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Gabriel Ferraté, professor i ex-rector de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, va rebre el passat 19 de juliol, a 
l'Aula Capella de la Torre Girona, la medalla d'or de la 
universitat, concedida per acord de la Junta de Govern i 
del Consell Social. Un guardó amb el qual es vol reconèi
xer una tasca feta, durant més de vint anys, amb eficàcia, 
qualitat i visió de futur. 
Es podrien dir moltes més coses de la feina de Gabriel 
Ferraté al capdavant de la universitat, però tots els que 
formem part d'aquesta comunitat, i tambe molts sense for
mar-ne part, som plenament conscients del que ha repre
sentat la seva figura per a la UPC. De fet, el seu relleu 
clou una etapa històrica en la vida de la nostra institució. 
Fa més de vmt anys, al 1972, Gabriel Fenaté va conèixer 
un conjunt de centres que depenien del Ministeri 
d'Educació i que més tard van formar part de l'anomenat 
Institut Politècnic. Tot això va ser l'inici. Després co
mençava una etapa que s'ha caracteritzat pel paper pro
gressivament deCisiu que els centres que avui conformen 
la UPC han tingut en el camp de la docència i la investi
gació a Catalunya. 
Quan es contempla l'actual Universitat Politècnica, veiem 
que tot allò era el germen d'un projecte que ha donat com 
a fruit una universitat reconeguda en el conjunt de les uni
versitats europees. 
Degà dels rectors de l'Estat, Fenaté ha estat, a més, testi
moni d'excepció i partícip de la gran evolució del sistema 
universitari espanyol. Una universitat en la qual tot ha 
canviat, on el context social i polític és qualitativament 
diferent. Des dels temps de la lluita contra la dictadura, la 
posterior etapa de l'autonomia i de l'elaboració dels 
Estatuts fins a arribar als problemes per trobar finança
ment, la universitat ha passat per diverses etapes, totes 
dinàmiques i constructives. 
Ara, en l'actualitat, la universitat ja pot reflexionar i deba
tre sobre el que li és consubstancial: la preocupació per la 
investigació, per la millora de la docència i per donar un 
servei adient a la societat. 
Gabriel Fenaté és una d'aquestes persones que ha influït 
d'una manera decisiva, que ens ha deixat una petjada sin
gular. Va ser un mestre per a molts membres de la comu
nitat universitària. Alguns, molt pocs, el vàrem fer mestre 
a partir de l'experièncIa viscuda a l'aula de classe i altres a 
partir de l'experiència en el laboratori, però són molts més 
els qui l'han fet mestre seu a partir de l'experiència viscu
da en la creació, la consolidació i el govern de la universi
tat. 
Finalment, la tasca desenvolupada per Gabriel Fenaté, di
fícilment definible, atesa la seva envergadura, es podria 
intentar explicar amb un conjunt de paraules clau: respec
te, tolerància, negociació, adaptabilitat, iniciativa, oportu
nitat, insistència 1, sobretot, qualitat. 
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Es crea la nova figura de 
l'estudiant associat a 
ERASMUS 

Una de les novetats més destaca
des de la convocatòria per a l'adju
dicació d'ajuts ERASMUS per al 
curs 94-95, en la qual participaran 
més de 300 estudiants de la UPC, 
és l'increment de l'import mensual 
de l'ajut per a alguns estudiants 
amb pocs recursos econòmics. 
Això facilitarà la seva incorpora
ció en els programes de mobilitat 
internacional i garantirà el principi 
d'igualtat d'oportunitats que ha de 
caractelitzar el món universitari. 
A més, a partir d'enguany, co
mençarà a funcionar la figura de 
l'estudiant associat a ERASMUS 
adreçada als estudiants que no han 
estat seleccionats, però que comp
ten amb recursos per estudiar a 
l'estranger. Aquests estudiants dis
posaran del mateix marc interuni
versi tari de coordinació i suport 
que els beneficiari s d'un ajut: un 
responsable acadèmic, el mateix 
procés de con validació d'estudi , el 
mateix accés als serveis associats, 
i rebran en tot moment el suport 
de la Politècnica. 

Professors de la UPC fan 
classes a docents de la 
Universitat d'EI Salvador 
Un grup de professors de la UPC 
han viatjat aquest estiu a la 
Universitat d'EI Salvador per fe r 
cursos de reciclatge a docents del 
país sobre temes relacionats amb 
el control de qualitat, l'impacte 
ambiental i altres temes de l'engin
yeria industrial. 
El Centre de Cooperació i 
Desenvolupament de la UPC ha 
col.Iaborat en aquesta iniciativa, 
en la qual han participat sis pro
fessors de manera voluntària. 
La primera expedició va sortir el 
passat mes de juliol , i durant el 
mes d'agost ho va fer la resta. 
La gerència del control de qualitat, 
el disseny de sistemes, el control 
total de qualitat i l'avaluació de 
l'impacte ambiental són els cursos 
amb què la UPC col.labora en 
aquest programa. 

Aprovada l'oferta 
d'assignatures de lliure 
elecció per al curs 1994-95 
Trencaclosques, joc i matemàti
ques o Aproximació als països en 
vies de desenvolupament són al
gunes de les noves assignatures de 
lliure elecció que els estudiants 
podran escollir per al proper curs 
1994-95 
La Junta de Govern va aprovar 
ta mbé la llista de matèries que 
ofereix la Universitat de 
Barcelona, a les quals podran ac
cedir també els estudiants de la 
UPC el proper curs. 
L'oferta d' ass ignatures de lli ure 
elecció permet cursar tres tipus de 
matèries: aquelles que s'inclouen 
en els plans d'estudis de les carre
res de la UPC, una oferta específi
ca de la UB i una altra de matèries 
fora dels plans d'estudi i que ela
boren els Departaments i profes
sors de la Politècnica. Aquestes 
darreres, s'emmarquen en quatre 
grups: Eines, instruments i recur
sos, Medi, entorn i societat, 
Cultura, pensament, ciència i 
història i Tecnologies. 

Gabriel Ferraté rep la 
medalla d'or de la Universitat 
Politècnica de Catalunya 

El professor Gabriel Ferraté va re
bre, el 19 de juliol passat, la me
dalla d'or de la UPC de mans del 
rector, Jaume Pagès. A l'acte, cele
brat a l'Aula Capella de la Torre 
Girona, van assistir-hi el comissio
nat d'Universitats i Recerca, Josep 
Laporte, i el president del Consell 
Social , Xavier Llobet, entre d'altres 
personalitats del món acadèmic. 
El rector de la UPC, Jaume Pagès 
es va referir a Ferraté com "el mes
tre per a tots els que l'han conegut 
al llarg de la seva trajectòria com 
a professor, investigador i rector 
de la upe". Per la seva part, 
Ferraté va recordar experiències 
seves a la Universitat i va con
cloure que "la universitat és apas
sionant". 
En l'acte, el professor D,a niel 
Gourisse , director de l'Ecole 
Centrale de París, va oferir la con
ferència "La diversité culturelle 
des ingénieurs, une chance pour 
l'Europe". 

"La docència en grups 
nombrosos", a debat a l'ICE 

El rector de la UPC, Jaume Pagès, 
i el director de l 'In stitut de 
Ciències de l'Educació (ICE), 
Josep Andreu Martín Rioja, van 
inaugurar el 29 de juny la II 
Jornada "La docència en grups 
nombrosos" . La trobada era el re
sultat d'alguns treballs realitzats 
per professors durant el darrer curs 
acadèmic i inclosos en el progra
ma de formació per a la funció do
cent del professorat que organitza 
l'ICE. L'objectiu era millorar la 
qualitat de la tasca del docent uni
versitari. 

El Consell Social demana una 
nova LRU i es manifesta 
sobre la llei de fundacions 
El Consell Social, reunit el 5 de ju
liol, va fer pública una declaració 
sobre l'actual modificació de la 
LRU. El Consell Social estima que 
les directrius de la proposta no co
rresponen ni a les necessitats ac
tuals ni a la projecció de futur de la 
universitat, com tampoc a les con
cretes necessitats de la UPC. 
Manifesta també el seu desig que 
la modificació de la LRU es faci 
en una línia de globalitat, per tal de 
definir un marc positiu per al futur 
uni versitari. Alhora, el Consell 
ofereix la seva col.laboració per a 
l'elaboració d'una proposta que fa
ciliti el desplegament universitari. 
El Consell s'afegeix així a les de
claracions dels consells socials i 
dels rectors de les universitats pú
bliques de Catalunya, a la del 
Consell Interuniversitari i a la de la 
Junta de Govern. 

Fundacions 
El dia 6 de juliol els presidents 
dels consells socials de les univer
sitats públiques catalanes van ela
borar un document sobre el projec
te de llei de Fundacions i d'Incen
tius Fiscals, en el qual es demana 
un nou estil de relació amb les en
titats implicades; l'establiment d'un 
règim especial per a les fundacions 
i associacions d'interès públic amb 
una bonificació en l'impost de so
cietats del 99%, i la complementa
ció del règim actual d'incentius fis
cals en alló que fa referència a les 
universitats públiques. 



Es constitueix jurídicament 
la Fundació Politècnica 
de Catalunya 
El 22 de j uliol es va constituir ju
rídicament la Fundació Politècni
ca de Catalunya (FPC), el patronat 
de la qual estarà format , com a 
membres nats, pel rector, Jaume 
Pagès, el president del Consell 
Social, Xavier L1obet, i el gerent, 
Francesc Solà. Com a membres 
nomenats pel rector en formaran 
part Montserrat Pons, Francesc 
Solé Parellada i Albert Prat. 
Els membres elegits per la Junta 
de Govern só n: José M. 
Baldasano, Pere Botella, Antonio 
Font, Fco. Javier Llovera, José 
Bernardo Mariño, José Andrés 
Martín, Eugenio Oñate i Josep 
Roca, mentre que Josep M. 
Muntaner serà nomenat pel presi
dent del Consell Social. 
La FPC, que va ser definida pel 
rector com "una eina de la univer
sitat" , té entre els seus objectius: 
proposar programes i activitats 
d'estudi i de formació continuada i 
potenciar la participació d'empre
ses i altres entitats en la formació 
permanent. 

La UPC participa en 
la creació de l'Institut 
Lluís Vives 
La UPC, juntament amb la resta 
d'universitats catalanes, valencia
nes , de les Illes Balears i del 
Roselló va decidir crear l'Institut 
Lluís Vives en la reunió que va te
nir el 8 de juliol passat a Mallorca. 
L'objectiu era crear un espai uni
versitari comú en el qual es pogués 
coordinar la docència, la recerca i 
les activitats culturals, i potenciar 
la normalització lingüística. A més, 
els rectors van acordar ampliar l'a
cord entre les diferents universitats 
per a l'intercanvi de professors, es
tudiants i PAS, com també la crea
ció d'un consorci per a la coordina
ció de les publicacions en català, 
l'es tabliment d'un espai telemàtic 
comú i la coordinació de les activi
tats universitàries d'estiu. 

Un total de 8.364 estudiants 
van demanar en primera 
preferència la upe per 
cursar estudis el proper curs 
Per al curs 1994-95, la Universitat Politècnica de Catalunya ha ofert un 
total de 5.445 places a centres propis i 1.875 a centres adscrits, mentre 
que van ser 8.364 els estudiants que van demanar en primera preferèn
cia cursar estudis a centres propis de la UPC i 2.262 els que van dema
nar fer-ho als centres adscrits. 
De les places ofertes es van assignar 5.503 al juliol, de les quals, 3.768 
se'n van assignar en primera preferència. 
Pel que fa a les notes de tall del curs 1994-95, les notes més elevades 
es demanaven a Matemàtiques (7,42), Enginyeria de Camins, Canals i 
Ports (7 ,05) i Enginyeria Tècnica en Sistemes de Telecomunicació 
(6,97). 

Títols de centres propis Notes de tall Demanda Places 
PAAU FP la. pre! 

Matemàtiques (FME) 7,42 131 50 
Estadística (FME) 6,46 7,17 81 50 
Arquitectura (ETSAB) 6,73 866 380 
Eng. Industrial (ETSETIT) 5,73 207 390 
Eng. Telecomunicació(ETSETB) 6,60 691 467 
Eng. Industrial (ETSEIB) 6,38 765 600 
Eng. Camins, Canals i Ports (ETSECCPB) 7,05 344 175 
Eng. Tècn. Obres Públ. (ETSECCPB) 6,51 7,01 396 225 
Gracl. Sup. Eng. Geològica (ETSECCPB) 5,84 58 50 
Eng. Informàtica i Eng. Tècniques (FIB) 6,15 7,95 1.330 600 
Marina Civil i diplomatura (FNB) 6,24 7,25 140 60 
Arquitectura (ETSA V) 6,57 189 125 
Eng. Tècn. Sist. Telecom. (EUPBL) 6,97 8,10 415 100 
Arquitectura Tècnica (EUPB) 6,10 7,04 762 450 
Eng. Tècn. Topogràfica (EUPB) 6,29 6,95 155 65 
Eng. Tècn. Élèctrica (EUETIT) 5,81 7,26 119 65 
Eng. Tècn. Electrònica. Ind.(EUETIT) 5,88 7,42 202 145 
Eng. Tècn. Química Ind. (EUETIT) 5,78 6,91 60 80 
Eng. Tècn. Tex til (EUETIT) 5,63 7,36 57 50 
Eng. Tècn. Mecànica (EUETIT) 5,96 7,42 180 60 
Eng. Tècn. Industrial (EUPM) 5,46 6,86 245 270 
Eng. Tècn. Minera (EUPM) 5,68 6,76 40 60 
Eng. Tècn. Inform. Gestió (EUPVG) 5,79 7,50 118 90 
Eng. Tècn. Elèctr. (Màq. Elèctr.) (EUPVG) 5,34 6,96 24 75 
Eng. Tècn. Elèctr. (Electròn Ind.) (EUPVG) 5,43 7,11 85 110 
Eng. Tècn. Mecànica (EUPVG) 5,42 7,00 104 138 
Eng. Tècn. Química Industrial(EUPVG) 5,41 6,66 18 75 
~ng . Tècn. Sist. Electrònics (EUPVG) 5,65 7,05 218 240 
Optica i Optometria (EUOOT) 6,07 6,66 364 200 

TOTAL 6,08 7,16 8.364 5.445 

Títols de centres adscrits 

Adm. i Direcció d'Empreses (ESADE) 5,85 308 290 
Eng. Tècn. Electrònica Ind. (EUETIB) 6,13 7,62 497 170 
Eng. Tècn. Elèctr. (Maq. Elect.) (EUETIB) 5,76 7,50 107 80 
Eng. Tècn. Mecànica (EUETIB) 5,93 7,41 449 200 
Eng. Tècn. Química Ind. (EUETIB) 5,86 7,18 213 150 
Eng. Tècn. Expl. Agropecuària (EUETAB) 5,97 6,83 122 75 
Eng. Tècn. Hortof. i Jardineria (EUETAB) 5,91 6,84 89 75 
Eng. Tècn. Indústr. Agr. i Alim. (EUETAB) 6,11 7,25 193 75 
Eng. Tècn. Telemàtica (EUPMT) 5,64 6,70 83 100 
Eng. Tècn. Electròn. Ind. (EUPMT) 5,30 6,68 43 100 
Eng. Tècn. Inform. Gestió (EUPMT) 5,40 6,88 55 100 
Eng. Tècn. Ind. (EUETIT) 5,53 6,87 43 45 
Eng. Tècn. Teixits de Punt (EUETTPC) 5,32 6,11 16 45 
Eng. Tècn. Sist. Telecom. (EUPO) 5,00 6,00 21 120 
Eng. Tècn. Indústr. Agr. Alim. (EUPO) 5,00 5,88 9 100 
Eng. Tècn. Inform. de Gestió (EUPO) 5,00 5,50 14 150 

TOTAL 5,61 6,75 2.262 1.875 
TOTAL upe 5,84 6,96 10.626 7.320 



La FIB acull l'assemblea de 
l'Associació Catalana 
d'lntel.ligència Artificial 
L' 11 de juliol va tenir lloc a la 
Facultat d ' Informàtica de 
Barcelona de la UPC la primera 
sessió tècnica de l ' Associació 
Catalana d'Intel.ligència Artificial 
(ACIA). Coincidint amb aquest 
acte, l'Associació també va realit
zar la seva primera assemblea ge
neral ordinària. 
L'ACIA va ser fundada el 28 de 
març de 1994 per un col.1ectiu de 
professors de diverses universitats 
catalanes , entre els quals hi ha 
membres de la Politècnica. 
Per a més informació poseu-vos 
en contacte amb ACIA@LSI. 
UPC. ES. 

La UPC signa un conveni 
marc amb els empresaris 
del Baix Llobregat 

La Confederació d'Empresaris del 
Baix Llobregat ha signat un con
veni de col.laboració amb la 
Universitat Politècnica de 
Catalunya. 
La finalitat de l'acord és l'apro
fundimen t en les relacions cientí
fiques, tècniques i econòmiques 
d'ambdues institucions, amb la fi
nalitat d'establir camins d'actua
ció que afavoreixin i incrementin 
els contactes i les col.laboracions 
ja existents. 
En concret, el nou conveni preveu 
l'execució de projectes i progra
mes de R+D, que es realitzaran en 
departaments , instituts i centres 
de la universitat així com a la ma
teixa Confederació. 
També s'acorda l ' organització 
d'activitats comunes relacionades 
amb la promoció de la investiga
ció i el desenvolupament tecnolò
gic, i la cooperació en programes 
de formació per al personal inves
tigador i tècnic de la 
Confederació d'Empresaris o alié 
a aquesta. 
L'acte de signatura del conveni va 
tenir lloc el passat 29 de juny al 
Rectorat de la universitat i va 
comptar amb la presència, entre 
altres del rector de la Politècnica, 
Jaume Pagès, i del president de la 
Confederació d'Empresaris del 
Baix Llobregat, Paz Dorado. 

La UPC i ARGON signen un conveni per comercialitzar el 
sistema OXYJET de depuració d'aigües residuals 
La Politècnica i l'empresa Argon, 
SA (grup Praxair) han signat un 
conveni que té com a fi nalitat la co
mercialització a tot Europa del sis
tema anomenat OX YJET per al 
tractament d 'aigües residuals amb 
alta càrrega orgànica. El sistema 
OXYJET elimin a els compostos 
orgànics difícilment biodegradables 
i la seva toxicitat. 
La primera experiència de planta de 
demostració a nivell industrial amb 
aquesta tecnologia s'ha fet a l'em
presa Resinas Sintèticas SA, de 
Sant Celoni. La prova a RESISA ha 
permès perfecci onar el funciona
ment de la planta a nivell industrial 
després de la fase de laboratori i la 
fase pilot, i actualment funciona les 
24 hores del dia. 
Des que es va donar a conèixer el sistema OXYJET, diferents entitats pú
bliques i privades d'arreu del món han demostrat el seu interès per la 
planta. Així, als Estats Units ha estat la mateixa Agència per a la 
Protecció del Medi Ambient l'entitat interessada, i a França, la multina
cional ELF. 
Amb el sistema OXYJET es depuren determinades aigües residuals que, 
pel seu excessiu contingut en components orgànics, no poden ser tracta
des amb un sistema de depuració biològica. Són aigues que generen in
dústries de sectors com ara el químic o el farmaco-químic . El procés con
sisteix a provocar l 'oxidació dels components contaminants orgànics, 
operació de la qual resulten dos corrents, un de gasós, compost d'oxigen 
en excés i anhídrid carbònic, i un altre d' aigua fàcilment depurable. 

Vint-i-dos estudiants de 
Nàutica fan pràctiques per la 
Mediterrània 
El dia 24 de juliol va sortir del 
port de Barcelona la primera tanda 
d'estudiants de la Facultat de 
Nàutica, que han fet pràctiques de 
navegació de ve la p er la 
Mediterrània. 
En total, han estat 22 estudiants 
dels primers cursos de la FNB, 
que feien així una de les primeres 
pràctiques de navegació dels seus 
estudis. 
El viatge, que s'ha fet en tr:es tan
des, els ha permès experimentar 
allò que fins ara només havien 
après en la teoria. 
A més d' aprendre quin és el fun
cionament d'un veler, com es fon
deja, com es fan servir els aparel1s 
de radiocontrol , etc., el viatge 
també els ha permès iniciar-se en 
un aspecte fonamen tal a la nàuti
ca, com és la convivència en alta 
mar. 

José María Baldasano, 
membre del Consejo Asesor 
del Medio Ambiente 
El director de l'Institut de 
Tecnologia i Modelització 
Ambiental de la UPC (ITEMA), 
José María Baldasano, ha estat no
menat recentment membre del 
Consejo Asesor del Medio 
Ambiente del MOPTMA, en qua
litat d'expert. 

ENVIRONMENT al Laboratori 
d'Enginyeria Marítima 
Els dies 2 i 3 de juliol es van reu
nir al Laboratori d'Enginyeria 
Marítima els equips de recerca que 
participen en el projecte MED
DELT del programa ENVIRON
MENT de la UE. 
El projecte MEDDELT, que coor
dina la UPC, durarà dos anys, du
rant els quals es farà un estudi de 
l'impacte del canvi climàtic en els 
deltes dels rius Ebre, Po i Roine. 
Així mateix, s'estudiarà la viabili
tat i els resultats de diferents op
cions d'intervenció. 
Capital humà i mobilitat 
El CTT disposa de la convocatòria 
de beques institucionals, on apa
reix una llista de laboratoris euro
peus disposats a acol1ir un nombre 
determinat de becaris . Els joves 
científics, preferentment de nivell 
postdoctoral , s'han de posar en 
contacte directament amb les insti
tucions d'acollida, on fan una pre
selecció que han de presentar a 
Brussel.les abans del 15 de setem
bre de 1994. 
MAST 
L'acció concertada MAST només 
cobreix les despeses de coordina
ció (viatges per a reunions, etc.), 
però no les de recerca. La convo
catòria es tanca el proper 15 de se
tembre. 



La upe elabora una base de 
dades de nivells sonors 
industrials 
S'ha mesurat el so que emeten més de cent empreses i locals 
lúdics de tot Catalunya 

Un grup d'investigadors 
del Laboratori de Mecàni
ca de l'Esco la Tècnica 
Superior d'Enginyers 
Industrials de Terrassa ha 
elaborat la primera base de 
dades sobre nivells sonors 
de màquines i d'activitats, 
que recull les mesures del 
grau de sonoritat de més 
de cent empreses de dife
rents sectors de tot 
Catalunya. 
Aquest manual serà, a par
tir d'ara, una eina bàsica 
tant al' hora de redactar 
els projectes tècnics on es 
detallen les característi
ques sonores dels locals i 
la seva repercussió sobre 
la sanitat ambiental, com a 
l' hora d'es tablir noves 
mesures correctores des de 
l' Administració. 

'. L'estudi ha estat elaborat 
amb el suport econòmic 
del CoLlegi Oficial d'En
ginyers Industrials de 
Barcelona i amb la coLla
boració de la Unitat 
Operativa de Gestió Am
biental de l'Ajuntament de 
Barcelona, de la Gerència 

d'Urbanisme de l'Ajuntament de Terrassa i del consultor acústic J.M. 
Querol. A més, l'estudi i els seus resultats constitueixen una de les contri
bucions al Pla estratègic Barcelona 2000. 
L' equip de la Universitat Politècnica de Catalunya ha establert, doncs, 
mitjançant el mesurament directe dels. nivells ~e soroll e:ne~os en e~pre
ses i locals, quins sorolls emeten els dIferents tIpUS de maqUInes, qUIna ha 
de ser la seva distribució en el local i quines són les mesures correctores 
que cal aplicar en cada cas per no superar els límits establerts per les nor
matives. 
De l'estudi s'extreu, entre altres dades, que pel que fa a activitats diürnes, 
les indústries que tenen uns nivells sonors més alts s?n, per regla gener~l; 
les fusteries d'alumini , seguides de les empreses dedIcades a l.a fabncaclO 
de teixits, planxisteries i els tallers mecànics, Entre les acti~ltats noctur
nes, destaquen en aquest sentit les discoteques i els bars mUSIcals. 

Institut de Cibernètica 

L'Institut de Cibernètica treballa 
en tres grans línies de recerca: 
-Robòtica i intel.ligència artifi
cial 
Desenvolupament de sistemes au
tomatitzats d'ensamblatge mit
jançant robots intel.ligents. 
Aquests sistemes han de ser ca
paços de portar a terme la seva fei
na a partir d'una descripció d'alt 
nivell d'aquesta. Les línies d 'in
vestigació abasten: 
*Desenvolupament de sistemes ro
botitzats per a tasques d'ensam
blatge 
*Sistemes especialitzats per a la 
planificació i l'execució de tasques 
"Xarxes neuronals i tècniques 
subsimbòliques per al control de 
robots 
"Visió artificial i percepció multi
sensorial 
-Control de processos 
Els projectes que es realitzen a la 
divisió de control es poden agru
par fonamentalment en tres línies 
de treball: 
* Anàlisi i modelatge de sistemes 
"Control i optimització de proces
sos 
*Utilització de sistemes experts en 
diagnòstic 
* Ajut a la gestió de sistemes 
-Bioenginyeria 
La línia de recerca de bioenginye
ria té per objectiu l'estudi dels és
sers vius mitjançant el processa
ment dels senyals biològics asso
ciats i l'anàlisi de biosistemes mit
jançant el modelatge i la simulació 
per computador. Inclou les se
güents àrees: 
*Tècniques de processament de 
senyals biològics 
*Tècniques de comprensió de da
des 
*Tècniques de moldejat i simula
ció de biosistemes 
*Electrocardiografia d'alta resolu
ció 
"Monitorització ambulatòria 
*Sistemes experts per a l'ajut al 
diagnòstic 
"Control de sistemes biològics 
"Disseny i de se nvolupament 
d' instrumentació biomèdica basa
da en PC 



Un centenar de nens i nenes van participar en els Casals 
d'Estiu que organitza la Politècnica 

Gimcanes, tallers , j ocs i 
excursions van ser algunes 
de les moltes activitats de 
les quals van gaudir els 
prop de 125 nens i nenes 
que van participar en el s 
Casals d'Estiu. 
Els casals, que van tenir 
lloc al campus de Barce
lona i al de Terrassa, estan 
adreçats als fills i filles del 
personal acadèmic i d'ad
ministració i serveis de la 
Pol i tècnica. 
U na de les activitats més 
noves d'enguany va ser la 
que van organitzar els ex
pedicionaris que pujaran a 
l'Everest el 1995. Els nens 
van aprendre a muntar una 
tenda de campanya i a bai
xar per la tirolina. 

L'llEMA organitza el segon congrés 
internacional Air Pollution 94 

Universitat Catalana 
d'Estiu de la Natura 
Del7 al 13 de setembre 
tindrà lloc a Berga la 
primera edició d'aques
ta convocatòria, orga
nitzada per l'EUPM i el 
Consell Comarcal del 
Berguedà. 

_~ l' ' 

~fi T ., 
L'Institu t de Tecnolo
gia i Modelització 
Ambien tal (ITEMA) 
ha organitzat, conjun
tament amb el Wessex 
Institute of Techno
logy, el segon congrés 
internacional Air Po
llution 94. 
Del 27 al 29 de setem
bre, el congrès reunirà 
a la UPC els científics 
de l'àmbit industrial , 
de centres de recerca, 
d'in stitucions públi
ques i d'universitats 
que treballen en la mo
nitorització, la simula
ció i la gestió dels pro

blemes de la pol.lució de l'aire. 
El programa se cenu'arà en les tècniques per a la 
solució i la comprensió dels problemes pràctics 
en aquest camp. 

Màster en Enginyeria i Prevenció Ambiental 
D'altra banda, l'ITEMA ha organitzat el màst.er 
Enginyeria i Prevenció Ambiental , adreçat a ti
tulats superiors en ciències o enginyeria, que 
s'iniciarà el proper mes d'octubre. 
Més informació al tel. 739 83 80. 

Bòl;x 

Es tractaran temes rela
cionats amb el medi 
ambient, la contamina
ció i les energies. 
Més informació al tel. 
877 20 88. 

Optimització 
energètica 
Del 12 al 23 de setem
bre tindrà lloc a l'ICE 
el curs "Optimització 
energètica en l'habitat
ge" , adreçat a profes
sors d'ensenyament se
cundari. L'objectiu és 
mostrar les noves fonts 
energètiques i les se
ves aplicacions. Més 
informació al tel. 401 
6166. 

Es lliuren els diplomes 
BC.CAD-UPC del curs 1993 

1\ 
El president del Consell Social , 
Xavier Llobet, el vice-rector de 
Relacions Institucionals, Francesc 
Solé Parellada i el delegat de 
Treball de la Generalitat , l.A. 
Gómez Cid, van lliurar, el 13 de 
juliol passat , els diplomes 
BC.CAD-UPC del curs 1993. 
Els cursos , organitzats per l'em
presa BC.CAD i la Politècnica, 
estan patrocinats pel Departament 
de Treball i el Fons Social 
Europeu, i tenen com a objectiu la 
integració dels estudiants en el 
món laboral. 

Carpeta "La UPC t'informa. 
Curs 1994-95" 
Aquest curs, tots els estudiants de 
primer han rebut a casa seva una 
carpeta dissenyada per l'artista 
plàstic Montesol, en la qual po
dran trobar, a més dels impresos 
de matrícula, tot tipus d'informa
ció útil sobre la Universitat i el 
seu funcionament. 
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