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La UPC inicia aquest nou any 
de 1995 amb un canvi singu
lar en la seva trajectòria 
econòmica. El pressupost de 
23.300 MPT A, aprovat el 22 
de desembre passat pel 
Consell Social per al' exercici 
de 1995, no significa un 
avenç important en el nivell 
de finançament de la nostra 
universitat, però el conjunt de 
novetats que presenta obre 
una nova etapa en el terreny 
de la gestió i de la programa
ció d'activitats de la UPe. 
És la primera vegada que el 
pressupost es presenta abans 
de començar l'exercici econò
mic de l'any entrant, cosa que 
permetrà programar de mane
ra més adient les activitats de 
la nostra universitat. També 
s'incorporen, per primera ve
gada, els ingressos procedents 
de l'activitat de recerca i 
transferència de tecnologia i 
tots aquells de naturalesa es
pecífica que es gestionaran en 
el decurs de l'any. 
Els objectius i reptes que pre
tén assolir la universitat estan 
reflectits en aquest pressupost 
mitjançant la presentació de 
10 programes diferents, de
senvolupats àmpliament, que 
permetran fer més senzilla la 
presa de decisions, l'assigna
ció dels recursos i l'avaluació 
dels resultats. 

Els canvis en el pressupost 
per al 1995 representen un 
pas endavant en matèria d'as
signacions. Tanmateix, hem 
de ser conscients que 23.300 
MPT A signifiquen només un 
increment del 5,6% en relació 
amb la liquidació prevista de 
1994, i que això no ens per
metrà afrontar totes les inver
sions convenients. Aquest 
any, la Generalitat no ha con
siderat com prou prioritària la 
despesa en educació superior, 
que es manté en els mateixos 
nivells que l'any 1994, i les 

universitats desconeixen els 
recursos que es destinaran a 
un segon Pla quadriennal 
d'inversions, que el Govern té 
previst aprovar durant el pri
mer trimestre de 1995. 
No obstant això, la UPC ha 
volgut avançar tot un conjunt 
de propostes d'actuacions ne
cessàries per a la comunitat. 
Així, s'han previst iniciatives 
que han d'incidir en la millora 
de la qualitat de la docència, i 
que comprenen tant obres que 
ajudin a implantar els proces
sos de reforma com inver
sions en equipament docent. 
En aquesta línia, s'han previst 
ajuts per a estudiants que par
ticipin en tasques de suport a 
la docència i l'assignació de 
més recursos per a l'elabora
ció de material docent. 
Incrementar el volum i la 
competitivitat dels productes i 
serveis que oferim a l'exterior 
és un altre dels objectius de la 
Politècnica per al proper any. 
Volem augmentar el volum 
de facturació de projectes de 
recerca i de transferència de 
tecnologia, per tal d'assolir 
una xifra superior als 3.000 
MPTA. 
A més, s'iniciarà un nou pro
grama per a biblioteques, que 
tindrà una durada de quatre 
anys, i que permetrà crear-ne 
de noves i millorar el servei 

que oferim. Així 
mateix, es con
templa la crea
ció d'una oficina 
d'inserció labo
ral, per tal de fa
cilitar la incor
poració dels 
nostres estu
diants al mercat 
de treball, i la 
posada en marxa 
la figura del sín
dic de greugues. 
D'altra banda, la 
UPC ha decidit 

destinar un 0,7 per cent dels 
ingressos propis a programes 
de cooperació amb el tercer 
món. El conjunt d'aporta
cions sobrepassarà els 60 mi
lions de pessetes i serà el 
Centre de Cooperació per al 
Desenvolupament l'encarre
gat de gestionar els recursos. 
Els canvis en l'elaboració ¡ 
d'aquest pressupost i les no-
vetats recollides són un reflex 
de la dinàmica de la UPC per 
tal d' oferir en les millors con
dicions el servei que la socie
tat li demana i es mereix. 
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La upe uneix esforços per 
pujar al cim de IIEverest 
el proper estiu 
Mentre els vuit alpinistes posen a punt el seu cos per po
der assolir el cim de la muntanya més alta del planeta, 
els membres de la comunitat universitària de la 
Politècnica duen a terme diverses accions adreçades a 
donar suport, tant econòmic com moral, a l'aventura 
prevista per a ['estiu de 1995 
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Altra 
infor-
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Ens són només vuit, però en són 
molts més. L'estiu de 1995 el 
grup d'alpinistes, format majo
ritàriament per membres de la 
Politècnica, té previst assolir el 
cim de l'Everest (8.846 m). Ho 
farà amb el suport col·lectiu de la 
UPC que aleshores farà prop de 
dos anys de treballa fer possible 
l'aventura. 

mació so
bre l' a ventura i les formes de 
col·laborar-hi s'han editat ja en el 
Diari Xinès, una publicació in
formativa que és a la vegada un 
pòster de Tintin i que s'ha difòs 
per tota la UPC. 
D'altra banda, està previst que 
properament tingui lloc una gran 
assemblea de promotors per po
sar en comú la situació actual 

Quan el 5 
d'agost els Algunes claus per col·laborar 
expedicio- en l'aventura 
naris volin - Com a promotor/a. Demanant la 
cap a corresponent butlleta de participació 
Ka t m a n d ú al Servei d'Esports de la UPC (Edifici 
s'haurà aca- TG. C/Jordi Girona, 3l. Tel. 401 68 
bat una tas- 87/67 53) o als diferents serveis d'es-
ca col·lecti - ports dels campus. 
va. 
El desembre 
de 1994 ja 
s'han inscrit 
prop de 70 
promotors, 
s'hi han ve
nut 2.796 
peces de ro
ba entre sa
marretes i 
dessuadores 
i hi han 
col·laborat 
econòmica
ment unes 
600 perso
nes. 
L'interès per 

- Comprant samarretes i dessuado-
res. 

- Adquirint, per 500 pessetes, la 
postal que els expedicionaris envia
ran des del Nepal. 

- Aportant 1.000 pessetes de la nò
mina o la matrícula, que donen dret a 
participar en el sorteig d'Ull viatge 

- Viatjant al Nepal amb el Servei 
d'Esports de la UPC 

- Fent arribar recursos al compte de 
"la Caixa", número 2100 3648 90 
2200012222. 

fer el cim és L-______________ -' 

dels prepa
ratius i en 
la qual es 
lliurarà el 
Manual del 
promotor, 
per tal que 
aquests es
devinguin 
veritables 
nexes de 
comunica
ció entre 
els expedi
cionaris i la 
comunitat 
università
ria. 
Així es tà 
previst per 
a aquest 
mes, que 
comenci 
l'itinerari 
pels centres 
del Llibre 
de signatu
res, un vo- ') 
lum que re-
collirà les 
firmes de 

un esdeveniment esportiu, però 
també vol ser una important ac
ció d'enriquiment cultural per a 
la comunitat. Aix í, s'ha aconse
guit una important col·lecció bi
bliogràfica d'uns 200 documents 
amb informació sobre l'Everest, 
el Tibet i el muntanyisme. 

tots els que vulguin participar, i 
que els alpinistes faran arribar a 
l'Everest en forma de disquet. 
Aconseguir-ho serà força difícil 
ja que l'expedició ha triat la via 
complicada: la cara nord i perquè 
l'atac al cim serà a l'estil alpí, 
sense oxígen artificial ni xerpes. 



Es crea la Fundació Politècnica de Catalunya, un 
ens dedicat a la formació continuada 
Entre els seus fundadors hi ha personalitats del món econòmic, com ara José Angel 
Sanchez Asiaín, president de la Fundación BBV; Josep Vilarasau, president de "la Caixa", 
i Pere Duran Farell, president de Gas Natural, 

La utilització de les tecnolo
gies més avançades i la cre
ació de màsters europeus 
amb altres universitats són 
alguns dels trets diferencials 
dels estudis de la FPC. 
Xavier Llobet n'és el presi
dent, i Josep Villarreal, el 
director general 
La UPC ha creat la Fundació 
Politècnica de Catalunya 
amb l'objectiu de potenciar i 
enfortir els estudis de tercer 
cicle i el reciclatge professio
nal que es fan a la universi
tat, uns estudis de qualitat 
dissenyats sempre en funció 
de les demandes que generi 
l'entorn empresarial , i per 
tant, adequats a les seves ne
cessitats . Aquesta potencia
ció es realitzarà amb la parti
cipació de les empreses i 
d' altres entitats que formaran 
part de la mateixa estructura 
de la Fundació. 
La FPC dissenyarà una oferta 
variada d'estudis de tercer ci
cle caracteritzada per uns 
trets diferencials , que in
clouen l'ús de modernes tec
nologies aplicades a l' ense
nyament, nous criteris pe
dagògics com ara l'organit
zació modular dels estudis o 
l'autoaprenentatge, com tam
bé la creació d'estudis d'àm
bit europeu (màsters). 
Els plans d ' estudis oferiran 
també una àmplia gamma de 
serveis que incidiran, sobre
tot, en la qualitat de la for
mació que rep l'estudiant. 

Un edifici de 18.708 m2 serà la seu de la FPC 
La FPC tindrà la seu en un edifici que està en construcció, 
ubicat a la plaça d'Eusebi Güell, a pocs metres del campus 
nord. 
L'edifici tindrà una superfície de 18,708 m2

, s'edificarà en 
vuit plantes i comptarà amb un auditori amb capacitat per a 
500 persones. 
En l'acabament de l'obra s'invertiran 1.300 milions de pes
setes, 400 dels quals són recursos propis de la Fundació, 
obtinguts dels ingressos per estudis de tercer cicle; uns 500 
més corresponen a aportacions del sector empresarial i els 
400 restants s'aconseguiran a partir de l' explotació de 
l'aparcament i pels convenis d'acolliment d'institucions. 
El reinici de les obres de l'edifici està previst per al primer 
trimestre de 1995. 

Entre els aspectes diferen
cials dels estudis de la FPC 
hi ha també la premissa de 
flexibilitat, que s'aplicarà per 
cursar els plans d'estudis, i la 
realització de titulacions prò
pies entre les quals hi ha el 
Graduat en Fotografia que 
imparteix ja l'Escola de 
Fotografia de Terrassa. 
La FPC serà el nucli integra
dor i cohesionador de tot el 
potencial docent del tercer 
cicle de la UPC, un element 
rellevant a la institució, tant 
pel nombre d ' estudiants i 
professors que hi participen 
com pel volum de recursos 
que se n' obtenen. 

Organització 
La FPC compta amb un 
Patronat, com a màxim òrgan 
de representació i decisió de 
la institució. Aquest ens està 
format per 26 membres: el 
rector, el president del 
Consell Social , el gerent, dos 
vice-rectors i representants 
del professorat, dels mem
bres del Consell Social i 
d'institucions públiques i pri
vades, com també de les or
ganitzacions sindicals i de les 
entitats que formen el 
Consell Empresarial. 
Altres òrgans de govern de la 
FPC són el Consell 
Empresarial, l'element clau 
de connexió amb les necessi
tats de l'entorn social i em
presarial; el director acadè
mic i el director general. 

Un centenar d'experts en criptologia van debatre a la 
Politècnica els aspectes teòrics i pràctics d'aquesta ciència 
La posada en comú d'aspectes com ara l'autenticitat de les 
transaccions electròniques o la seguretat a les autopistes de 
la informació, va reunir a la UPC els membres de la 
III Reunió Espanyola sobre Criptologia 

Durant tres dies es van reunir 
investigadors i tècnics rela
cionats amb l'àmbit de la 
criptologia, que van analitzar 
un bon nombre d'aspectes 
tant teòrics com pràctics. 
Les jornades van servir per 
posar en comú la recerca que 
es realitza a l'Estat espanyol 
en aquest camp per mitjà de 
les exposicions de represen
tants dels grups més impor-

tants que treballen al CSIC, a 
la Universitat de Saragossa o 
a la Universitat de les Illes 
Balears, entre d'altres. 
Entre els assistents a la jor
nada hi va haver el professor 
nord-americà lames L. 
Ma~sey, un dels experts més 
importants del món, qui va 
analitzar la situació actual de 
la criptologia. Entre el s as
pectes tractats durant aquests 

tres dies , n'hi va haver de 
teòrics, com ara els protocols 
criptogràfics, la criptoanàlisi 
o diversos models formals. 
Els congressistes van analit
zar també qüestions socials i 
legal s co m ara la firm a 
electrònica de contractes o la 
situació de les comunica
cions privades en el marc de 
la Constitució espanyola de 
1978. 
Lligada fi un factor essencial 
com és la seguretat en les co
municac ions, la criptologia 
ha viscut un important im
puls en els darrers temps 

amb motiu de l'ampliació de 
l'ús de les telecomunicacions 
a amplis sectors socials. 

Una ciència d'espies 
Considerada durant molt de 
temps quasi una ciència d'es
pies, avui , la criptologia té 
un paper fonamental en el....? 
món telemàtic. 
Un món que, malgrat la ne
cessitat cada vegada més evi
dent de garantir la pl'ivacitat 
de les comunicacions, està 
altament condicionat pel 
conte'xt legal, encara molt 
precari en l'entorn espanyol. 



Panorama 

La Junta de Govern aprova la 
nova política de centres 
docents adscrits a la upe 
El nombre d'estudiants en centres adscrits representa un 25% del total 
de la Politècnica, percentatge que la situa per sobre de la miijana 
de les universitats públiques catalanes 

La Junta de Govern va aprovar el passat 22 de novembre la nova política 
per als centres docents adscri ts a la universitat. Les línies d'actuació d'a
questa política són intensificar el seguiment i la integració acadèmica 
dels centres reforçant, entre d'altres, el paper dels representants de la uni
versitat, facilitant les vies de formació del seu professorat i adaptant les 
inversions de retorn als centres adscrits als objectius de millora de quali
tat de la universitat. També es pretén millorar els processos de gestió 
acadèmica, aclarir i valorar els serveis que la UPC presta als centres ads
crits i reforçar la coordinació entre aquests i la universitat. 
D'altra banda, la proposta recull també els criteris bàsics de qualitat, via
bilitat i adequació a la UPC que hauran de complir els centres que es vul
guin adscriure a la universitat. Entre aquests criteris, cal destacar la qua
litat acadèmica; l'encaix amb l'estructura de la UPC i la ubicació dels 
centres en un entorn amb altres estudis universitaris sense que això com
porti un desequilibri territorial; que ofereixin estudis temàticament lligats 
als de la universitat i que no incrementin el nombre de places més enllà 
del 25% respecte del total. 
També es valorarà la viabilitat econòmica i la trajectòria del nou centre, 
les condicions de la matrícula i la política de beques i ajuts a l'estudi que 
ofereix, a més del suport que el nou centre rep de les institucions i el seu 
lligam amb l'entorn social. 

Un 25% dels estudiants 
En l'actualitat la UPC compta amb sis centres adscrits, ja que ESADE ha 
iniciat recentment un procés de desadscripció del seu centre ESADE
Ciències Empresarials, que s'integrarà a la Universitat Ramon Llull. 
Els 6.395 estudiants de centres adscrits es reparteixen entre l'EUETIB, 
amb 3.239 estudiants; l'EUETAB, amb 792 estudiants; l'EUPMT, amb 
1.027 estudiants; l'EUETII, amb 307 estudiants; l'EUETTPC, amb 164 
estudiants, i l'EUPO, amb 866 estudiants. 

Germfm de Melo és el nou 
degà de la Facultat de 
Nàutica de Barcelona 

El passat 29 de novembre, va tenir 
lloc l'acte de presa de possessió 
del nou degà de la Facultat de 
Nàutica de Barcelona, el professor 
German de Melo, que substitueix 
en el càrrec el professor Ramón 
Macià, el qual ha estat degà en 
funcions de la facultat fins al pas
sat 28 de novembre. 
German de Melo és doctor en 
Marina Civil i cap de màquines de 
la Marina Mercant i ha exercit 
com a tal en vaixells de diverses 
banderes. Així ha treballat en la 
companyia Lloyd's Register of 
Shipping durant vuit anys. El nou 
degà de la Facultat de Nàutica de 
Barcelona ha estat professor de 
l'Escola Oficial de Nàutica i secre
tari del Departament de Ciència i 
Enginyeria Nàutiques de la UPe. 

Francisco Javier Llovera rep 
la medalla d'or de l'EUPB 
Francisco Javier Llovera, director 
de l'EUPB des de l'any 1986 i fins 
al passat mes de juny, va rebre el 
mes de novembre la medalla d'or 
de l'escola. 
Amb aquest acte, l'escola volia re
tre homenatge a la tasca que ha 
realitzat durant el seu mandat com 
a director del centre. 
A l'acte van assistir-hi , a més de 
professors i companys, el rector, 
el secretari general i el nou direc
tor del centre, Roberto Guerra. 

El catedràtic José Antonio Canas 
Torres ha estat nomenat nou direc
tor del Departament d'Enginyeria 
del Terreny, Minera i 
Cartogràfica, en substitució del ca
tedràtic Eduardo Alonso Pérez de 
Agreda. 
També ha estat nomenat recent
ment director del Departament 
d'Infrastructura del Transport i del 
Territori, el catedràtic Modesto 
Batlle en substitució del catedràtic 
Fèlix Edmundo Pérez. 



La universitat ofereix una recepció oficial 
als estudiants estrangers ERASMUS 
L'ETSAB i l'ETSEIB reben la major part dels estudiants estrangers que cursaran 
estudis a la Universitat Politècnica de Catalunya durant aquest curs 

Els estudiants es
u'angers que en
guany estudien a la 
Politècnica com a 
ERASMUS van as
sistir el passat 2 de 
desembre a la tradi
cional recepció que 
els ofereix la uni
versitat. L'acte, pre
sidit pel vice-rector 
d'Extensió 
Universitària, 
Rafael Serra 
Florensa, va tenir 
lloc a l'E.T.S. 
d'Arquitectura de 
Barcelona. Aquest 
curs està previst 
que arribin a la 
Politècnica un total 
de 530 estudiants 
estrangers mit
jançant el programa ERASMUS. Les escoles que rebran més estudiants seran 
l'ETSAB, amb 260; l'ETSEIB, amb 69; i l'ETSETB, amb 51. Altres centres que re
ben un bon nombre d'estudiants estrangers són l'EUETlT, l'ETSECCPB i la FIB. La 
major part d'aquests estudiants provenen d'universitats alemanyes, franceses, italia
nes i portugueses. 

Els estudiants de la upe 
D'altra banda, un total de 311 estudiants dels diferents cen tres de la Politècnica cur
saran enguany els estudis en universitats europees com a estudiants del programa 
ERASMUS. 
D'aquests, la major part són estudiants de l'ETS AB (93), de l'ETSETB (49), de 
l'ETSEIB (47) i de la FIB (27). La resta són estudiants que completaran els seus es
tudis d'Enginyeria Tècnica Superior de Camins, Canals i Ports i de Mater':làtiques i 
Estadística a altres centres europeus, la major part francesos, anglesos I ItalIans. 

Jornades sobre noves 
tecnologies en l'ensenyament 
de les matemàtiques 
El campus nord de la UPC acollirà els 
dies 16, 17 i 18 de febrer les Jornades 
sobre Noves Tecnologies en 
l'Ensenyament de les Matemàtiques a 
la Universitat, TEMU95, que organit
za el Departament de Matemàtica 
Aplicada Il. 
A les jornades assistiran professors de 
matemàtiques de les diverses univer
sitats de l'Estat espanyol i reconeguts 
professors estrangers, com ara Steven 
Skiena i Keith Devlin. 
Es tractarà d'esbrinar de quina manera 
les noves tecnologies basades en la in
formàtica influiran en els mètodes 
d'ensenyament de les matemàtiques a 
la universitat durant els propers anys. 

Més possibilitats 
Segons els organitzadors, la formació 
dels estudiants actuals i de les promo
cions futures dependrà del grau d'inte
gració d'aquestes noves tecnologies 
aplicades a l'ensenyament que donen 
una visió més actual i pràctica de l'ac
tivitat matemàtica i que permeten 
aprofitar totes les possibilitats pe
dagògiques més enllà de la teoria. 

Miguel Angel Quintanilla 
presideix un acte acadèmic 
a l'EUETIT 
El secretari general del Cons~o de 
Universid ad es, Miguel Angel 
Quintanilla, va presidir, el passat 20 
de desembre, l'acte acadèmic de co
miat de l'any 1994 a l'Escola 
Universitària d'Enginyeria Tècnica 
Industrial de Terrassa. 
Amb motiu de l'acte, Miguel Àngel 
QuintanilI a va oferir la conferència 
"Necesidades sociales y reformas uni
versitarias" , que va ser precedida de la 
felicitació als estudiants graduats i al 
personal que s'ha jubilat recentment. 
A més, el secretari de l'EUETlT va 
oferir unes breus pinzellades sobre els 
aspectes més destacats de la memòria 
del curs 1993-94. 

Nota d'aclariment del butlletí 
Informacions núm. 62 
En el darrer número del butlletí s'in
formava que el CSIF havia obtingut 
dos representants en les eleccions sin
dicals de personal d'administració i 
serveis, quan, en realitat, els dos re
presentants corresponen al grup CAU. 

La Fundació Politècnica de 
Catalunya, un pas endavant 
en la formació continuada 

Josep Villarreal, 
director de la FPC 

La realitat s'imposa. Actualment, a 
la Universitat Politècnica es de
senvolupa un volum d'activitats de 
tercer cicle molt important i s'ha 
assum it el lideratge en alguns 
camps tecnològics. Ara bé, el que 
és més important és que s'ha ex
pressat clarament la voluntat de 
potenciar aquest tipus d'ensenya
ments, conscients sempre de la 
missió de contribuir al desenvolu
pament social, econòmic i cultural 
de Catalunya. 
Cada vegada es fa més palesa en 
el món empresarial la necessitat 
d'una formació continuada dels re
cursos humans, en un entorn en el 
qual la caiguda de les fronteres de 
mercats demana un augment de la 
competitivitat de les empreses. 
La celeritat dels canvis tecnolò
gics en el context actual és un se
gon factor que mena a una recon
sideració de la formació continua
da com un factor necessari i natu
ral en el desenvolupament profes
sional de les persones i com una 
línia estratègica per a les empreses 
i les institucions. 
Aquestes consideracions es posen 
de manifest cada vegada amb més 
èmfasi tant pels polítics responsa
bles en els àmbits nacional i inter
nacional, com pels responsables 
del món empresarial. 
La Universitat Politècnica de 
Catalunya ha volgut materialitzar 
la voluntat de potenciar els estudis 
de formació continuada creant la 
FPe. Aquesta fundació inicia el 
seu camí amb un clar compromís: 
acollir les activitats de tercer cicle 
que ja es fan a la UPC, i atendre 
les necessitats no cobertes de for
mació en aquest àmbit. Tot això 
s'ha fet amb la il·lusió i el conven
ciment que aquest nou repte me
reix tots els nostres esforços. 
Com ja hem dit, partim d'una ex
periència prèvia que és el referent 
obligat, però volem avançar més 
en el camí de l'optimització apor
tant elements diferencials: uns es
pais adequats, una estreta relació 
amb el món empreslliial, una ofer
ta de serveis que permeti incre
mentar els nivells de qualitat de la 
docència, nous criteris pedagògics 
i la creació d'estudis d'àmbit euro
peu. 
Som conscients que l'èxit de la 
Fundació Politècnica de Catalunya 
no depèn únicament de la bona 
voluntat dels seus responsables, si
nó que depèn sobretot de l'entu
siasme del conjunt de la comunitat 
universitària. 
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Entre el 15 de desembre i el 
15 de març slobre gairebé la 
totalitat de convocatòries per 
al IV Programa marc 
Entre ellS de desembre i ellS de març de 1995 s'obriran la majoria 
de convocatòries per presentar propostes als programes especifics de 
R+DT de la UEo 
Per tal de poder finançar l'elaboració de les propostes, el CDT1 ha 
aprovat ajuts que osciHen entre les cinc-centes mil i els tres milions de 
pessetes, que s 'hauran de tornar, només si la proposta s'aprova, sis 
mesos després de l'acceptació. En el cas que el participant sigui una 
universitat, un centre públic de recerca o una empresa, es concedeix 
una prima addicional d'entre mig milió i un milió de pessetes. 

PROGRAMES DATES PRESSUPOST 

ACTS - T, comunicacions 15 /12/94 al 15/3/95 350/56.000 
avançades 15/12/95* al 15/3/96* 200 

APICACIONS TELEMÀ- 15/12/94 al 15/3/95 371/59.360 
TIQUES de les T. de la in- 15/3/95* al 15/6/95* 70/11.200* 
formació i comunicacions 15/9/95* al 15/12/95* 70/11.200';' 
en administracions, trans- 15/9/96* al 15/12/96* 220/35.200* 
port, educació, bibliote- 15/6/95* al (obert) 27/4.320 
ques, zones rurals, sanitat, 
medi amb., lingüística, etc. 

ESPRIT IV. T. de la infor- 15/12/94 al 15/3/95 322/51.520 aprox . 
mació, microelectrònica, 15/3/95 * al 15/6/95';' 
"HW i SW" fabricació, 15/6/95 * al 15/9/95" 
multimèdia, processos d'em- 15/9/95* al 15/12/95* 
presa. 15112/95* al 15/3/96* 

BRITEIEURAM Il. Mate- 15112/94 al J 5/3/95 325/52.000 
rials. Matèries primeres. 15/9/95* al 3111196* 475176.000 
T. de la fabricació i mitjans 15/9/96* al 29/1/97* 387/61.920 
de transport 15112/94 (Contínua) 75112.000 

15112/94 (Contínua) 225/36.000 

BIOTECNOLOGIA. Bàsica 15/3/95 al 15/6/95 300/48.000 

INVESTIGACIÓ 15/12/94 al 15/3/95 81112.960 
AGRÍCOLA I PESCA 15/6/95 * al 15/9/95 * 36/5.760 
Inclou T. dels aliments, 15/12/95* al 15/3/96* 114118.240 
silvicultura i agroin- 15/6/96* al 15/9/96* 4817.680 
dústria desembre 96* al 15/3/97* 141/22.560 

juny 97* al 15/9/97* 4717.520 

MEDI AMBIENT 15112/94 al 27/4/95 245/39.200 
15/6/95* al 15/9/95* 
15/12/95* al 15/3/96* 
15/6/96* al 15/9/96* 226/36.160 
17/12/96* al 27/3/97* 
15/12/94 (Contínua) 

TRANSPORT terrestre, 15112/94 al 15/3/95 120/19.200 
aeri, marítim i 15/9/95* al 15112/95* 4817.680 
intermodal 15/9/96* al 15/12/96* 7211 1.520 
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Presentat el Diccionari visual de 
la construcció, un recull de 
termes en català i castellà 
El passat 30 de novembre es va pre
sentar a l'ETSAB el Diccionari visual 
de la construcció que, finançat per les 
principals empreses del sector de la 
construcció, recull un bon nombre de 
termes relacionats amb aquest camp i 
la seva traducció al castellà. 
L'obra, que es va realitzant amb la 
col·laboració de professors de la UPC 
i el Servei de Llengües i 
Terminologia, està dissenyada en for
ma de fitxes i tindrà una distribució 
gratuïta entre estudiants, col·legis pro
fessionals i associacions empresarials 
del sector. La presentació del diccio
nari es va realitzar en el marc de la II 
Jornada de Llengua i Terminologia de 
la Construcció. 

Un grup d'estudiants visita el 
reactor francès Tore-Supra, un 
dels més avançats del món 
Un grup de 52 estudiants de l'assigna
tura Noves Fonts d'Energia , de 5è 
curs de l'especialitat de Tècniques 
Energètiques i de Fusió Nuclear (del 
programa de doctorat d'Enginyeria 
Nuclear) , va visitar els dies 27 i 28 de 
novembre les instal·lacions del reactor 
de fusió Tore-Supra. 
Ubicat al Centre de Cadarache del 
Commissariat à l'Énergie Atomique 
de França, es lracta d'un reactor de fu
sió per confinament magnètic tipus 
Tokamak que té unes dimensions de 
11,5 metres de diàmetre major i 7,2 
metres de diàmetre menor. 
L'aparell francès incorpora els con
ceptes més avançats d'aquest tipus de 
màquines. 

Barcelona Convention Bureau: una eina 
d'assessorament i ajut per a la 
realització de congressos 
Barcelona Convention Bureau és un ens municipal que vol promocionar 
Barcelona com a seu de congressos, jornades i simposis internacionals. Per tal 
d'aconseguir-ho ofereix ajut logístic i econòmic per a la presentació de candida
tures i també assessorament gratui~ per dur-los a terme. La iniciativa, oberta a 
tothom, pot ser una bona eina per al foment d'aquest tipus d'activitats a la UPC 

Ajut per a la presentació de la candidatura d'un congrés per mitjà de la confecció 
del dossier per presentar, la coordinació de les visites d'inspecció i la realització de 
material de promoció per a la candidatura, són algunes de les accions que l'ens mu
nicipal Barcelona Convention Bureau realitza amb l'objectiu de promocionar la 
ciutat com a seu de congressos internacionals. 
L'ens, integrat al Consorci de Turisme i que dóna aquest servei de forma gratuïta, 
ofereix, a més, assessorament sobre les infraestructures més adients, informació 
sobre els hotels, sobre la canalització de pressupostos, la coordinació d'institucions 
o l'elaboració del material divulgatiu sobre la ciutat que rebran els congressistes. 
Donar suport logistic i ajut econòmic a aquells que volen realitzar un congrés a 
Barcelona és també una de les funcions de Barcelona Convention Bureau, una fór
mula que, segons Jorcli Novellas, cap de Promoció-Congressos de BCB "pot ser 
extremadament útil per a professors i investigadors de la UPC, ja que es facilita in
formació sobre les infraestructures amb què compta la ciutat per a la realització 
d'aquests actes i, per exemple, el ventall de possibilitats pel que fa a les empreses 
especialitzades en aquest sector". 
Tota aquesta informació es pot trobar a la Guia de Congressos de Barcelona, que, 
editada per aquest servei, recull tot allò que cal saber per a la realizació d'aquestes 
convocatòries. Per obtenir-ne més informació, cal adreçar-se a Barcelona 
Convention Bureau, tel. 423 1800. 

Principis d'actuació en 
política científica, el CIIRC 

com a exemple 

Josep M. Vilalta 
Centre Internacional d'Investigació 

dels Recursos Costaners 

L'any 1994 inicià les seves activi
tats el Centre Internacional 
d'Investigació dels Recursos 
Costaners (CIIRC). El CIIRC és 
un consorci públic constituït per la 
Generalitat de Catalunya, la 
Universitat Politècnica de 
Catalunya i la Internacinal 
Federation of Institutes for 
Advanced Studies (IFIAS, 
Canadà), i compta amb el suport 
del Programa de les Nacions 
Unides per al Medi Ambient 
(PNUMA). L'objectiu principal 
del centre és promoure la recerca 
bàsica, la recerca aplicada i la 
transferència tecnològica i de co
neixements en ¡'àmbit dels recur
sos costaners. 
El Consorci pretén fonamentar la 
seva raó de ser en uns principis 
d'actuació que considero fonamen
tals per a la política científica i 
tecnològica del nostre país. 
Aquests principis són els següents: 
-Màxima col.1aboració entre insti
tucions i administracions públi
ques en el desenvolupament de 
centres i activitats de recerca, per 
tal de sumar esforços i treure el 
màxim profit dels recursos, la in
fraestructura i l'experiència dels 
diversos centres i institucions. En 
el nostre cas, la col.laboració es 
produeix entre l'administració au
tonòmica (per mitjà de quatre de
partaments), la UPC i una funda
ció, d'àmbit mundial i sense finali
tat de lucre, amb seu a Canadà, a 
més de tenir el suport de l'ONU. 
-Internacionalització i multidisci
plinarietat de la recerca, que con
dueix a la qualitat i la competitivi
tat de les línies d'investigació en
gegades. El CURC té com a finali
tat consolidar Catalunya com un 
dels centres de referència interna
cionals en l'àmbit de la recerca 
costanera i marítima. 
-Promoció i suport als centres de 
recerca/universitats i als equips 
d'investigadors existents. Aixi, es 
pretén donar suport al Laboratori 
d'Enginyeria Marítima de la UPC i 
a d'altres centres i universitats ca
talanes, per tal de consolidar-los 
en la seva experiència i qualitat in
vestigadora. 
-Connexió estreta entre les institu
cions responsables de les políti
ques públiques sectorials, els de
mandants d'eines tecnològiques 
(administracions públiques i em
preses) i els centres experts gene
radors de la recerca (universitats, 
laboratoris i d'altres unitats de 
transferència tecnològica). 



Departament de 
Matemàtica Aplicada 
i Telemàtica 
EL Departament de Matemàtica Aplicada i Telemàtica participa en, o 
n'és responsable, d'estudis que s'imparteixen a L'EUPVG, a l'EUPBL 
l'ETSETB i a la FME; organitza un programa propi de doctorat, 
Matemàtica Discreta i Telemàtica, i participa en un altre que es titula 
Matemàtica Aplicada. El Departament organitza també un màster en 
Telemàtica i un curs de postgrau tituLat Postgrau en xarxes 
i serveis telemàtics 

El Departament disposa de tres laboratoris docents: el de Disseny de 
Sistemes Telemàtics, el de Xarxes i Comunicacions de Dades i el de 
Serveis Telemàtics i Software de Comunicacions, que estan dotats amb 
una quarantena d'ordinadors personals i 10 estacions de treball, maquetes 
de commutació i sotfware de control. Connectats a xarxa d'àrea local 
(Ethernet, Appletalk, Token-Ring) , xarxes X-25 privada i ISDN, compta 
amb software d'anàlisi i simulació de xarxes i analitzadors de xarxes d'à
rea local o estesa (X-25, XDSI, frame Relay). 
Pel que fa als laboratoris de recerca, el Departament de Matemàtica 
Aplicada i Telemàtica té cinc laboratoris en els quals 40 persones poden 

treballar en 20 
estacions de tre
ball i ordinadors 
personals. En 
ells es desenvo-
lupa hardware i 
software relatiu a 
planificaci ó de 
xarxes de telefo
nia mòbil i banda 
ampla, multimè
dia, criptologia, 
fonts i canal, 
control de siste
mes, sistemes de 
posicionament 
global i grafs. 
Pel que fa als 
programes de 
tercer cicle del 
Departament, en 
els darrers dos 
cursos s'han gra
duat 25 estu
diants de dues 
promocions de 
màster i han ob
tingut el títol de 
doctor 10 més. 

Entre els convenis signats pel Departament n'hi ha, per exemple, un de 
lligat a la línia de recerca de criptologia i control d'accés sobre "Entorn de 
xifratge per a terminals punt de venda". 
La unitat té signat així mateix un acord per al desenvolupament d'un sis
tema de transmissi6 d'imatges mèdiques entre hospitals desetwolupat a 
partir d'una línia dedicada a la investigació sobre la integració de veu, da
des i imatges (XDSI, XDSI-BA). 
Cal destacar la participació en els projectes MONET i ATDMA del pro
grama europeu RACE de la línia de recerca "Telefonia Mòbil". 

Mètodes de geometria diferen
cial i aplicacions 
Control de sistemes no lineals, te
oria clàssica de camps, sistemes 
lagrangians i hamiltonians, super
mecànica, foliacions lagrangianes 
i sist. d'equacions diferencials. 
Astronomia i geodèsia espacial 
Establiment de models teòrics 
orientats a explicar el comporta
ment cinemàtic i dinàmic dels sis
temes estel·lars. Sistemes de 
Posicionament Global (GPS) apli
cat a la Geodinàmica i a l'estudi de 
la Ionosfera. Aplicació de xarxes 
neuronals a les Ciències de 
l'Espai. . 
Combinatòria. Teoria de grafs i 
aplicacions 
Disseny i avaluació de grans xar
xes d'interconnexió i comunicació, 
com per exemple: la seva toleràn
cia a fallades, algorismes d'enca
minament i la seva fiabilitat, xar
xes simètriques, algorismes d'opti
mització combinatòria, xarxes de 
permutacions i el disseny i control 
de memòries dinàmiques. 
Avaluació de xarxes d'intercon
nexió per a sistemes multipro
cessadors 
S'utilitza la tècnica de commutació 
de circuits o paquets. Problemàtica 
de la teoria de cues associades. 
Criptografia i control d'accés 
Disseny i implementació d'algoris
mes criptogràfics propis/coneguts 
per al xifratge, l'autenticació i el 
control d'accés en xarxes (LAN, 
MAN, bridge, etc.), comunica
cions mòbils, broadcast, A TM. 
Codificació de canal i modulació 
codificada 
Mètodes de codificació de canal 
per corregir errors i modulació i 
codificació combinades per intro
duir redundància sense augmentar 
l'amplada de banda. 
Integració de veu, dades i imat
ges (XDSI, XDSI-BA) 
Integració de diferents serveis a 
una única xarxa o suport de tele
comunicacions. Trànsit, prioritats, 
avaluació, etc . 
Comunicacions mòbils 
Sistemes mòbils de telecomunica
cions (UMTS/FPLMTS i xarxes 
sense fils). Protocols d'accés en les 
funcions de mobilitat i en la xarxa 
fixa del sistema mòbil. 



El CTT organitza un seminari 
pràctic de preparació de 
propostes de programes de R+D 
Els dies 15 i 16 de desembre va tenir 
lloc a la UPC el Seminari pràctic de 
preparació de propostes per als progra
mes de tecnologies industrials i dels 
materials del IV Programa Marc de 
R+D de la Unió Europea. El seminari 
estava organitzat pel Centre de 
Transferència de Tecnologia, el Centre 
d'Enllaç Value-Espanya-SGPN I+D i 
per la Comissió de les Comunitats 
Europees. La seva finalitat era donar a 
conèixer el cicle complet del nou pro
grama de Tecnologies Industrials i dels 
Materials del IV Programa Marc, i iden
tificar les funcions, a cada etapa, de l'as
sessor de programes, com també donar 
la informació necessària per saber de
tectar oportunitats de projectes i plas
mar-les en propostes i preparar una pro
posta amb garanties de ser escollida. 
L'objectiu últim de la trobada era incre
mentar i millorar la participació espa
nyola. 
Al llarg del seminari, entre altres temes, 
es va parlar dels nous programes, es va 
analitzar la participació estatal i es van 
presentar casos pràctics. 
Hi van assistir 40 persones, que van ser 
seleccionades en funció de la seva expe
riència i coneixement en programes eu
ropeus, i de la possibilitat que tenien de 
fer arribar a altres persones interessades 
el que s'explicava al seminari. La gran 
majoria eren tècnics de les OTRIS a càr
rec dels programes europeus, o asses
sors d'empreses en aquest camp. 
Els qui no hagin participat en la trobada 
i vulguin rebre la informació que s'hi va 
oferir s'han d'adreçar al CIT. 

Avaluació de l'aprenentatge científi
co-tècnic a la universitat 
Professor: Rafael L1opis, de la 
Universitat Politècnica de València 
Calendari i horari: 25 i 26 de gener de 
1995, de 9.30 a 13.30 i de 15 a 18 hores. 
27 de gener de 1995, de 9.30 a 14 hores. 

De la comunicació acadèmica a la co
municació professional 
Professors: Ricardo Velilla Barquero, 
doctor en Ciències de l'Educació, i 
Carles Bastons i Vivanco, doctor en 
Filologia Catalana 
Calendari i horari: 30 i 31 de gener, I i 
2 de febrer de 1995, de 15.30 a 18.30 
hores. 

Guia i estratègia de les exposicions 
orals a classe 
Professor: Arturo Bados de la 
Universitat de Barcelona 
Calendari i horari: 31 de gener i 7 i 14 
de febrer de 1995, de 10 a 14 i de 15.30 
a 17.30 hores. 
Els cursos tindran lloc a l'ICE 
(Diagonal, 647, planta I), tel. 401 60 
66. 

Nàutica farà estudis i cursos per 
als ports esportius catalans 

El Departament de Ciència i Enginyeria 
Nàutiques ha signat un conveni amb 
l'Associació Catalana de Ports Esportius 
i Turístics per tal de col· laborar en acti
vitats que afavoreixin el desenvolupa
ment, la gestió i la formació dels usuaris 
i el personal dels ports esportius. 
Es portaran a terme dos projectes, un 
Pla bàsic d 'e mergència per a Ports 
Esportius, i un sistema de control auto
matitzat del moviment dels vaixells en 
entrades i sortides del port, extensible 
en la seva apl icació a la gestió adminis
trativa. Pel que fa a accions de forma
ció, es faran cursos sobre l'ús del radar, 
comunicacions marítimes, supervivèn
cia a la mar i pràctiques de maniobra, i 
sobre seguretat portuària i control d'e
mergències. 

Infrastructura del Transport i del 
Territori estudia l'impacte social 
del tren d'alta velocitat 

El Departament d'Infrastructura del 
Transport i del Territori porta a terme, 
per mitjà de la Càtedra de Ferrocarrils, 
una investigació sobre els impactes de
rivats de la realització de la nova línia 
ferroviària d'a lta velocitat Barcelona
França. 
Els resultats de la investigació posen de 
manifest que la construcció de la nova 
infraestructura crearà una gran quantitat 
de llocs de treball. També s'ha estudiat 
el nombre d'aquests que es crearan o 
consolidaran un cop la línia es posi en 
funcionament. Pel que fa a terminis s'ha 
calculat que les obres i la fabricació del 
material ferro viari necessari requeriran 
5 anys aproximadament. 
El treball es va iniciar fa 9 anys. En una 
primera fase es va fer més èmfasi en els 
aspectes tècnics, amb l'objectiu de pro
posar els criteris per al disseny de la no
va línia més adequats en funció dels 
condicionaments sòcio-econòmics, de
mogràfics, orogràfics i de medi am
bient de la banda de terreny de possible 
ubicació de la línia. Actualment s'avalua 
l'impacte sòcio-econòmic que tindrà la 
posada en servei de la línia. 

Contribución al estudio de plantas 
químicas multiproducto de proceso 
discontínuo. Antonio Espuña 
Camarasa, del Departament 
d'Enginyeria Química. Dirigida per L. 
Puigjaner. 

Tendencias actual es en la organiza
ción y planificación del transporte de 
mercancías por ferrocarril y su apli
cación en el nordeste de Brasil. Beda 
Barkúkebas Junior, del Departament 
d'I n frastructura del Transport i del 
Territori. Dirigida per A. López Pita. 

Estudi d'alguns aspectes numèrics i 
mètrics del desenvolulpament d'un 
nombre real en sèrie alternada de 
fraccions unitàries muItiplicatives. 
Pelegrí Viader Garcia, del Departament 
de Matemàtica Aplicada III. Dirigida 
per A. Montes. 

Sistemas OFDM con recepción por 
filtro óptico sintonizable y detección 
directa. José A. Navarro García, del 
Departament de Teoria del Senyal i 
Comunicacions. Dirigida per G. 
Junyent. 

Evaluación de las condiciones de ro
tura y la movilidad de los desliza
mientos superficiales mediante el uso 
de técnicas de amiIisis multivariante. 
Cristina Baeza Adell, del Departament 
d'Enginyeria del Terreny, Minera i 
Cartogràfica. Dirigida per J. Corominas. 

Estudio experimental del comporta
mento de vigas de hormigón armado 
descimbradas a tempranas edades. 
Isabel Serra Martín, del Departamet 
d'Estructures a l'Arquitectura. Dirigida 
per A. R. Marí i F. J. López. 

Modelización del efecto tarifa sobre 
viajeros heterogéneos en el acceso a 
una ciudad. Ivan R. Sarmiento 
Ordosgoitia, del Departament 
d'Enginyeria Mecànica. Dirigida per F. 
Robusté. 

Estudio de la relajación estructural 
de poliésteres Iineales mediante amíli
sis térmico. Maria Pilar Cortés 
Izquierdo, del Departament 
d'Enginyeria Química. Dirigida per S. 
Montserrat. 

Sistema de gestión del espectro óptico 
en redes ópticas muItiportadoras. 
Jesús Roldan Andrade, del Departament 
de Teoria del Senyal i Comunicacions. 
Dirigida per G. Junyent. 

Optimización de variadores centrífu
gos de correa trapezoidal. Francisco 
Fernando Piera, del Departament 
d'Enginyeria Mecànica. Dirigida per C. 
Riba. 

Estructura de los juegos simples. 
Josep Freixes Bosch, del Departament 
de Matemàtica Aplicada III. Dirigida 
per F. Carreras. 



Campus 

La upe i la UB empaten el 
palmarès de la Regata de 
Rem Universitari 
L'embarcació de la Universitat de Barcelona es va imposar per dues mànegues 
a una a la tripulació de la Universitat Politècnica de Catalunya 

Finalment, la quarta edició de la regata va decidir l'empat entre les dues 
universitats en la competició, en imposar-se la tripulació de la Universitat 
de Barcelona a la de la Politècnica de Catalunya, que havia guanyat les 
dues darreres edicions. 
La regata, que va tenir com a escenari el Moll de la Fusta del Port de 
Barcelona, va ser retransmesa per TV3 dins de la programació prevista en 
"La Marató" del passat 17 de desembre. Entre els assistents hi havia els 
rectors de totes dues universitats, Jaume Pagès i Antoni Caparrós. 
La primera mànega, de 500 metres , la va guanyar la tripulació de la 
Politècnica, però després van ser els remers de la UB els que van arribar 
primers a la meta en les mànegues següents. 
La regata, organitzada pels serveis d' esports de les dues universitats cata
lanes, va comptar amb la col·laboració de la Direcció General de 
l'Esport, el Reial Club Marítim de Barcelona i el Club Esportiu 
Universitari. 
En l'equip de la Universitat Politècnica de Catalunya van participar Lluís 
Ramir i Eudald YlIa (ETSEIB), Marc Salvadó (ETSECCPB), Edgar 
Jordà (ESADE), Lluís Juncosa (EUPM), Pello Oiz (ETSETB i ETSAB), 
Miquel Rutllant i Antoni Cañada (ETSETB), Daniel Gil (EUETIB) , 
Ramón Riba (EUETIT), Jaume Ros (FNB) i Jordi Vidal (FIB). La mati
nal es va completar amb regates de promoció dels dos clubs i les dues 
universitats organitzadores. 

Quatre anys de regata a Barcelona 
Va ser l'any 1991 quan el Servei d 'Esports de la Universitat Politècnica 
de Catalunya va organitzar cursos de promoció de rem a Barcelona amb 
la col·laboració del Reial Club Marítim. L'èxit de la iniciativa va mobilit
zar molts estudiants de la UPC i de la Universitat de Barcelona, que en 
acabar els cursos van decidir organitzar la l Regata de Rem Universitari 
UB-UPC al maig del 1991. 

El Cine-club de l'ETSEIB 
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CCE 
CINE-CLUB 
ENGINYERS 

És l'any 
1964 quan 
el Cine
c I u b 
Enginyers 
(CCE) re
alitza la 
primera 
projecció. 
Diuen que 
era una as
sociació 
revolu
cionària, 

quasi clandestina, que projectava 
pel·lícules amb contingut polític i 
ideològic censurat pel règim. 
Des d'aleshores s'han anat alter
nant anys d'estancament amb anys 
en què, de sobte, un grup d'estu
diants ha agafat empenta i l'ha tirat 
endavant. El curs 89-90 es va co
mençar de zero. Es disposava d'u
na màquina amb làmpada de car
boni (una de les més antigues de 
Barcelona), que va ser substituïda 
l'any passat per una de xenó. 
La tasca principal del CCE, que 
compta amb 30 membres, és dur a 
terme una programació cinema
togràfica des del mes d'octubre 
fins al mes de maig, amb una fre
qüència de projecció de dues 
pel·Hcules al mes. El club elabora 
un full amb la fitxa i la crítica de 
la pel·Hcula. Altres activitats són 
el manteniment d'una biblioteca i 
la recollida de documentació; la 
publicació del fanzine "35 mm" i 
darrerament hi ha el projecte de 
realitzar un curtmetratge. 
Cine-club Enginyers 
ETSEIB. Diagonal, 647. Planta 4 
Tel. 401 65 58 
Projeccions: dimecres, 19 hores. 

V Trobada d'Estudiants 
d'Enginyeria a Xile 
Josep M. Pàmies, president de 
l'Oficina Llatinoamericana de la 
UPC, va participar el passat mes 
de novembre en la V Trobada 
Nacional d'Estudiants 
d'Enginyeria, que va tenir lloc a la 
Universitat de la Frontera a Xile. 
A les jornades van assistir-hi estu
diants de diferents països llatinoa
mericans com ara Argentina, 
Brasil i Mèxic, a més de represen
tants de diferents organitzacions i 
institucions relacionades amb el 
desenvolupament tecnològic. 
Josep M. Pàmies, únic represen
tant de l'Estat espanyol a la con
ferència, va parlar en la seva inter-
venció del procés d'adaptació dels 
plans d'estudis a les noves realitats 
socials i demandes professionals 
en el període de la transició de
mocràtica. 



Aprovat el projecte de concessió 
d'ajuts per a activitats culturals 
Els ajuts es destinaran a cobrir les des
peses generades per les activitats orga
nitzades per la comunitat i adreçades als 
seus membres. La normativa de conces
sió, aprovada per la Junta de Govern, 
determina que els ajuts es concediran a 
unitats estructurals i associacions inscri
tes en el registre de la UPC. 
Per fer la concessió es valoraran, pel 
que fa als continguts, aquelles activitats 
en què hi hagi interacció entre la forma
ció tècnica, l'artística, la social o la me
diambiental; aquelles altres que promo
cionin la cultura i la llengua catalanes i 
també aquelles que destaquin per la se
va innovació i originalitat. Pel que fa a 
la programació, es prioritzaran els pro
jectes que potenciïn la participació de 
tots els membres, les programacions es
tables i la continuïtat de l'acti vitat. 
Les sol· licituds per al segon període d'a
quest curs s'hauran de presentar al 
Registre general d'entrada abans de les 
14 hores del 27 de gener de 1995. 
Caldrà adjuntar-hi un projecte amb els 
objectius i les activitats programades, 
un pressupost i un calendari de realitza
ció de cada activitat. Per a més informa
ció, us podeu adreçar al tel. 401 6880. 

50 originals al III Concurs Literari 
del Consell Social 

El proper 1 de febrer tindrà lloc a la sala 
d'actes del Rectorat el lliurament dels 
premis del lI[ Concurs Literari que or
ganitza el Consell Social de la 
Universitat. Enguany el jurat, format 
per Gabriel Ferraté, Joaquim Carbó, 
Josep Alb an ell, Màrius Sempere i 
Miquel Pérez- Sanchez, dec idirà els 
guanyadors entre els 50 originals rebuts . 
Es lliurarà un primer premi de 200.000 
PT A, un segon de 100.000 PT A i un 
accèssit de 50.000. 

La sala d'exposicions del campus nord acull una mostra internacional 
de 35 cartells inspirats en la lluita contra la sida 

Jornades tècniques 
El campus nord acull, el 
proper 24 de gener, les 
jornades tècniques sobre 
Vulnerabilitat costanera 
al Delta del Llobregat, 
organitzades per la UPC i 
el Centre Internacional de 
Recursos Costaners 
(CJIRC), i amb el suport 
del programa de les 
Nacions Unides per al 
Medi Ambient. 
Les jornades estan 
adreçades a professionals, 
investigadors, responsa
bles d'administració i 
professors. 
Més informaci-ó al tel. 
2806400. 

Un total de 35 cartells internacionals 
van formar part de la mostra "Imatges 
per a la lluita contra la SIDA", que va 
acollir la sala d'exposicions del cam
pus nord amb motiu de la celebració, 
]' I de desembre, del Dia Mundial de 
la Sida. En l 'organització van partici
par un ampli ventall d'associacions i 
entitats que treballen en temes rela
cionats amb la lluita contra la malaltia 
de la sida com ara ACTUA, STOP 
SIDA, Com itè Ciutadà AntiSIDA, 
Gris, Coordinadora de Gais i 
Lesbiane s i Centre Jove 
d'Anticoncepció i Sexualitat. 

Cursos a l'ICE 
L'ICE impartirà, entre 
d'altres, aquests cursos: 
-16 de gener : WordPer
fect per a MS-DOS; 
-17 de gener: Contracta
ció laboral. Seguretat 
Social i nòmines; 
-24 de gener: Producció i 
lectura d'imatges a l'àrea 
visual i plàstica; 
-31 de gener: Curs d'ini
ciació a Word per a 
Windows i Navegant per 
lnternet; 
-2 de febrer : Introducció 
a WordPerfect per a 
Windows. 
Més informació al tel 401 
6066. 

Curs d'ergonomia 
E l Departament de 
Projectes d'Enginyeria or
ganitza la cinquena edició 
del Curs Superior 
d'Ergonomia Aplicada, 
que tindrà lloc a 
l'ETSEIB del febrer al se
tembre d'enguany. El 
curs, que compta amb el 
suport de Mútua General, 
està adreçat a enginyers, 
metges, psicòlegs, arqui
tectes i sociòlegs, entre 
d'altres. 
La inscripció es podrà fer 
fins al 20 de gener acom
panyada d'un curriculum 
vitae. Més informació al 
tel. 401 71 69. 

L'E.U.P. de Manresa organitza les 
primeres aules agràries 
per a la gent gran 
En col·laboració amb el Consell 
Comarcal del Berguedà, l'Escola 
Universitària Politècnica de Manresa ha 
organitzat les primeres aules agràries 
per a gent gran, una iniciativa que pre
tén difondre coneixements bàsics sobre 
l'agricu ltura. 
Els seminaris començaran el proper 17 
de gener i inclouran, a més de les clas
ses teòriques, visites de camp. 

La universitat per a la gent gran 
L'EUPM va iniciar el curs passat el ci
cle d'Aules per a Gent Gran, que vol 
apropar la universitat als jubilats com a 
forma d'ocupació del seu lleure. 

Atlas històric de les ciutats 
europees 
S'ha editat a Salvat el primer volum de 
l'Atlas històric de les ciutats europees, 
dedicat a la Península Ibèrica. Aquest 
projecte s'ha fet sota la direcció científi
ca dels professors de la UPC Manuel 
Guàrdia, Francisco Javier Monclús i José 
Luis Oyón. 
El llibre tracta aspectes relacionats amb 
diverses ciutats de la península com ara 
Madrid, Barcelona, Lisboa, Oporto, 
València, Sevilla, Bilbao, Saragossa, 
Màlaga i Granada. Els autors difonen 
una àmplia informació general sobre 
aquestes urbs i intenten fer comprendre 
l'evolució i la forma de cadascuna. 
Inclou reproduccions de plànols i gravats 
històrics i fotografies. 

Memòria de l'Associació d'Amics 
de la UPC. Curs 1993-94 

L'Associació d'Amics de la UPC ha edi
tat la seva memòria d'activitats del curs 
1993-94, que inclou, entre d'altres aspec
tes, la composició de la Junta Directiva i 
l'Assemblea General de socis. 
També s'hi poden trobar informes dedi
cats a projectes iniciats, a serveis oferts 
per l'Associació, a pressupostos, a con
venis signats amb altres entitats i altres 
actes externs. A més, s'hi inclou un in
forme sobre l'evolució del nombre de so
cis, que se situa al voltant dels 4.300. 



Un altre pas endavant en la remodelació del 
campus de la upe a Terrassa 

Amb la inauguració, el 22 de 
~:~ l "n desembre, de la passare¡.[a que 
••• th, F uneix l'ETSEIT i l'EUETIT i 
--: MIX LLOBREGAT de les noves insta¡.[aci~ns de!s 
,-.U departaments d'Engznyena 
Slbl r.'8ca RI'" d'E' . . ectrOnlca l ngznyena 
c;r¿r Ob la GeneraJ ltalTèxtil i Paperera s'obre una 
.le Cl¡:liunya, s/n. nova etapa del procés de remo-
00360SantJuólDesvern delació del nou campus de 

Terrassa. 

En l'actualitat, 20 departaments, 
350 professors, 100 membres 
del PAS i uns 5.000 estudiants 
conviuen en un espai format per 
4 escoles i 2 instituts que consti
tueixen un nucli. 
Ara fa uns 4 anys que s'iniciava 
un projecte comú que impregna 
una bona part de les accions actuals i futures de la UPC a 
Terrassa, com són la remodelació de departaments i la 
construcció d'una residència i una biblioteca. 

la remodelació dels espais de departaments i la cessió, per 
part de l'Ajuntament, de l'edifici que ara ocupa l'Escola 
d'Arts Aplicades, que permetrà disposar d'un edifici de 
campus en el qual s'ubicaran els serveis i àrees de gestió. 
A més, la cessió, també feta per l'Ajuntament de Terrassa, 
d'un gran espai (17 .000 m2) anomenat Vapor Sala facili
tarà l'expansió futura del campus amb laboratoris vincu
lats a nous projectes, com ara el de l'Enginyeria Tècnica 
en So i Imatge. 

Ara ja s'han fet realitat l'Escola de Fotografia i el projecte 
del Centre Català del Plàstic, que han permès l'ampliació 
de l'oferta docent amb el títol propi de Graduat en 
Fotografia i la titulació d'Enginyeria en Automàtica i 
Electrònica Industrial. 
Entre els projectes que es duran a terme en el futur hi ha 

~-'---
Joseba Quevedo, 
ex-delegat del rector a -Terrassa 

La ubicació i les dimensions dels di
ferents centres i departaments de la 
UPC a la ciutat de Terrassa semblen 
aportar unes condicions òptimes per 
dur a terme un projecte coordinat de 
docència i recerca, amb laboratoris, 
serveis comuns i departaments agru
pats per optimitzar recursos. 
En canvi, la història i l'actualitat de
mostren que aquestes són condicions 
necessàries però no suficients. 
Perquè un projecte esdevingui una 
realitat cal també l'interès i la il·lusió 
de la comunitat universitària per fer
Io. 
El projecte de campus de Terrassa, 
amb la seva fragilitat i, a la vegada, 
la seva força i dinamisme, recolza, 
entre d'altres condicions, en l'em
penta i la il·lusió de la comunitat, 
que, a vegades, partint d'uns quants, 
s'encomana com una grip al conjunt 
de la comunitat universitària, però 
qltres vegades fracassa. 
Es cert que avui ja comencen a con
solidar-sc algunes realitats, però cal 
no afluixar l'interès per prosseguir 
aquest procés, que donarà un major 
servei a la societat que ens ha con
fiat la tasca de la docència i la recer
ca universitària. 

Alexander Schumacher, 
estudiant 

La visió que un estudiant té del cam
pus de Terrassa és, segur, molt dife
rent de la dels meus "companys co
lumnistes". Els estudiants tenim una 
idea de campus molt innocent: zones 
verdes, serveis centralitzats, aparca
ments i ambient uni versitari, com el 
que pot aportar un conjunt de re
sidències d'estudiants i un espai de 
reunió d'on neixin múltiples iniciati
ves lúdiques i culturals. 
Ara per ara, tenim tres escoles su
perpoblades enmig d'una ciutat molt 
densa, i cap estudiant considera que 
formi part d'un campus, encara que 
tots n'esperàvem un quan vam arri
bar. Dic "ara per ara" perquè tinc la 
confiança que -malauradament molt 
després que jo hagi acabat- existirà 
algun dia el campus de Terrassa. 
Parlar d'un present del campus és 
parlar de molts papers, de remodela
cions organitzatives que tant ens fan 
al s estudiants, bastants nous despat
xos, alguna aula nova, un parell de 
nous laboratoris i moltes, moltes 
il·lusions que s'esvaeixen tot buscant 
aparcament pels carrers de Terrassa 
a les vuit del matí. 

Manel Royes, 
batlle de Terrassa 

La ciutat de Terrassa, en el seu Pla 
estratègic, ha fet una aposta a favor 
de la universitat. Una aposta per in
crementar de forma coherent l'oferta 
universitària i fomentar la relació 
entre universitat i empresa. 
Això s'ha traduït, per part de 
l'Ajuntament, en un esforç important 
per cedir els terrenys destinats a am
pliar el campus de Terrassa. D'acord 
amb la UPC, hem optat per un cam
pus urbà, obert a la ciutat. En una 
primera fase s'ha construït l'Escola 
d'Optica i, més recentment, al seu 
costat, l'Escola de Fotografia, i s'han 
cedit terrenys per a la construcció 
d'una residència universitària. Ara es 
remodela el Vapor Universitari que, 
a més d'acollir centres d'ensenya
ment i universitaris, serà un marc de 
relació universitat-empresa. 
La cessió de l'antic Col·legi Major 
Alfons Sala, per a la instal·lació dels 
serveis centrals del campus, i la rea
lització de les àrees de millora urba
na del Vapor Sala permetrà disposar 
de nous espais per a la UPC. Estem 
creant un campus urbà que ha de 
permetre una ciutat lligada a la uni
versitat i una universitat oberta a la 
ciutat i al seu entorn. 


