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La Junta de Govern i el Consell Social de la Universitat 
Politècnica de Catalunya han aprovat un pressupost de 18.226 
milions de pessetes per a l'exercici de 1994, xifra que represen
ta un creixement del 2,8% respecte al de l'any anterior. 
Enguany, el pressupost de la universitat no s'ha pogut presentar 
fins a finals de juny pel retard en la concessió dels fons de la 
Generalitat i també pel procés d'eleccions a rector viscut a la 
nostra comunitat. Tot això ha constituït un veritable obstacle a 
l'hora de recollir adequadament les propostes i actuacions fixa
des en el nou programa de govern. 
L'escenari econòmic en què s'emmarca el nou pressupost es 
caracteritza per la contenció del dèficit públic, la falta de plan
tejaments a l'hora d'establir un sistema adient de finançament 
universitari i la congelació dels preus de les matrícules. En 
aquest sentit, la universitat ha hagut de mantenir part de les 
propostes restrictives incloses en el programa d'estabilització 
pressupostària, fixat a finals de 1992. 
No obstant això, l'equip de govern ha volgut prioritzar un con
junt de programes, entre els quals destaca, en primer lloc, 
l'aposta per la reforma dels plans d'estudis i per la millora de la 
qualitat docent, amb una convocatòria extraordinària de beques 
als estudiants per ajudar a implantar la fase selectiva en tots els 
centres. Tot i les restriccions, la universitat ha volgut poten
ciar, en segon lloc, les convocatòries per a la contractació del 
personal d'administració i serveis atenent, fonamentalment, a 
les necessitats dels departaments, dels nous estudis, dels labora
toris i dels centres de càlcul. 
D'altra banda, la UPC, conscient de la progressiva disminució 
dels recursos que tant l'Estat com la Generalitat destinen al 
fons de recerca, ha volgut suplir aquesta minva amb un incre
ment del finançament dels programes d'investigació que es 
porten a terme a la nostra comunitat. També s'han incrementat 
considerablement els recursos destinats al manteniment i a la 
conservació dels edificis dels diferents campus, especialment 
els més antics. I, per acabar, entre el conjunt de mesures empre
ses per l'equip de govern hi ha el manteniment de les xifres 
d'inversió fixades en el programa bianual 1993-94, cosa que re
presenta un total de 2.694 milions de pessetes, tot i que la 
Generalitat no ha confirmat encara la xifra definitiva que per
metrà emprendre, definitivament, aquesta inversió. 
El pressupost aprovat per a l'any 1994 només es pot considerar 
com un pressupost de trànsit. Si el quadrienni 1989-1992 va ser 
expansiu en matèria d'inversió i de plantilles, el bienni 1993-94 
es caracteritza, fonamentalment, per l'estancament i la conge
lació. 
Tanmateix, les expectatives econòmiques per al 1995 comen
cen a tenir certs elements optimistes que marquen l'inici de la 
sortida d'aquesta etapa recessiva. Una sortida que pot ser reali
tat sempre que s'abordi des de la perspectiva d'un sistema de 
finançament estable i correspon sable de la universitat i d'un 
nou pla de finançament de les inversions. 
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El programa ABAC permetrà 
enguany l'automatriculació a 
l'ETSETB i a l'ETSEIT 

El proper curs ja serà possible la 
correcció automatitzada dels exà
mens i el control del pagament 
efectiu de les matrícules mit 
jançant el programa de gesti ó 
ABAC. El sistema inclou ja els 
nous elements de la reforma. 
L' automatriculació permetrà agi li
tar a l'ETSETB i a l'ETSEIT, a 
més de a la FIB -que ja ho fei a 
anys enrera- , els processos i evitar 
dues cues cada any (per l'estructu
ra dels cursos). 
Els estudiants podran organitzar 
els seus estudis, ja que el sistema 
té en compte prioritats i ofereix les 
assignatures de lliure elecció. 
Una altra de les prestacions és el 
control automatitzat dels paga
ments en efectiu de les matricula
cions, cosa que evitarà a l'estudian t 
haver de tornar al centre amb el 
comprovant bancari del pagament. 
Pel que fa a la correcció automatit
zada, s'han instal·lat sis centres de 
correcció dels exàmens tipus test 
als campus de Barcelona, Manresa, 
Vilanova i Terrassa. 

Aprovats cinc nous plans 
d'estudis de l'E.U.P. de 
Vilanova i la Geltrú 
La Junta de Govern va aprovar en 
la reunió del passat 16 de juny les 
reformes dels plans d'estudis dels 
títols d'Enginyeria Tècn ica en 
Electricitat, d'Enginyeria Tècnica 
en Electrònica Industria l, 
d'Enginyeria Tècnica en Química 
Industrial, d'Enginyeria Tècnica 
en Mecànica i d'Enginyeri a 
Tècnica en Sistemes Electrònics. 
Tots aquests nous plans d'estudis, 
que s'impartiran a l'Escol a 
Universitària Politècnica de 
Vilanova i la Geltrú, tenen una du
rada comuna de sis quadrimestres 
i una càrrega lectiva de 225 crè-
dits. 
Totes les assignatures seran qua
drimestrals i s'agruparan en dos 
períodes acadèmics cada any, de 
quinze setmanes cadascun. 

La UPC ofereix un total de 
7.370 places de primer per al 
curs acadèmic 1994-95 
Per al proper curs, la Universitat 
Politècnica de Catalunya ha ofert 
un total de 7.370 places, de les 
quals 5.495 corresponen a centres 
propis i les altres 1.875 a centres 
adscrits. 
L'Enginyeria Industrial, que es du 
a terme a l'Escola Tècnica 
Superior d'Enginyers Industrials 
de Barcelona, és la carrera en què 
s'ofereixen més places, amb un to
tal de 600, seguida de l'Enginyeria 
de Telecomunicació, que n'ofereix 
467, i de l'Arquitectura Tècnica, 
que s'imparteix a l'EUPB, i que en 
les llistes de pre-inscripció té un 
total de 450 places. 

Noves titulacions 
Per al proper curs, la UPC té pre
vist posar en marxa una nova titu
lació de segon cicle: l'Enginyeria 
Tècnica en Automàtica i 
Electrònica Industrial, que s'im
partirà a Terrassa, igual que el títol 
propi de Graduat en Fotografia, 
que també es farà durant el curs 
1994-95 a l'Escola de Fotografia 
de Terrassa. 

La biblioteca del campus 
nord portarà el nom de 
"Rector Gabriel Ferraté" 

La Junta de Govern va acordar el 
passa t 25 de maig anomenar 
"Biblioteca Rector Gabriel 
Ferraté" a la biblio teca que es 
construeix al campus nord. La de
cisió ve donada pel fet que durant 
el mandat de Gabriel Ferraté es va 
obtenir una important aportació 
privada per a la construcció de l'e
difici, i a més, per la dedicació i 
l'estima de l'ex-rector cap a la re
copilació literària. 
L'estat de les obres 
La futura "Biblioteca Rector 
Gabriel Ferraté" està actualment 
en una fase avançada de construc
ció, ja que se n'han acabat els fo
naments i ¡'estructura i en breu s'i
niciarà el seu tancament exterior. 

Antoni Elias, Benjamín Suarez 
i Joaquim Olivé, nous 
directors d'escola 

Darrerament, han estat escollits 
nous directors de centre els profes
sors Antoni Elias (ETSETB), 
Benjamín Smírez (ETSECCPB) i 
Antoni Olivé (EUPVG). 
Antoni Elias és professor de 
l'ETSETB des del 1976, i ha im
partit classes de microones i radio
localització. Ha treballat , entre 
d'altres , en la caracterització i el 
disseny de dispositius i sistemes de 
radiofreqüència. Es president de la 
secció espanyola de l'IEEE fins 
l'any 1995. 
Benjamín Suarez, catedràtic del 
Departament de Resistència dels 
Materials i Estructures a 
l'Enginyeria, és el nou director de 
l'ETSECCPB i ha estat secretari i 
subdirector de l'escola. Ha partici
pat en projectes de simulació 
numèrica de problemes d'enginye
ria i coordina el desenvolupament 
del software educatiu a la mecànica 
estructural. 
Joaquim Olivé, nou director de 
l'EUPVG és enginyer químic i doc
tor en ciències químiques. Ha estat 
catedràtic del Departament 
d'Enginyeria Química, i la seva re
cerca s'ha centrat en la química 
analítica i ambiental. 

El govern paralitza part del 
Projecte de Llei de revisió 
de la LRU 
El govern ha decidit paralitzar al 
Parlament part del Projecte de mo
dificació de la LRU. Unicament es 
trametrà amb urgència l'apartat re
ferent a la jubilació del professorat, 
l'edat activa del qual es vol ampliar 
fins als 70 anys. Les esmenes dels 
grups parlamentaris i la valoració 
negativa dels rectors catalans i ga
llecs han resultat decisives en l'a
jornament del debat a la Cambra, 
que havia de començar el dia 25 de 
juny. 
La Junta de Govern havia aprovat, 
el 16 de juny, un document en el 
qual proposava elaborar una altra 
proposta que considerés una actua
lització del conjunt de la Llei. Així 
feia seva la declaració que els set 
rectors d'universitat catalans van 
fer pública el 13 de juny. Els sindi
cats i les juntes de personal docent 
i investigador van subscriure també 
un manifest conjunt en contra del 
Projecte de Llei. 



Definides les competències 
dels nous vice-rectorats 
Els nous vice-rectors van presen
tar a la Junta de Govern del passat 
25 de maig les noves competèn
cies dels seus vice-rectorats. 
Així , el Vice-rectorat de 
Coordinació d'Estudis, encapçalat 
per Montserrat Pons, s'encarregarà 
de l'organització dels estudis i de 
la millora de la qualitat i dels equi
paments docents. 
Joan Majó, vice-rector de 
Comunitat Universitària, serà res
ponsable dels serveis a la comuni
tat, les biblioteques i la promoció 
de nous serveis. 
El Vice-rectorat d'Extensió 
Universitària, al capdavant del 
qual hi ha Rafael Serra Florensa, 
coordinarà les activitats d'exten
sió, la mobilitat d'estudiants i l'edi
torial. 
Antoni Giró , nou vice-rector de 
Personal Acadèmic, s'encarregarà 
de la contractació, l'acollida, el rè
gi m i l'avaluació del personal 
acadèmic, a més de la xarxa in
formàtica. 
El Vice-rectorat de Polít ica 
Acadèmica, al capdavant del qual 
hi ha Lluís Jofre, coordinarà l'ac
cés a la universitat, els temes rela
cionats amb els estudiants , els 
plans estratègics dels centres, la 
programació universitària, l'ava
luació de la qualitat i els centres 
adscrits. 
El nou vice-rector de Política 
Científica, Ferran Laguarta, tindrà 
entre les seves funcions la promo
ció externa de la recerca que es fa 
a la UPC, els plans estratègics de 
departaments i instituts i les tesis 
doctorals. 
La gestió, les dades i l'avaluació 
de la recerca correspondran al 
Vice-rectorat de Recerca , en
capçalat per Jesús Carrera. 
Per acabar, el Vice-rectorat de 
Relacions Institucionals, responsa
bilitat de Francesc Solé Parellada, 
coordinarà les relacions amb la 
Fundació Politècnica, farà el se
guiment dels programes de tercer 
cicle i elaborarà un pla estratègic 
de relacions internacionals. 

Per primera vegada serà un títol universitari 

La Politècnica posarà en 
marxa el títol de Graduat en 
Fotografia el proper curs 

El proper curs 1994-95 es posarà en 
funcionament la nova Escola de 
Fotografia, que durà a terme com a tí
tol propi el de Graduat en Fotografia, 
una carrera universitària de primer ci
cle amb una estructura curricular 
equivalent a la d' una diplomatura o 
d'una enginyeria tècnica. Serà alesho
res la primera vegada a l'Estat espan
yol que s' imparteixen uns estudis uni
versitaris d' aquestes característiques, 
atès que, fins ara, els únics estudis re
lacionats amb la fotografia reconeguts 
per la universitat eren dins d'altres ca
rreres, com ara Belles Arts o Ciències 

de la Comunicació. Per això, durant la presentació d'aquesta nova titu
lació, el rector, Jaume Pagès, va explicar que "amb la creació d'aquest 
títol , la Politècnica pretén cobrir les mancances del sector". 
El preu de la matrícula d' aquest nou títol propi serà de 250.000 pesse
tes per semestre, i se n'oferiran 80 places. 

Les sortides professionals 
Pel que fa a les sortides professionals de la nova carrera, l' especialitza
ció a la qual condueix el pla d' estudis facilitarà la integració laboral 
dels titulats a la indústria fotogràfica, a empreses dedicades al desenvo
lupament de la fotografia científico-tècnica, als mitjans de comunica
ció, a les empreses de l'àmbit dels multimèdia i també al desenvolupa
ment professional de la fotografia artística. 
El pla d' estudis es desenvolupa en tres anys i té una estructura de sis se
mestres amb una càrrega docent de 225 crèdits (148,5 d'obligatoris, 39 
d'opcionals, 22,5 de lliure elecció i 15 del projecte de fi de carrera). 
Des de la selecció prèvia a la matriculació, els estudiants disposaran 
d'un professor tutor que els orientarà al llarg del curs, i que els farà el 
seguiment i també l'avaluació dins del currículum. 
Durant els dos primers anys, l'estudiant assolirà una base científico-tèc
nica amb matèries com ara l'òptica i la fotoquímica, que es completarà 
amb una formació amb coneixements d' estètica i de lectura de la imat
ge i d'història del mitjà. 
L'accés a aquests estudis està determinat per la superació d'un examen 
d'ingrés i, l'obtenció del títol, a l'acreditació d'un nivell de suficiència 
en el domini de la llengua anglesa. 
La que serà l'Escola de Fotografia està situada en una nau cedida per 
l'Ajuntament de Terrassa, que ha estat també un impulsor important del 
projecte. El centre és un edifici d'una planta i 1.100 m2

, que estarà dotat 
amb les darreres tecnologies aplicades al món de la fotografia i que 
s'inaugurarà el proper mes d'octubre. 



La Facultat de Nàutica 
dissenya una barrera marina 
anticontaminant 
El Departament de Ciència i 
Enginyeria Nàutiques , de la 
Facultat de Nàutica de Barcelona, 
ha signat un conveni amb l'empre
sa Martín Sala, SA, l'objectiu del 
qual és l'estudi del disseny d'una 
barrera marina anti-contaminació. 
El treball que s'ha portat a terme 
des de la Universitat Politècnica 
de Catalunya ha consistit a fer una 
anàlisi de paràmetres , d'unions i 
de dimensions , a més de l'anàlisi 
de les característiques de franc
bord, de faldilla i de les resistèn
cies de la barrera. 
Una segona part de l'estudi realit
zat pel Departament ha estat l'anà
lisi de propostes per a l'estibament 
a bord i la manipulació de l'es
tructura. 

Els estudiants Javier Casado 
i Ana Isabel Tarragona, 
premis Dragados 

El dimecres dia 8 de juny es van 
lliurar, a la sala La Paloma, els 
premis Dragados 94 per a projec
tes de fi de carrera de les escoles 
tècniques superiors d'Arquitectura 
i d'Enginyers de Camins, Canals i 
Ports de la UPC, que cada any 
atorga l'empresa que dóna nom als 
guardons. 
L'acte va ser presidit pel rector de 
la Politècnica, Jaume Pagès, i pel 
director de Dragados y 
Construcçiones, SA a Catalunya, 
Ricardo Alvarez López. 
Enguany, el premi al millor treball 
de fi de carrera de l'E.T.S . 
d'Enginyers de Camins, Canals i 
Ports de Barcelona , dotat amb 
600.000 pessetes, ha estat per a 
l' estudiant Javier Casado Casado, 
que ha presentat un estudi sobre la 
canalització del riu Segre al seu 
pas per Lleida. 
Pel que fa al guardó al millor pro
jecte de les escoles tècniques supe
riors d'Arquitectura de Barcelona i 
de Sant Cugat, també dotat amb 
600.000 pessetes, aquest ha estat 
per a Ana Isabel Tarragona 
Gorgorio, pel seu projecte "Centre 
d'investigació farmacèutica a 
Mainz-Kastel". 

L' European Simulation 
Multiconference, a la 
Politècnica 

De l' 1 al 3 de juny, la UPC va 
acollir al campus nord el congrés 
internacional European Simulation 
MuJticonference sobre simulació, 
que va organitzar la Society for 
Computer Simulation i que va reu
nir els principals experts en aquest 
camp. 
El programa científic del congrés 
es va centrar en set grans àrees : 
Metodologia de la simulació i les 
seves aplicacions, Modelització i 
simulació orientades a ]' objecte, 
Informació quali tati va, Tècniques 
fuzzy i xarxes neuronals aplicades 
a la simulació, Simulació aerospa
cial, Simulació de processos conti
nus, Simulació en manufacturació 
i logística, i Simulació en electrò
nica. 

La UPC reuneix experts de 
tot el món en xarxes de 
comunicacions 
De l' 1 al 3 de juny, va tenir lloc a 
la UPC el congrés Upper Layer 
Protocols, Arc hitectures and 
Applications, ULPAA' 94. La se
va finalitat va ser de servir de fò
rum internacional d 'i ntercanvi 
d'informació sobre els impactes 
socials, econòmics i tècnics que 
exerceixen les aplicacions, les ar
quitectures, els protocols i els ni
vells alts dels medis electrònics de 
comunicació. 

Els temes de treball van ser el dis
seny d'aplicacions distribuïdes, la 
seguretat en les comunicacions, i 
la interconnexió i l'intercanvi de 
documents i informació electròni
ca, els sistemes per al treball de 
grups distribuïts, les eines de pro
gramació, i els serveis de guia i di
rectori. 

IV Programa marc 
Es preveu que per al proper 15 de 
setembre o per allS de març de 
1995 surtin publicats al Diari 
Oficial de la Comunitat Europea 
(DOCE) una vintena de programes 
específics de RDT del IV 
Programa marc. 
La data límit de presentació de 
propostes s'establirà per a tres me
sos després de la publicació. 

Simposi COMETT al CEPBA 
El Centre Europeu de Paral·lelis
me de Barcelona (CEPBA) i el 
Departament d'Arquitectura de 
Computadors varen organitzar, el 
passat 25 de maig, un simposi so
bre computació en paraJ.lel. 
El curs, en el qual participaven ex
perts de diverses universitats i em
preses europees, es va fer en el 
marc del programa COMETT de 
la Unió Europea. 
Amb aquesta trobada es pretenia 
analitzar quina repercussió poden 
tenir en els usuaris els avenços 
aconseguits en paral·lelisme en els 
darrers anys. 

PACOS 
El CEPBA ha anunciat la convo
catòria de propostes per a l'acció 
P ACOS (Parallel computing for 
Spain), que forma part de la 
Iniciativa Europea de Paral·lelis
me, en el marc del programa ES
PRIT. 
L'objectiu de la convocatòria és el 
desenvolupament de programes 
per a computadors paral ·lels que 
millorin rendiments d'aplicacions 
que actualment s'executen en 
computadors seqüencials, i el de
senvolupament de noves aplica
cions. 
En tot cas, les aplicacions hauran 
de ser d'interès industrial o de 
gestió i tractament de la informa
ció, i la seva implementació en 
computadors paral·lels haurà de 
permetre obtenir una solució que 
millori el rendiment i redueixi els 
costos. Les propostes s' hauran de 
presentar a la Comissió Europea 
abans del proper dia 2 de setem
bre. Per a més informació dirigiu
vos al CEPBA 



L'AER i la upe organitzen un 
congrés de robòtica mèdica 
ROBOmed'94 és el primer certamen internacional de les seves 
característiques 

L'Associació Espanyola de Robòtica (AER) i la Universitat Politècnica 
de Catalunya van organitzar la primera Conferència Europea de Robòtica 
i Medicina, ROBOmed'94. Amb aquesta trobada, que va tenir lloc al mò
dul C-2 del campus nord de la UPC, es va presentar l'estat actual de la 
robòtica mèdica i es varen examinar els problemes derivats de les seves 
aplicacions en àmbits tan diferents com són la cirurgia i la rehabilitació 
de discapacitats. 
ROBOmed'94 es dirigia principalment a la comunitat mèdica i a tècnics i 
investigadors en robòtica. En aquest sentit, ROBOmed'94 pretenia ser el 
fòrum on es poguessin posar en contacte investigadors i tècnics de tots 
dos camps. 

En les diferents sessions es van tractar els temes següents: cirurgia míni
mament invasiva, cirurgia robotitzada guiada a partir d'imatges, mobilitat 
en la rehabilitació, manipulacions en la rehabilitació i robiònica. 
Paral-lelament a les sessions, es va fer una exhibició que proporcionava 
una visió dels productes i dels equips de medicina robòtica que ja hi ha 
al mercat. Hi participaven empreses, centres d'investigació i altres enti
tats, que mostraven als assistents els diferents avanços que es duen a ter
me en noves tecnologies aplicades a la medicina. 
La UPC va presentar al congrés els treballs que ha desenvolupat en 
aquesta àrea, com ara el braç robòtic de característiques humanes per a 
tetraplègics que, comandat amb la veu, proporciona al discapacitat una 
autonomia que no té normalment. L'encarregada d'aquesta investigació 
és Alícia Casals, del Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica 
i Informàtica Industrial, de la UPC, que ha estat també membre del co
mitè organitzador i del comitè de programa de ROBOmed'94. 

Secció de Matemàtiques i 
Informàtica del Departament 
d'Estructures a l'Arquitectura 

Línies de recerca de la Secció: 
1. Matemàtica difusa; aplicació 
a la inteHigència artificial 
Models matemàtics per represen
tar sistemes on hi ha manca d'in
formació o existeix incertitud. En 
aquests casos, el formalisme de la 
lògica clàssica és massa rígid i la 
utilització dels conjunts difusos 
com a suport d'una nova lògica 
permet tractar amb rigor les tècni
ques i metodologies del 
Raonament Aproximat. Es treballa 
en dues sublínies: 
a) Estudi, representació i genera
ció de relacions d'igualtats gene
ralitzades i les seves aplicacions a 
la Classificació Automàtica. 
b) Connectius lògics difusos, rela
cions transitives: preordres i simi
lituds. Modelització matemàtica 
del Raonament per semblança. 
En aquesta línia, el Departament 
manté col·laboració amb el 
Departament de Llenguatges i 
Sistemes, amb el Centre d'Estudis 
Avançats de Blanes (CEAB
CSIC), etc. 
Així mateix, la Secció publica, 
amb el suport parcial de la UPC, 
una nova revista amb un ampli co
mitè internacional d'experts en el 
tema: Mathware & Soft 
Computing (Former Stochastica). 
2. Equacions funcionals 
Problemes funcionals en estructu
res algebraiques, espais normats o 
funcions de distribució, modelitza
cions temàtiques geomètriques , 
numèriques, de teoria d' índexs, de 
teoria de consens, de lògica borro
sa, etc . 
3. Didàctica de la matemàtica 
Materials d ' innovació educativa, 
avaluació alternativa, laboratoris 
de matemàtica, usos tecnològics, 
nous desenvolupaments curricu
lars, etc. 
4a. Representació paramètrica 
de corbes i superfícies 
Manipulació teòrica de funcions 
definides a trossos. Aplicacions al 
disseny geomètric assistit per ordi
nador (CAGD). 
4b. Modelització geomètrica de 
problemes arquitectònics 
Teoria de la simetria, teoria de la 
proporció, metrologia, etc. 



L'E.U.P. de Manresa organitza 
la I Universitat d'Estiu de la 
Natura a Berga 

Universitat d'Estiu de la Natura, 
primera d'aquestes característiques 
que s'organitza a Catalunya, in
clou més de vint cursos emmarcats 
en quatre grans àrees de coneixe
ment com són la geologia del 
Pirineu, el medi natural, la conta
minació del medi i la seva correc
ció, i les energies i els estai vis 
energètics. 

L'Escola Universitària Politècnica 
de Manresa ha organitzat, conjun
tament amb el Consell Comarcal 
del Berguedà, la I Universitat 
d'Estiu de la Natura, que tindrà 
lloc del 7 al 13 de setembre a 
Berga. El programa de la 

L'objectiu dels cursos, adreçats a 
graduats, universitaris i professors 
de secundària i FP de Catalunya, 
Balears i el País Valencià, és ac
tualitzar coneixements sobre te
mes relacionats amb la natura des 
d'un punt de vista científic i tec
nològic. Els assistents podran fer 
el seu propi calendari escollint 
aquelles activitats que més els in
teressin. Com a complement dels 
cursos s'han organitzat una sèrie 
de tallers i visites de camp a ex
plotacions mineres, centrals tèrmi
ques i parcs naturals . 

Cursos de la Universitat Arreu de la upe 

11 Universitat 
d'Estiu de Terrassa 
De 1'11 al 14 de juliol 
es faran els cursos se
güents: "Papers", "De 
Frankenstein a Ter
minator" i "Força dis
seny" a la Casa Museu 
Alegre de Terrassa. 

XXVI Universitat 
Catalana de Prada 
Del 18 al 26 d'agost, la 
UPC hi participa amb 
els cursos "Arquitec
tura i energies natu
rals", "Acústica dels 
instruments", "Po).lu
ció" , "Força disseny" i 
"Arquitectura de fi
nals de segle". 

Sòlix 

Mediterrània 
Fins al 22 de juliol es 
fan cinc cursos dedi
cats a l'astronomia i la 
geologia en el marc de 
la III Universitat d'Es
tiu que organitza l'A
juntament de Castell
defels. 

XIII Cursos d'Es1tÍu 
d'Estudis Pirenaics 
A la Seu d'Urgell, del 
25 al 29 de juliol es fan 
els cursos "Tecnologia 
i medi ambient" i "Els 
sistemes experts" . 

Més informació so
bre cursos d 'estiu al 
tel. 401 68 80. 

Activitats d'estiu al 
Servei d'Esports 
Aquestes són algunes 
de les activitats orga
nitzades pel Servei 
d'Esports de la UPC 
per a aquest mes de ju
liol: 
-11 de juliol, 9.45 h: 
pràctica submarina a 
les piscines Bernat Pi
cornell, de Barcelona. 
-12 de juliol, 19.30 h: 
Galopada a cavall i 
barbacoa campestre a 
l'Hípica Sant Cugat. 
-13 de juliol, 11.30 h: 
canoa, caiac i tir amb 
arc al canal de Castell
defels. 
-14 de juliol, 21.30 h: 
de nit amb bicicleta de 
muntanya a Vallro-
manes. 
-15 de juliol , 9.30 h: 
creuer al Port Olímpic 
de Barcelona. 
Els socis del Servei 
d'Esports tenen un 
preu d'oferta. 
Més informació al tel. 
4016887. 

L'equip UPC Everest 95, 
segon de la prova Raiverd 94 

LA MARATÓ OELS ESPORTS D'AVENTURA 

L'equip d'aventura UPC Everest 
95 ha estat segon de la prova 
Raiverd 94, que es va fer a la co
marca del Pallars del 19 al 25 de 
juny passat. L'equip va superar un 
seguit de proves com ara ràfting, 
canoa, escalada, descens de ba
rrancs, espeleologia i bicicleta, en
tre d'altres. Aquesta competició 
forma part de l'entrenament dels 
esportistes que el proper estiu ata
caran l'Everest. 

Nous volums de la col·lecció 
Temes Clau 
La col·leció Temes Clau de la UPC 
ha editat tres nous volums dedicats 
al càlcul, l'àlgebra i el dibuix tèc
nic, que actualitzen els ja existents. 
Aquesta col ·leció s'emmarca dins 
del programa de millora de la qua
litat de la docència i del rendiment 
acadèmic i està especialment 
adreçada als estudiants de COU 
perquè coneguin, a priori, el nivell 
de coneixements que se'ls exigirà 
en el primer curs .. 


