, si bé inclou la possi
ble exclusió temporal d'un estudiant amb un rendiment baix, 
sempre es té en compte el resultat global i les circumstàncies 
personals abans de decidir -ho. 
A la UPC volem que els estudiants es comprometin i reflexionin 
sobre la dedicació a l'estudi i sobre el seu rendiment abans de 
matricular-se. Tanmateix, no es troben sols en aquest procés. La 
UPC també assoleix, amb la normativa, el compromís d'orientar
los i donar-los suport al llarg de la seva trajectòria docent. 

Albert Corominas i Jaume Pagés, candidats a 
rector 

La infanta Cristina visita el campus nord 

Directors i estudiants d'escoles tècniques 
s'oposen als reials decrets del MEC 

Prop de 3. 000 estudiants a les IV Jornades de 
Portes Obertes 
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Directors d'escoles 
tècniques s'oposen als reials 
decrets del MEC 
Directors i responsables de deu 
centres de la UPC, que impartei
xen estudis tècnics, i de la 
Universitat de Girona van signar 
el 16 de març passat un manifest 
en què demanaven al Ministeri 
d'Educació i Ciència la retirada 
dels reials decrets que estableixen 
les titulacions de tècnic superior 
dins la formació professional. 
Segons el manifest, els reials de
crets vulneren drets reconeguts 
d'arquitectes i enginyers tècnics en 
entrar en col·lisió directa amb les 
seves atribucions professionals, ja 
que s'atribueixen competències 
professionals semblants a les dels 
tècnics superiors en FP. 

Mobilitzacions 
Els estudiants, que van donar su
port al manifest, van protagonitzar 
durant tot el mes diverses mobilit
zacions a nivell nacional. A la 
UPC, els estudiants de l'Escol a 
Universitària Politècnica de 
Barcelona es van tancar el 22 de 
març passat en el centre i van 
construir un mur a l'entrada. 
Durant tota la nit es van organitzar 
diverses conferències en què van 
participar, a més del director de 
l'EUPB, Francesc Xavier Llovera, 
membres del Col·legi d'Aparella
dors i Arquitectes Tècnics de 
Barcelona. 

Antoni Subirà presideix el Dia 
de l'Escola de l'ETSEIT 
El conseller d'Indústria de la 
Generalitat, Antoni Subirà, va pre
sidir el 12 de març passat els actes 
del Dia de l'Escola que des del 
1973 celebra l'ETSEIT amb el s 
seus antics alumnes. 
El conseller Antoni Subirà, que va 
estudiar a l'E.T.S. d'Enginyers 
Industrials de Terrassa, va reunir
se amb els seus companys de pro
moció i va rebre una de les bandes 
d'honor que atorga l'Associació 

. d'Amics i Antics Alumnes de 
l'Escola a les antigues promocions. 

Albert Corominas i Jaume 
Pagès, candidats a rector 
Albert Corominas i Subias i 
Jaume Pagès i Fita són els dos 
candidats a rector de la UPC, en 
l'elecció que tindrà lloc el proper 
dia 18 d'abril a la sala d'actes de 
l'ETSEIB. 
Albert Corominas i Subias és bar
celoní, té 49 anys i dan'erament ha 
estat vice-r~ctor per a la Revisió 
d'Estatuts. Es enginyer industrial 
per J'ETSEI de Bilbao i llicenciat 
en Informàtica per la Universidad 
Politécnica de Madrid. Pertany al 
Departament d'Organització 
d'Empreses assignat a l'ETSEIB. 
Ha estat professor de l'Escola 
d'Administració d'Empreses de 
Barcelona i de la UAB, i ho és a la 
UPC des de fa més de 20 anys. En 
el període 1978-1982 va ser vice
rector de Professorat. La seva línia 
de recerca estudia els mètodes 
quantitatius d'organització indus
trial. 
Jaume Pagès i Fita va néixer fa 46 
anys a Girona, i des de fa set anys 
és vice-rector d'Ordenació 
Acadèmica.Va estudiar Magisteri, 
Enginyeria Industrial i Informàti
ca, i és professor de la UPC des de 
l'any 1971. En l'actualitat és ca
tedràtic d'universitat de l'àrea 
d'Enginyeria de Sistemes i 
Automàtica, i imparteix classes a 
l'ETSEIB. Pagès desenvolupa les 
seves línies de recerca en el pro
cessament del senyal i la síntesi de 
fi ltres lineals i no lineals,en l'anà
lisi i resolució de problemes de 
planificació i control de missions 
interplanetàries i en el guiatge au
tomàtic de vehicles. 

Prop de 3.000 estudiants par
ticipen a les IV Jornades de 
Portes Obertes 
Per quart any, la UPC va organit
zar del 15 al 24 de març les 
Jornades de Portes Obertes, 
adreçades als alumnes que han de 
fer la pre-inscripció universitària. 
Aquest curs s'ha posat en marxa 
una nova línia informativa adreça
da als professors dels estudiants 
de secundària. En aquest sentit es 
va organitzar una sessió informa
tiva en la qual es van tractar els 
nous estudis que ofereix la 
Universitat, com també les carac
terístiques metodològiques i els 
recursos que la UPC destina a la 
preparació de l'ingrés. 
En total , uns 2.800 alumnys van 
participar a les sessions que es 
van fer a Barcelona -al campus 
nord i a la Facultat de Nàutica-, 
al campus de Terrassa, al Baix 
Llobregat , a Manresa, a Sant 
Cugat i a Vilanova i la Geltrú. 

La infanta Cristina va visitar el campus nord de la Politècnica 

El dia 14 de març, la infanta Cristina va visitar algunes de les instal ·la
cions del campus nord acompanyada del rector, Gabriel Ferraté. La infan
ta va poder conèixer l'estat de les obres de la zona sud del campus on hi es 
construeixen la biblioteca, el poliesportiu i l'edifici intel·ligent NEXUS. 
El rector va ensenyar a la infanta algunes de les intal·lacions de recerca 
que hi ha al campus; van visitar el Laboratori d'Estructures, la Cambra 
Anecoica i el Laboratori d'Òptica Integrada. Arran de la visita, la infanta 
Cristina va poder passejar pel campus, on va veure la plaça central i la sa
la de maquetes. Així mateix , la Infanta va signar al llibre d'honor de la 
Universitat. 



Comencen les obres de 
remodelació de l'E.U.P. de 
Vilanova i la Geltrú 
L'edifici de l'Escola Universitària 
Politècnica de Vilanova i la Geltrú 
ha començat a remodelar-se. 
L'obra consisteix en la reforma de 
l'ala de l'edifici que dóna al carrer 
del Ferrocarril i a la C-246. 
Les obres es faran en dues fases i 
tindran un cost aproximat de 220 
milions de pessetes. A la planta 
baixa se situaran la major part dels 
laboratoris , mentre que al primer 
pis s'ubicaran els despatxos dels 
professors i el Centre de Càlcul. 
Està previst que el proper mes de 
juny estigui acabat un 25 % de l'o
bra, que podria finalitzar-se el mes 
d'octubre. El projecte preveu tam
bé la construcció d'un menjador 
uni versitari. 

Es presenten els nous 
cursos sobre Trànsit i 
Seguretat a l'ETSEIB 
El passat 17 de març el director de 
l'ETSEIB, Ferran Puerta i el direc
tor de l'Institut Català de Seguretat 
Viària, Josep Lluís Pedragosa, van 
presidir l'acte de presentació de 
l'edició d'enguany del Màster en 
~nginyeria de l'Automòbil i del 
Curs de Postgrau de Gestió del 
Trànsit i Seguretat Viària. 
Els cursos, organitzats per la 
Secció d'Enginyeria i Explotació 
del Transport, comencen aquest 
mes d'abril i es desenvoluparan a 
l'ETSEIB fins al proper mes de 
novembre. 
En l'acte, Josep Lluís Pedragosa 
va mostrar la seva satisfacció per 
la realització d'aquests cursos que 
"cobreixen una important llacuna 
en matèria d'automoció i segure
tat" . 
Per la seva part, Ferran Puerta va 
anunciar que en la reforma del pla 
d'estudis està previst incloure as
signatures de Trànsit i Seguretat 
Viària. 

La upe publica una 
enquesta sociolingüística 
amb els resultats de la 
normal ització 
La Politècnica posa en marxa un banc de dades 
terminològiques de llenguatge tècnic i científic, 
l'UPCTERM, amb 11.000 termes 

La qualitat lingüfstlca, 
indispensable per a una 
bona comunicaci6 

El rector de la UPC, Gabriel Ferraté, va 
presentar el passat dia 2 de març els re
sultats de l' Enquesta sociolingüística de 
la upe 1991-1992, elaborada pel Servei 
de Llengües i Terminologia, que presenta 
dades sobre coneixement de llengües, tant 
del català com del castellà com de llen
gües estrangeres, i sobre els usos lingüís
tics entre professorat, estudiants i personal 
d' administració i serveis. 
L ' informe destaca, entre d' altres, que qua
si tots els membres de la comunitat uni
vers itària de la UPC (professors, estu
diants i PAS) entenen el català, el 90% el 
saben parlar i gairebé les tres quartes parts 
el saben escriure. Així, a l' hora de delimi
tar el nivell de competència pel que fa a 

parlar i escriure català, el professorat assoleix el 72%, els estudiants el 
86% i el PAS el 76%. 
Pel que fa a l'ús , el català és l'idioma majoritari per a la interacció oral 
i és considerat com a necessari per realitzar les funcions de cada 
col·lectiu a la universitat. D'altra banda, els resultats de l'enquesta evi
dencien que els estudiants no trien l'horari en funció de la llengua en 
què s'imparteix la classe. També es detecta que els professors establei
xen una diferència entre la llengua que fan servir per a la docència (ca
talà) i la que utilitzen per fer recerca (anglès). 
A la presentació van assistir, a més del rector, Gabriel Ferraté, el di
rector general d'Universitats , Ramon Pla, el director general de 
Política Lingüística de la Generalitat, Miquel Reniu , el president de 
l'li1stitut d'Estudis Catalans, Emili Giralt, el vice-rector de la UPC i 
membre de la comisió de normalització lingüística de la DGU, Jaume 
Pagès, la cap del Servei de Llengües i Terminologia de la UPC, Rosa 
M. Mateu, i el professor Claudi Alsina, coautor del Diccionari de 
Matemàtiques. 

El banc de dades UPCTERM 
L' acte va servir també per presentar a la comunitat universitària un 
banc de dades terminològiques tècniques i científiques, l'anomenat 
UPCTERM, que conté per ara uns 11.000 termes. 
L'UPCTERM vol respondre amb rapidesa i en diverses llengües -ca
talà, castellà, francès i anglès- a les necessitats terminològiques de la 
comunitat universitària. 
El banc de dades s'estructura en fitxes que contenen informació d' àre
es de la ciència del sòl, la construcció, l'energia solar, la indústria tèx
til, la informàtica, la meteorologia i la robòtica industrial . 



Joaquim Agulló és nomenat 
acadèmic de la Reial 
Acadèmia de Ciències i Arts 
El professor del Departament 
d'Enginyeria Mecànica, Joaquim 
Agulló, ha estat nomenat acadè
mic de la Reial Acadèmia de 
Ciències i Arts de Barcelona. A 
l'acte d' ingrés , que va tenir lloc el 
17 de març passat, Agulló va lle
gir la memòria titulada "Els atrac
tors de la dinàmica en la genera
ció dels sons musicals" , que va ser 
resposta per l ' acadèmic Martí 
Vergés i Trias. 
Joaquim Agulló ha fet nombrosos 
treballs sobre acústica musical i, 
més concretament, ha realitzat es
tudis de vibroacústica en instru
ments musicals populars catalans 
per tal d'aconseguir prototipus 
que millorin l'acústica de tenores, 
flabiols , etc. , tot preservant-ne 
l' autenticitat. 

Els estudiants de l'EUOOT 
faran pràctiques a l'Hospital 
de Sant Joan de Déu 
L'Escola Universitària d'Òptica i 
Optometria de Terrassa ha signat 
un conveni amb l'Hospital de 
Sant Joan de Déu de Barcelona 
per tal que els estudiants de 
]'EUOOT realitzin pràctiques 
d'optometria clínica en aquest 
centre sanitari. 
L'hospital col·laborarà en la for
mació dels futurs professionals 
òptics, oferint-los l' assessora
ment, l'ensenyament i la supervi
sió del personal en formació per 
part dels metges del Servei 
d' Oftalmologia. L'EUOOT, com 
a contraprestació, es compromet a 
assessorar els metges del Servei 
d'Oftalmologia en aquells temes 
que puguin ser del seu interès. 
L'Escola farà el seguiment de les 
pràctiques dels estudiants mit
jançant el cap del Servei, que ava
luarà i controlarà periòdicament 
les activitats dels estudiants. 

Programa específic de R+D 
en l'àmbit de la metrologia i 
els assaigs 
L'objectiu d' aquest programa és 
assolir una millor harmonització 
dels mètodes de mesurament, 
anàlisi i proves a Europa intentant 
proporcionar instruments de 
caràcter general que permetin ga
rantir una valoració precisa i fia
ble. També han desenvolupat 
nous mètodes de mesurament fí
sic i d'anàlisi química i biològica 
que millorin els actuals, pel que 
fa a la seva limitació general i a 
les fonts d'error. La convocatòria 
és oberta i es tancarà el proper 15 

L'ETSAB i cinc universitats d'Amèrica i Àsia fan servir per 
primer cop la video-conferència en un taller de projectes 
El Departament de Projectes de l'ETS AB ha organitzat i participat en un 
taller de projectes arquitectònics virtual, que s'ha realitzat des de sis uni
versitats de diferents països. El treball ha consistit en fer una readaptació 
i una reinterpretació moderna de la tipologia de vi vendes Li Long tradi
cionals de Shangai. La solució que es pretenia trobar amb el treball havia 
de mantenir l'esperit d'aquestes edificacions, que organitzen l'espai al voI-

tant d'un pati en forma de U, permetent, al mateix temps, augmentar-ne la 
densitat, per adaptar-se a les necessitats actuals. 
Els equips, que han participat, des de la UPC i les universitats de Hong 
Kong, Tongji de Shangai, a la Xina, British Columbia, del Canadà, i de 
Cornell,Washington State i Massachusetts Institute of Technology, 
d'Estats Units, han treballat fent servir la xarxa de comunicacions electrò
nica Internet per intercanviar fitxers i imatges. La correcció de clausura 
del taller va ser una video-conferència simultània, que a la Politècnica es 
va seguir des de l'aula de tele-ensenyament, el passat 14 de març. 
A més dels grups de les sis universitats que han participat al taller, també 
han col·laborat en el pr'ojecte ]'ETSETB i els Departaments de 
Matemàtica Aplicada i Telemàtica i Llenguatges i Sistemes Informàtics. 

Les empreses UITESA i 100M 
signen convenis amb la 
Politècnica 
El gru p de tran sport del 
Departament d' Estadística i 
Investigació Operativa ha signat 
un acord amb l'empresa UITESA 
del grup IBERDROLA. 
Mitjançant aquest acord, l'equip 
de la UPC assessorarà científica
ment UITESA i portarà a terme 
els desenvolupaments tècnics que 
acordin ambdues parts. 
Per la seva part , l ' empresa es 
compromet a oferir tot el suport 
documental i informatiu als res
ponsables del projecte. 
D'altra banda , l a Universitat 
Politècnica de Catalunya ha signat 
un acord marc amb l'empresa 
d'enginyeria i consul toria !DOM, 
per tal de col·laborar en activitats 
de formació de personal i d'inves
tigació científica i desenvolulpa
ment tecnològic, com també en la 
transferència de la tecnologia de
senvolupada a la Universitat. 
Atès l'interés de IDOM a poten
ciar la seva activitat en l'àrea del 
medi ambient, aquesta empresa 
vol formalitza r una relació de 
col·laboració estable amb l' Institut 
de Tecnologia i Modelització 
Ambiental (ITEMA). 

L'ETSAV estudiarà la 
transformació del paisatge 
del Vallès Occidental 

El rector de la UPC, Gabriel 
Ferraté, i el president del Consell 
Comarcal del Vallès Occidental, 
Oriol Civil, van signar, el 8 de 
març, a l'ETSA V, un conveni per 
realitzar un estudi del territori de 
la comarca vallesana. 
L'estudi permetrà un coneixement 
actualitzat de la zona per ajudar a 
la presa de decisions en les inter
vencions urbanístiques que es 
portin a terme en el futur. 
S'analitzarà el paisatge i la protec
ció urbanística de dues àrees d'in
terrupció del procés d'urbanitza
ció del Vallès Occidental. 



El CTT va facturar 2.450 
I 

milions de pessetés 
l'any passat 
En total la UPC va gestionar 3.150 milions 

La UPC va gestionar, durant l'any 1993, un total de 3.150 milions de pes
setes en concepte de transferència de tecnologia i recerca en general. Pel 
que fa a facturació , la UPC, mitjançant el CTT, va ingressar 2.450 mi
lions, mitjançant convenis (890 milions), cursos de formació (476. mi
lions) serveis, com ara anàlisis, assaigs, etc. (213 milons), subvencIOns 
(318 milons) i programes europeus (551 milions). 
L'any passat la UPC també va gestionar diversos ajuts a la recerca rebuts 
per la UPC, 360 milions de la CICYT i de la DGICYT, i 135 del 
Comissionat d'Universitats i Recerca. 

Pel que fa a l'import signat mitjançant convenis de recerca amb empreses 
i insti tucions nacionals i europees, durant l'any 1993, la xifra ascendeix a 
1.965 milions. En total, es van signar 335 convenis, 186 dels quals amb 
empreses públiques i privades, que van representar un total de. 592 mi
lions de pessetes. Amb l'Administració pública se'n van establtr 42, per 
un import total de 162 milions, amb la Generalitat de Catalunya 54 (597 
milions) i la resta, 53 convenis, que corresponen a 614 milions, són els 
signats amb la UE. 
Per àrees tècniques, destaquen pel volum de recerca contractada, Gestió i 
Economia, Arquitectura i Urbanisme, Informàtica, Tecnologia de les 
Comunicacions, Tecnologia de la Construcció, Química, Enginyeria 
Civil i Ciències de la Terra i Tecnologia Elèctrica i Electrònica. 
Pel que fa als programes de recerca i desenvolupament de la UE, s'ha 
mantingut el ritme d'acords signats l'any 1992, tot i l'escàs nombre de 
convocatòries 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 UPC, en col·laboració amb altres univer
sitats i empreses europees, en programes de R+D de la UEo També cal 
destacar que s'està ampliant el ventall de programes en què es pren part 
des de la Politècnica. 

Departament de Ciències i 
Enginyeria Nàutiques 

El Departament treballa en les lí
nies següents: 
-Seguretat del transport i l'acti
vitat marines 
Prevenció d'incendis als vaixells. 
S'investiguen les causes dels acci
dents per incendi i les mesures pre
ventives que cal aplicar, els parà
metres que condicionen l'incendi i 
la influència de les tripulacions en 
els mètodes aplicats. 
El factor humà en els accidents 
marítims. Es determinen les impli
cacions que el comportament 
humà té en les causes dels acci
dents, directament relacionades 
amb l'organització del treball i els 
cicles d'activitats. S'estudia la pos
sible implicació de la reducció de 
les tripulacions en els accidents. 
Seguretat a la navegació. Es fa 
l'anàlisi del procés d'explotació 
dels vaixells, de la navegació i de 
la maniobra per tal de detectar 
causes de risc. D'altra banda, s'es
tudia la implicació dels nous siste
mes de navegació i les noves tec
nologies i les característiques del 
mercant del futur. 
Seguretat del vaixell pel seu tipus 
i activitat. S'analitzen els criteris 
de seguretat, depenent del tipus i 
l'especialització del vaixell, les re
lacions causals amb l' organització 
portuària, instal·lacions i mitjans 
per garantir la seguretat del vaixell 
i la tripulació, i la qualitat i l'eficà
cia en la manipulació de les merca
deries. A més , es dissenyen els 
plans d'emergència interior i exte
riors als vaixells per garantir un ni
vell de seguretat integral. 
Organització de la seguretat a les 
companyies navilieres. Es treballa 
en l'apropament de l'explotació 
del vaixell a les característiques i 
als tipus necessaris per aconseguir 
un transport segur o determinar 
nous paràmetres per a la seva ac
tualització. 
-Manteniment i fiabilitat de les 
instaHacions marines. S'imple
menten les tècniques, l'organitza
ció i la gestió tècnico-econòmica, 
per tal d'aplicar-les al manteni
ment, de cara a l'optimització de la 
fiabilitat i el rendiment de les ins
tal·lacions. 



El Consell Social de la UPC ha presentat les bases del 
IV Premi UPC de Ciència-Ficció 

El Consell Soci~l de la UPC ha 
convocat la IV edició del Premi 
UPC de Ciència-Ficció. Així, el 
proper dia 20 de juliol finalitza el 
termini de presentació de les obres 
que vulguin optar al premi, que 
està dotat amb 1 milió de pessetes 
per al primer classificat i té diver
sos accèssits. 
Les obres s'hauran de presentar al 
Consell Social de la UPC (edifici 
ETSAB, av. Diagonal, 649, 08028 
Barcelona), escrites per duplicat, 
mecanografiades a doble espai i 
amb una extensió entre 70 i ] 15 
fulls. 
El jurat d'enguany estarà form at 
pel coordinador dels Serveis 
Bibliotecaris, Lluís Anglada, pels 
professors de la Politècnica Miquel 
Barceló i Josep Casanovas i el de 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona, Louis Lemkow, i per 
l'escriptor i especialista en ciència
ficció, Domingo Santos. 

El premi, l'únic d'aquest gènere de 
caire internacional que organitza 
una universitat, ha esdevingut un 
dels premis més importants d'ar
reu del món. 

Saló de 
l'Ensenyament 
El proper 3 de maig, 
la UPC es presentarà a 
la cinquena edició del 
Saló de l'Ensenya
ment, que tindrà lloc 
als pavellons firals de 
Montjuïc. 
El Saló té l'objectiu de 
mostrar els estudiants 
les diferents ofertes 
educatives tant d'uni 
versitats com d'altres 
centres de formació. 
La Universitat Politèc
nica de Catalunya ins
tal ·larà un estand on 
estudiants becaris de 
la UPC informaran els 
joves visitants del 
Saló sobre les titula
cions, els serveis i les 
instal·lacions dels di
ferents campus. 
Aquesta informació i 
d'altres la t robaran 
també a diversos ordi
nadors. 
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Concurs literari 
El proper 30 de setem
bre finalitza eI termini 
de presen ta ció del s 
originals que vulguin 

optar al Tercer Premi 
Li terari de la UPC de 
narració curta i poesia, 
que està organitzat pel 
Consell Social. Hi po
den concórrer tots els 
estudiants, professors i 
PAS . Les bases del 
Premi es poden trobar 
al Consell Social. 

Enginyeria i societat 
Aquest és el títol del 
cicle de conferències 
el proper 28 d'abril or
ganitza l'ETSECCB 
amb motiu del seu XX 
aniversari. A la jorna
da participarà Josep 
M. Cullell, conseller 
de Política Territorial i 
Obres Públiques. 

Biennal 
d'Arquitectura 
Del 13 al 27 d'abril 
s'instal·larà a l'Escola 
Universitària Politèc
nica de Barcelona la 
XIII Biennal d'Arqui
tectura Colombiana, 
que organitza l'Asso
ciació Colòmbia a 
Catalunya i la Societat 
Colombiana d'Arqui
tectes. L'acte d'inau
guració tindrà lloc el 
dia 13 a les 18 hores. 

El campus de Terrassa acull 
la Quinzena de la Cooperació 
Del J 5 al 26 de març, el campus 
de Terrassa va ser escenari de la 
Quinzena de la Cooperació, orga
nitzada amb el suport del Centre 
de Cooperació per al Desenvolu
pament i amb la col·laboració de 
diverses organitzacions no gover
namentals. 
La Quinzena es va iniciar amb la 
fira de les ONG i va continuar a 
l'EUETIT amb presentacions, 
col·Joquis i actes, com ara con
certs de música sud-africana o 
mostres d'artesania. 

Els estudis de la UPC. 
Curs 1994-1995 

La UPC ha editat aquest manual 
de presentació dels estudis que es 
poden cursar a la Universitat amb 
tota la informació necessària sobre 
els seus plans d'estudis, com ara el 
nombre de crèdits, les assignatu
res, els objectius docents, els hora
ris i les sortides professionals. 

Guia d'assignatures 
de lliure elecció 
A més de la informació relativa a 
les assignatures de lliure elecció 
aprovades per al segon quadri
mestre d'aquest curs i a la mecà
nica que cal seguir per a la matri
culació, la guia conté informació 
sobre l'oferta d'assignatures que 
es poden cursar a la UB. 

IV JORNADES 
DE PORTES OBERTES 
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