
El passat mes de desembre, el 
Consejo de Universidades va 
presentar l "'Informe sobre la 
financiación de las 
Universidades", un document 
que vol constituïr-se en la pro
posta per al desenvolupament 
del sistema universitari espan
yol en els propers anys i servir 
de marc de referència compar
tit per les administracions. 
El text va ser discutit el 27 de 
febrer al Claustre General de 
la UPC, que el va considerar 
"un bon punt de partida per in
crementar el nivell de coneixe
ment del sistema universitari i 
per conscienciar les adminis
tracions i la societat sobre el 
nivell de recursos que necessi
ta la universitat". Així mateix, 
el Claustre va debatre les man
cances que presenta l'informe, 
i va votar favorablement un 
document amb propostes de 
modificació que es recull en 
1"'Especial Claustre", presen
tat conjuntament amb el but
lletí "Informacions 65". 
El model que presenta l'infor
me del Consejo de 
Universidades assumeix la rea
li tat d' una universitat de mas
ses i aposta per la diferencia
ció i l'especialització de les 
universitats, la competitivitat, 
la millora de la qualitat, la co
ordinació del sistema i l'eficà
cia en la gestió, incorporant un 
sistema de finançament que 
preveu l'augment substancial 
dels recursos i també una nova 
manera de distribuir-los. 
Així, s'analitzen les previsions 
de creixement del sistema uni
versitari, que continuarà en 
augment durant uns anys, per 

del PIB, i s'hauria de plantejar, 
com un objectiu raonable per 
acostar-nos al nivell mitjà dels 
països de la OCDE, assolir en 
10 anys l'l ,5% del PIB. 
Entre els criteris per a l' assig
nació de recursos a les univer
sitats, el document proposa un 
increment de l'autofinança
ment, basat en les matrícules i 
els ingressos propis de les uni
versitats públiques, i un fi
nançament competitiu a través 
de contractes-programa que in
centivin l'eficiència de l'assig
nació interna dels recursos i 
de la seva gestió. Així, al final 
del període, la contribució dels 
preus de matrícula al finança
ment de la universitat hauria 
de continuar representant un 
20% del total dels ingressos. 
Al mateix temps, l'informe re
culi un programa d'ajudes als 
estudiants que garanteixi la 
igualtat d'oportunitats i faciliti 
la mobilitat. Es preveu aixi un 
augment dels recursos desti
nats a beques, un increment 
significatiu de la seva quantia i 
el finançament de les despeses 
derivades de la mobilitat. A 
més, el finançament per con
tractes-programa permetria a 
les administracions fixar ob
jectius prioritaris i finançar 
programes presentats per les 
uni versitats, tenint en compte 
l'adaptació de l'oferta d' en
senyaments a la demanda so
cial, el desenvolupament del 
tercer cicle i els programes de 
millora de la docència. 
El model de desenvolupament 
i finançament del sistema uni
versitari que es proposa al do
cument inclou actuacions que 

incideixin en la coor

El debat sobre el 
finançament a la 

universitat 

dinació del sistema i 
en l'organització in
terna de les universi
tats. El text presenta, 
entre altres mesures, 
el disseny d'un mapa 
d'oferta d'estudis uni
versitaris a l'Estat, la 
determinació d'un sis
tema de mòduls ob-

després disminuir i assolir en 
10 anys una certa estabilitat. 
Per mantenir el volum d'estu
diants, el document recull, en
tre d'altres mesures, potenciar 
l'oferta de titulacions de cicle 
curt, establir normes de per
manència estrictes i facilitar la 
sortida del sistema amb diplo
matures generalistes. 
Perquè es compleixi el model 
de creixement previst cal in
jectar més recursos econòmics 
en el desenvolupament de la 
Formació Professional 
Superior i en la millora de la 
qualitat i del rendiment de 
l'ensenyament universitari. 
Actualment, el finançament de 
l'ensenyament superior a 
Espanya. se si tua en el l,Ol % 

jectius de capacitat i d'un pro
grama d'avaluació institucio
nal, la creació d'un fons per al 
finançament de contractes-pro
grama i la fixació anual de 
paràmetres per determinar els 
preus de matrícula. 
La professionalització de la 
gestió, la posada en marxa de 
mesures per incrementar 
l'eficàcia i l'agilitat dels òr
gans de govern i la revisió de 
les funcions dels consells so
cials, perquè esdevinguin ele
ments fonamentals per al fi-
nançament j la planificació de 
les universitats, són altres de 
les actuacions considerades en 
un document que obrirà el de
bat sobre el futur del sistema 
universitari. 
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El racisme i la intolerància 
centren el debat del Fòrum 
UPC-Consell dlEuropa 
"Europa davant el racisme: com transformar la diversi
tat en una força multicultural", va ser el títol de lajor
nada que va reunir representants de diverses institucions 
que treballen en la integració social 

Amb el racisme com a tema central 
va tenir lloc el 14 de febrer l'edició 
d' enguany del Fòrum UPC-Consell 
d'Europa, que va aplegar personali
tats compromeses amb la multicultu
ralitat europea i que es va obrir amb 
la intervenció del rector, Jaume 
Pagès, i del cap de Relacions 
Públiques del Consell d'Europa , 
Lothar Hertwig. 
Durant el Fòrum, el director adjunt 
de la Direcció de la Joventut del 
Consell d'Europa, Peter Lauritzen, 
va oferir la conferència "La igualtat 
d'oportunitats en un entorn multicul
tural. El paper de les universitats ", 
durant la qual va presentar els trets 
més importants de la campanya 
"Tots diferents, tots iguals", orques
trada pel Consell d'Europa per tal de 
conscienciar contra el racisme, la xe
nofòbia , l'antisemitisme i la into
lerància. Lauritzen va fer un repàs a 

diferents formes d'intolerància, com també a l'evolució social que ha 
tingut lloc a Europa i que ha afavorit el ressorgiment d'aquestes acti
tuds. El representant del Consell d'Europa va explicar que "Europa no 
compta encara amb instituc ions fortes per lluitar contra aquestes 
tendències" . 
Posteriorment, es va fer una taula rodona en la qual van participar, a 
més de Peter Lauritzen, el síndic de greuges, Anton Cañellas; Pere 
Camps, de SOS Racisme; Rosa Cañadell, del grup Interculturalitat a 
l'Escola, de l'Associació Rosa Sensat, i Juan Martínez, de l'EUETIT, 
que va actuar com a moderador. 

La intolerància 
Durant el debat, Anton Cañellas va identificar diverses formes d'into
lerància que es produeixen a Catalunya i que han arribat fins a la ins
titució que ell encapçala, i va assegurar que "des de la universitat tam
bé es pot actuar denunciant als òrgans de govern i a les institucions la 
intolerància" . 
Els participants van estar d'acord en el fet que cal posar un èmfasi es
pecial en l'educació per preveure el racisme en els futurs ciutadans 
europeus amb accions com ara la creació de materials pedagògics 
adequats. Rosa Cañadell, que es va referir a com s'ensenya la història 
a les aules, va assegurar que una bona manera de lluitar contra la into
lerància és a través del contacte real amb les altres cultures . 



Lliurats els premis del III Concurs literari organitzat 
pel Consell Social de la Politècnica 
En l'edició d'enguany del concurs han participat més de 50 originals en les categories de 
poesia i narració curta presentants per membres de la comunitat universitària de la upe 

L'acte, al qual van assistir prop d'un 
centenar de persones, va estar presidit 
pel rector, Jaume Pagès, i pel presi
dent del Consell Social, Xavier Llobet 

El dia 1 de febrer passat va 
tenir \Ioc, a la sala d'actes 
del Rectorat, el lliurament 
dels guardons del m Concurs 
Literari de la UPC que orga
nitza el Consell Social de la 
U ni versi tat. 
El jurat del premi, format en 
aquesta ocasió per Joaquim 
Carbó, Josep Albanell, 
Gabriel Ferraté, Màrius 
Sempere i Miquel Pérez 
Sanchez, va decidir atorgar 
els primers premis a Josep 
Pla Ros per la seva obra 
"Era de llum ", en l'apartat 
de poesia, i a NarCÍs Gascons 

L'objectiu és estimular la 
participació i intensificar 

la sensibilitat de 
l'universitari 

per l'obra "Damnatio 
Memoriae", en l'apartat de 
narració curta. 
Els altres guardonats en 
aquesta tercera edició del 

concurs, a la 
qual es van 
presentar 50 
originals, van 
ser, en poesia, 
Xavier Artigas 
per "Fent cap 
a l'hora", qui 
també ha rebut 
l'accèssit per la 
peça "Un mi
rall per a no 
veure'm". 
Els premiats en 
l'apartat de na
rració curta van 
ser Francesc Sans, que va re
bre el segon premi per 
l'o b ra" L' h a b i ta e ió" i 
Francesc Escudero, que, amb 
"La fugida d' Helena", va 
obtenir l'accèssit. 

Literatura a la UPC 
El Consell Social de la 
Universitat va aprovar, el 2 
d'abril de 1990, una proposta 
d'iniciatives encaminades a 
la creació de diferents premis 
i concursos, com és el cas del 

premi literari o el de ciència
ficció, l'objectiu dels quals 
és promoure activitats cultu
rals i artístiques i, en general, 
estimular la participació i 
l'aportació d'idees per part 
de tota la comunitat de la 
UPC per intensificar la sensi
bilitat de l'universitari. 
En aquesta línia, durant l'ac
te de lliurament dels guar
dons el president del Consell 
Social, Xavier Llobet, va as
segurar que" la poesia i la 

narració són un contrapunt 
imprescindible a la forma
ció científica que correspon 
a una universitat politècni
ca. " Per la seva part, el rec
tor, Jaume Pagès va explicar 
que "malgrat moltes vega
des en les universitats po
litècniques es menyspreen 
els temes humanístics i de 
lletres, crec que són part im
portant i essencial en la for
mació integral de qualsevol 
universitari". 

Els rectors de la UB i de la UPC, Antoni Caparrós i Jaume Pagès, 
inauguren a la sala d'exposicions la mostra "Un bestiari 11 , una 
producció de les dues universitats 
El 20 de febrer passat el 
rector de la Universitat de 
Barcelona, Antoni 
Caparrós, i el de la 
Politècnica, Jaume Pagès, 
van inaugurar l'exposició 
"Un bestiari", que han pro
duït totes dues universitats. 

L'exposició, instal·lada a la 
Sala d'exposicions del cam
pus nord de la Politècnica, 
presenta obres de catorze ar
tistes contemporanis, repre
sentants de les més actuals 
tendències que recullen la 
idea clàssica dels bestiaris. 
Amb les més diverses tècni
ques pictòriques, desde les 
xilografies, a l'aigua fort i 
passant pels carborundums i 
la punta seca, els artistes, que 
han realitzat les obres ex
pressament per a l'exposició, 

mostren diverses versions del 
món de les bèsties. 
Han participat en l'exposició 
artistes com ara Caccamo, 
Canal, Enjoji, Mabres, Vela, 
Vila, Duran, Vives, Pradas, 
Sellas, Viviente, Zush, 
Datzira, Manubens 
Egurbide. 
La mostra, que va estar ober
ta al públic fins aliO de 
març es va traslladar poste
riorent a l'Escola 
Universitària Politècnica de 
Manresa i es va exposar a la 
sala La Plana de l'Om de la 
Caixa de Manresa. 
L'exposició, que ha estat ad
quirida d'una manera ventat
josa per la UPC, gl'àcies a un 
acord amb els artistes, esde
vé la primera col·leció del 
fons artístic propi que la uni
versitat vol crear. 
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Panorama 

Enginyers i arquitectes de la 
Politècnica formen part de 
IIAcadèmia dlEnginyeria 
El dia 18 de gener es va fer a Madrid la primera reunió de la recent
ment creada Acadèmia d'Enginyeria. La institució compta amb sis en
ginyers i arquitectes membres de la upe 

Eduardo Alonso, Pere Brunet, Gabriel Ferraté, Ignasi Solà-Morales, 
Mateo Valero i Luis Castañer formen part del primer grup de 36 acadè
mics nomenats pel Ministeri d'Educació i Ciència, a proposta de l'Institut 
d'Enginyeria d'Espanya, les un iversitats, l'Institut d'Espanya i la 
Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigacions per formar part de la no
va Acadèmia d'Enginyeria. 
Els nous acadèmics han estat escollits per haver realitzat aportacions de 
destacada importància en matèria teòrica o aplicada, vinculades a l'engin
yeria, reflectides en patents o publicacions, o per haver demostrat com
petència excepcional per aconseguir avenços significatius en nous camps 
tecnològics i en el seu desenvolupament progressiu. 

Òrgan consultiu 
El camp d'activitat de la nova Acadèmia d'Enginyeria comprèn l'estudi i 
la recerca dels fonaments científics i tècnics de l'enginyeria, les seves 
aplicacions tecnològiques i tècniques operatives, com també la projecció, 
el desenvolupament i l'explotació de les seves realitzacions. 
La seva tasca principal serà l'emetre informes i dictàmens sobre temes es
pecífics de nivell rellevant que demanin els organismes de l'Estat i altres 
entitats, nacionals, comunitàries o internacionals . A més, des de 
l'Acadèmia també es fomentaran iniciatives que promoguin la qualitat i la 
competència de l'enginyeria espanyola, es patrocinaran premis i es man
tindrà actualitzat el lèxic en llengua castellana de termes relatius a l'en
ginyeria, entre altres activitats. 
En la foto apareixen, d'esquerra a dreta, quatre dels sis nous acadèmics de 
la UPC: MateoValero, Eduardo Alonso, Gabriel Ferraté i Pere Brunet. 

El campus de Terrassa 
estrena un nou model de 
funcionament 
Amb la renovació de la Comissió 
de Campus en la qual estaran re
presentats tots els estaments de la 
comunitat universitària i d'un 
Consell de Campus, presidit pel 
delegat del rector, Josep 
Xercavins, la UPC ha posat en 
marxa un nou model de funciona
ment al campus de Terrassa. 
L'objectiu és optimitzar els recur
sos humans i materials disponibles 
i augmentar, així, els nivells de 
qualitat de la docència i la recerca 
que es fa als diferents centres, de
partaments i instituts. 
La Comissió de campus ajudarà a 
definir els objectius docents i d'in
vestigació i elaborarà propostes 
encaminades a la coordinació i el 
seguiment dels diferents nivells de 
gestió que afectin a la organització 
i coordinació dels serveis del cam
pus. També intervendrà en la im
plantació i desenvolupament dels 
diferents departaments, instituts i 
centres docents. 
Per la seva part, el Consell de 
Campus, format per l'adjunta a 
gerència i pels representants de les 
direccions dels centres docents, 
departaments i instituts, tindrà en
tre les seves funcions, canalitzar 
les propostes de la comissió de 
campus i coordinar les decissions 
en l'àmbit dels temes estructurals i 
de funcionament. 

Josep Xe rea vins, nou delegat 
El fins ara director de l'EUETIT, 
Josep Xercavins, ha estat nomenat 
delegat del rector per al campus de 
Terrassa, en substitució de Joseba 
Quevedo, que ha deixat el càrrec 
per dedicar-se a la titulació 
d'Enginyeria en Automàtica i 
Electrònica Industrial. 
Josep Xercavins és llicenciat en 
Ciències Físiques i professor titu
lar d'escola universitària de l'àrea 
de Mecànica de Fluïds i ha treba
llat en el camp de l'automatització 
per fluïds, fonamentalment la 
pneumàtica. 
En l'àmbit de la gestió università
ria, Xercavins va representar en 
els darrers anys al personal acadè
mic en la Junta de Govern i en el 
Consell Social de la Politècnica. 



Joan Albaigés, nou comissionat 
d'Universitats i Recerca 
El fins ara director general de 
Recerca, Joan Albaigès i Riera és el 
nou comissionat d'Universitats i 
Recerca de la Generalitat de 
Catalunya. 
La dessignació va tenir lloc el passat 
22 de febrer en què va ser nomenat en 
la reunió del Consell Executiu de la 
Generalitat de Catalunya. 

Aprovats els Estatuts de la UPC 
El govern de la Generalitat va aprovar 
en la reunió del 7 de febrer passat els 
Estatuts de la UPC. Aprovats en el 
Claustre General que es va fer el mes 
de maig passat, els Estatuts es van pu
blicar l' 1 de març passat al Diari 
Oficial de la Generalitat. 

Un minut de silenci en memòria 
del treballador Manuel Peña 
El mes de febrer s'han fet diversos ac
tes en record del treballador Manuel 
Peña que va morir el 26 de gener en un 
accident a la planta Oxijet que 
l'!TEMA tenia instal·lada a Resisa SA. 
La Junta de Govern, el Consell Social 
i CC.OO-UPC, entre d'altres mem
bres de la comunitat, van homenatjar 
amb un minut de silenci Manuel Peña. 

La FPC reuneix el seu Patronat 
El Patronat de la FPC va acordar per 
unanimitat en el segon ple del seu 
Patronat, el 10 de febrer passat, la cre
ació del seu Consell General, com una 
comissió assessora d'àmplia participa
ció social. A més de definir les seves 
funcions també es va acordar la crea
ció del Consell Assessor de l'Escola 
de Fotografia en substitució de la 
Comissió Gestora. 
Els membres del Patronat de la 
Fundació Politècnica de Catalunya 
van tractar altres temes com la pro
posta de definició de les línies bàsi
ques d'actuació d'aquesta institució, 
com a primer pas d'un procés en el 
qual es vol implicar tota la comunitat, 
i s'hi va informar de l'inici d'activitats 
de les aules provisionals de la 
Fundació al mòdul C5 dels campus 
nord, com també de les sessions de 
treball per al disseny funcional de la 
nova seu de la FPC. 

Benjamín Suarez, delegat del 
rector al campus nord 

Benjarnín Swírez va ser nomenat de
legat del rector al campus nord de 
Barcelona el 6 de febrer passat. 
Entre les seves funcions com a dele
gat de campus hi ha la de coordinar i 
donar solucions als problemes quoti
dians que poden sorgir amb l'ús de les 
infraestructures comunes del campus 
nord. 
Catedràtic de l Departament de 
Resistència dels Materials i 
Estructures a l'Enginyeria, Benjamin 
Suarez havia estat també secretari i 
subdirector de l'E.T.S. d'Enginyers de 
Camins, Canals i Ports de Barcelona i 
en l'actualitat n'és el director. 
Suarez ha partic ipat en projectes de 
simulació numèrica de problemes 
d'enginyeria i coordina també el de
senvolupament del software educatiu 
a la mecànica estructural. 

CC.OO i UGT obtenen 7 
representants en les 
eleccions sindicals 
CC.OO i UGT compten amb set re
presentants cadascun, segons els re
sultats de les eleccions sindicals que 
van tenir lloc a la UPC ellS de febrer 
passat entre els cinc grups de PAS la
boral. L'altre sindicat amb representa
ció és el CAU, que va obtenir un total 
de 3 representants. Per grups, les vo
tacions van ser seguides per un 46% 
dels laborals dels grups I i II i per un 
69% dels grups III, IV i V. 
Per grups, van votar el 46% dels labo
rals del grups I i 11 i un 69% dels 
grups III, IV i V. 

L'informe sobre el finançament de les universitats, a debat 
~l 23 de febrer passat el secretari general del Consejo de Universidades, Miguel 
Angel Quintanilla, va explicar a l'Aula Màster del campus nord, els trets més 
importants de l'Informe sobre finançament de les universitats, que ha elaborat el 
Consejo amb el consens de les comunitats autònomes que tenen competències 
plenes en ensenyament. En l'acte, presidit pel rector, Jaume Pagès, va participar 
també el director general d'Universitats de la Generalitat, Ramon Pla, que va ex
posar algunes premisses del ,document, a l'exposició del qual va seguir un debat 
amb els assistents. Miguel Angel Quintanilla va dir que el text és, més que un 
informe econòmic, un pla de politica universitària per als propers deu anys i que 
està obert al debat. 
A més, el 16 de febrer es va fer a l'ETSEIB un altre acte sobre aquest mateix do
cument que, organitzat pel Secretariat Interuruversitari de CC.OO de Catalunya, 
va comptar amb la presència de Jordi Oliveras, ex-gerent de la UPC i membre 
del grup de redacció del document. Oliveras va afirmar que el text neix en un 
moment de discussió sobre què és l'estat del benestar i com s'ha de reduir el dèfi
cit públic: "el text pretén 'amarrar' l'Estat al finançament públic del sistema uni
versitari, en previsió d'altres prioritatsfutures", va assegurar. 

Aules Agràries d'Extensió 
Universitària per 

a la Gent Gran 
Josep Font Soldevila 

E.U.P. de Manresa 

Actualment, estem en un món on 
la informació es renova de manera 
tant accelerada, que no lli ha per
sona que pugui estar al dia de tots 
els coneixements innovadors. 
També la gent gran, que ha tingut 
molt temps per agafar experiència, 
necessita renovar-se i aprendre. I 
crec que la universitat és el millor 
lloc per transmetre aquests conei
xements a aquells que no han tin
gut i possiblement mai més tin
dran l'oportunitat d'accedir-hi. 
La universitat, pel mateix fet de 
ser "universal", ha d'oferir a la so
cietat un servei de formació d'alt 
nivell en tots els àmbits que pugui 
i a tothom. 
Les Aules d'Extensió Università
ria per a la Gent Gran és un bon 
exemple de l'escaient programa de 
la Universitat Arreu. 
Cada cop hi ha més població gran 
i també és més elevada la propor
ció de gent gran activa, amb ganes 
de fer i de servir. 
Així Europa ha vist en els darrers 
anys com augmentava el nombre 
de persones de més de 65 anys que 
volien començar, en aquesta etapa 
de la seva vida, els estudis univer
sitaris. Aquesta tendència, que 
podria extendre's cap al nostre pa
ís en poc temps, obra les portes de 
la universitat a un col·lectiu re
ceptiu i, a la vegada, enriquidor 
gràcies a la seva experiència i a la 
seva visió serena de la vida. 
A quants dels que aspirem a arri
bar a aquesta fase de la vida, ens 
aniria molt bé una bona dosi d'a
questa saviesa? 
L'Escola Universitària Politècnica 
de Manresa, essent conscient d'a
questa realitat social , ha estat pio
nera a la península en posar en 
marxa, aquest curs, les anomena
des Aules Agràries d'Extensió 
Universitària per a la Gent Gran. 
Es tracta d'un conjunt de taules ro
dones on professors i tècnics espe
cialistes tracten temes agraris teò
rics, que acompanyen pràctiques 
en el camp i en el laboratori. 
Amb aquesta iniciativa es pro
dueix realment una transferència 
recíproca de coneixements entre 
els participants i els mateixos do
cents. 
La nostra conclussió és que ensen
yant a la gent gran ens beneficiem 
[Ors plegars: ells tindJan méll for
mació i informació per col·laborar 
amb els més joves i nosaltres, els 
aspirants a gent gran, adquirirem 
una mica més de seny per acostar
nos a la maduresa de la vida. 

5 
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Nexus 

La upe estudia les obres 
que cal fer al paviment de 
Barcelona fins al 2000 
Definir el comportament dels diferents trams de paviment de la ciutat, 
el seu grau de servei i l'opinió dels usuaris sobre la seva qualitat són al
gunes de les qüestions plantejades a l 'estudi que, sobre la gestió de pa
viments urbans, ha realitzat un grup d'investigadors del Laboratori de 
Camins 

El Laboratori de Camins ha fet un estudi sobre l'estat del paviment dels 
carrers de Barcelona, per encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona. 
L'informe resultant ha de servir perquè els tècnics de 1'Administració lo
cal puguin prendre mesures per tal de racionalitzar la inversió i mantenir 
els nivells de qualitat dels carrers, des d'ara i fins a l'any 2000. 
L'estudi, dirigit pel professor Félix Pérez Jiménez, s'ha realitzat a partir 
de la recollida de dades de prop de 2.000 carrers que feien referència i re
lacionaven aspectes com la funcionalitat, o la qualitat de rodament que 
ofereixen a l' usuari amb altres con són els desperfectes que presenten. 
Aquest Índex s' utilitzarà per conèixer la variació de l' estat dels pavi
ments en funció dels desperfectes que periòdicament es van registrant. 

Mantenir la xarxa viària en bon estat 
L'estudi neix de la necessitat de les administracions públiques de mante
nir la xarxa viària i intervenir-hi en el moment adient. Fins ara s'han estat 
assignant recursos d'acord amb]' estat que presenten els paviments en el 
moment en què es pren la decisió d'i ntervenir en ells, sense tenir en 
compte, en molts casos, l'evolució en el temps d'aquest paviment, una 
dada que, si es coneixia, amb seguretat permetria assignar els recursos 
d' una manera més eficient. 

La FIB està posant en marxa 
un servidor d'informació per 
a l'Ajuntament de Barcelona 
El 7 de febrer , el rector, Jaume 
Pagès , i l'alcalde de Barcelona, 
Pasqual Maragall, van signar un 
conveni per posar en marxa un 
centre servidor d'informació de 
l'Ajuntament de Barcelona con
nectat a la xarxa Internet. 
Aquest projecte, dirigit per Josep 
Casanovas , del L aboratori de 
Càlcul de la FIB, ha de ser l'em
brió d'un nou servei d'informació 
multimèdia a l'abast dels ciutadans 
de Barcelona i d'arreu del món 
fent servir les xarxes telemàtiques. 
El treball , que s'acabarà el mes de 
març, es basa en la utilització del 
servidor d'informació WWW, una 
eina basada en quatre conceptes : 
hipertext, multimèdia, interactivi
tat i distribució de la informació. 
La UPC formarà i assessorarà al 
personal de l'Institut Municipal 
d'Informàtica, per tal que es pugui 
oferir aquest servei des del mateix 
IMI, ja que es vol estendre aquest 
tipus de tecnologia a altres àmbits 
de la gestió municipal. 

L'EUPVG acull unes jornades 
sobre l'ensenyament de 
l'astronomia 
Del 9 a l' 11 de març ténen lloc a 
l'E.U. P. de Vilanova i la Geltrú 
les V Jornades Internacionals per a 
l'Ensenyament de l'Astronomia, 
que organitza l'Institut de Ciències 
de l'Educació. El seu objectiu és 
proporcionar un intercanvi de co
neixements entre professors i in
vestigadors de l'ensenyament pri
mari, secundari i universitari, per 
tal d'afavorir el desenvolupament 
de l'astronomia en els diferents en
senyaments. 
Col.laboren en les Jornades, a més 
de J'EUPVG, el Departament de 
Matemàtica Aplicada i 
Telemàtica , l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, la CIRIT i la 
Biblioteca-Museu V. Balaguer de 
Vilanova i la Geltrú. 

Problemàtica de la formació de 
criteris tècnics 
Anàlisi d'antecedents , proposta 
d'actuacions generals i punts de 
debat. 
Professors: Marc Barracó i Serra, 
del Departament de Mecànica de 
Fluids, i Jaume Fabregat i Fillet, 
del Departament de Matemàtica 
Aplicada 1. 
Calendari i horaris: dies 28 i 30 de 
març de 1995, de 16 a 19h, a 
l'Institut de Ciències de 
l'Educació. Per a més informació, 
401 6066. 
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El rector presenta al Claustre 
General una planificació 
estratègica per a la UPC 
El dia 27 de febrer es van celebrar a la UPC dos claustres consecutius. 
En el primer, amb caràcter extraordinari, es va procedir a l'elecció dels 
membres de la nova Junta de Govern. Posteriorment, es va celebrar un 
segon claustre de caràcter ordinari en el qual el rector, Jaume Pagès, 
va presentar l'informe i el pla d'actuació, que va ser considerat favora
ble pel Claustre. A la tarda va tenir lloc el debat sobre el text presentat 
pel Consejo de Universidades sobre elfinançament de les universitats, 
després de la consideració de temes reglamentaris. 

El rector, Jaume Pagès, va presentar al Claustre General la situació actual 
de la UPC "perquè crec que el nou Claustre ha de rebre informació sobre 
la situació de la universitat, com també sobre el pla que em proposo por
tar a terme". El rector va fer un repàs a les característiques de la universi
tat, referint-se al nombre d'estudiants , al personal tant acadèmic com 
d'administració i serveis que hi treballa, i als titulats i la recerca. 
El rector va parlar de la reforma dels estudis "que a la UPC es fa en con
dicions difícils, sense recursos i gràcies al voluntarisme de tots" , i va ana
litzar entre d'altres qüestions la situació de les biblioteques, que van tenir 
més de dos milions de lectors en el darrer curs. També va fer esment del 
pressupost de 1995 que es va aprovar al desembre i del qual va explicar 
l'elaboració per programes "cosa que facilitarà la realització d'una verita
ble política universitària". 
Jaume Pagès va explicar així mateix algunes iniciatives noves, com ara la 
creació d'una comissió d'enllaç amb el Departament d'Ensenyament 
adreçada a analitzar el pas a la UPC dels estudiants provinents de la FP i 
del batxillerat de la reforma. 
El deute que l'Administració manté amb la universitat "que, de vegades, 
ofega el mateix funcionament de la UPC", a més dels acords amb els al
tres rectors catalans per comprometre el govern de la Generalitat en un fi
nançament plurianual, van ser altres temes tractats en l'informe. 
Així, i sota el lema "La UPC, qualitat al servei de la societat", el rector es 
va referir a la missió principal de la UPC: servir a les necessitats de la so
cietat promovent el sentit emprenedor de les unitats docents i de recerca 
per fomentar la qualitat i l'excel.lència tècnica, científica i artística. 
Jaume Pagès va explicar al Llarg del matí els quatre eixos estratègics d'ac
tuació del seu equip, que es desenvoluparan en 32 accions concretes. El 
rector va parlar de com la planifícació estratègica de la universitat ha de 
servir per impulsar les unitats estructurals a fer el seu propi pla. 
Jaume Pagès va desglossar aquestes 32 accions a partir dels quatre eixos 
estratègics següents: 
-Donar resposta a les necessitats i demandes socials augmentant els 
estàndards de qualitat i excel.lència 
-Augmentar la implicació amb la societat i les institucions i també les re
lacions amb la comunüat tecnològica i científica 
-Millorar la qualitat de vida de la comunitat i la seva identificació an1b 
els objectius de la UPC 
- Incrementar l'eficàcia de l'organització interna 
Entre les novetats que va plantejar el rector hi ha la creació d'un observa
tori de la demanda d'estudis de I r, 2n i 3r cicle i de les sortides professio
nals dels diferents estudis; la constitució d'una oficina al CTT de promo
ció de la recerca al servei de les unitats estructurals; l'elaboració, entre 
d'altres, d'un programa de modernitzaci6 i simpLificació de la gestió ad
ministrativa que permeti substituir la cultura de l'administració pública 
tradicional per una de qualitat orientada al client/ususari; el disseny de 
l'esquema de la carrera acadèmica i la voluntat de fer de la formació una 
eina estratègica de gestió. 



Un claustre maratonià va debatre 
les línies futures d'actuació 
Després de la realització del Claustre 
General extraordinari, en el qual es va 
elegir la nova Junta de Govern, es va ini
ciar, a les 12 hores, el Claustre General 
ordinari amb la lectura per part del rector 
d'una carta en la qual quatre claustrals ex
posaven públicament la seva renúncia al 
càrrec en protesta pel que definien com 
"irregularitats produïdes en les votacions 
per a l'elecció dels representants del PAS 
al Claustre, que van tenir lloc el dia 24 de 
novembre." 
Després de l'abandonament de la sala 
d'actes de l'ETSEIB per part d 'aquests 
membres del personal d'administració i 
serveis, es va constituir la mesa i el rector 
va iniciar l'exposició de l'informe i el pla 
d'actuació (veg. pàg. J). 
A la tarda, va continuar la sessió amb la 
presentació de diverses mocions al primer 
punt de l'ordre del dia, algunes de les 
quals es van retirar per considerar-les in
closes a l'informe del rector, mentre que 
unes altres van ser mantingudes pels seus 
firmants. Així, les mocions votades favo
rablement seran considerades recomana
cions del Claustre General, ja que no van 
comptar amb el quòrum necessari (159 
vots) per ser aprovades. 
La primera moció, presentada per Joan 
Maria Miró com a primer firmant, va 
tractar el tema de la necessitat de millorar 
la comunicació interna a la UPC. 
La següent moció, presentada per Eusebi 
Jarauta com a primer firmant, estava vin
culada amb les convocatòries de places 
de professorat ordinari. 
Ma. José Saura, com a primera firmant, 
va presentar al Claustre una moció relati
va al desenvolupament del projecte de 
campus de la UPC a Terrassa. La moció 
interpe1.lava així mateix sobre els atributs 
i les competències de les figures de dele
gat del rector al campus de Terrassa i al 
campus nord. Després de la votació d'a
questa moció, el rector va prendre la pa
raula per explicar les competències i di
ferències entre aquests dos càrrecs. 
Amb Albert Corominas com a primer fir
mant, es va presentar al Claustre General 
una moció relacionada amb el deute de la 
Generalitat amb la UPC en la qual s'insta
va l'equip rectoral a emprendre accions al 
respecte. La moció implicava directament 
aquest deute, estabilitzat al voltant dels 
6.000 milions de pessetes, amb la qualitat 
del servei públic que ofereix la UPC. 
Així mateix, es van discutir els canvis 
que viurà la universitat en els propers 
anys amb el descens de la natalitat, però 
també a partir de la seva transformació en 
una universitat de masses a la qual cor
responen noves funcions com a eix clau 
en els nivells de competència del país. La 
ratio ideal professor/P AS, a més del plan
tejament de quin és l'enfocament que es 
vol donar a l'aportació de la UPC a la re
forma, van ser també altres temes trac
tats. 
Posteriorment es van considerar els temes 
reglamentaris, que constituïen el quart 
punt de l'ordre del dia, i es va obrir el de
bat sobre el finançament de les universi
tats (vengeu-ne més informació en aques
ta mateixa pàgina). El Claustre General 
es va acabar al voltant de les 21 hores 
amb una assistència molt migrada. 

El document ha estat elaborat pel Consejo de Universidades 

El Claustre General debat el text sobre el 
finançament de les universitats i proposa 
la UPC per fer una experiència pilot 
d'acord amb aquests nous criteris 
Considerat pel Claustre com un bon punt de partida per millorar el 
sistema universitari, el màxim organ de la Politècnica va detectar 
mancances pel que fa a la recerca i al finançament privat, entre altres 

El geren t de la UPC, Francesc Solà, va 
ser el claustral encarregat de presentar 
les línies més importants de 1'''Informe 
sobre la financiación de las 
Universidades", elaborat pel Consejo de 
Universidades, en el qual es proposen 
els trets que probablement definiran la 
universitat espanyola durant els propers 
deu anys. 
Com a introducció, el rector va explicar 
als claustrals que la Politècnica ha estat 
la primera universitat a portar aquest 
text al Claustre perquè sigui debatut i 
que, segurament, serà una de les poques 
que ho faci. També va dir que es tracta
va d'un bon punt de partida per a la mi
llora del sistema universitari. 
Per la seva banda, Xavier Ortega va ex
plicar les mocions transaccionals pre
sentades per la comissió econòmica de 
la Junta de Govern a la vista de les mo
cions presentades per diferents grups de 
claustrals. En aquest document, que dó
na suport genèric a l'informe del 
Consejo de Universidades, queden re
flectides també algunes mancances i es 
plantegen, en forma de mocions , un 
conjunt de mi llores que la Politècnica de 
Catalunya portarà a una propera reunió 

del Consejo de Universidades. 
En aquest sentit, un grup de claustrals 
va manifestar el seu interès perquè el 
Claustre pogués debatre algunes de les 
mocions presentades que consideraven 
no suficientment considerades en el do
cument transaccional. . 
Després es va procedir a votar aquestes 
propostes , que tenien com a primers fir
mants Albert Corominas, Eduard Falcó i 
Oriol Cisteró. 
Així, es van votar un conjunt d'esmenes 
recollides en un document que tenia a 
Al bert Coromi nas com a pri mer firmant, 
i unes altres, presentades per un grup 
d'estudiants, i amb Oriol Cisteró com a 
primer firmant, sobre mobilitat d'estu
diants (veg. la pàg. 3). 

Els estudiants 
D'altra banda, Eduard Falcó com a pli
mer firmant va instar el Claustre 
General a debatre també de forma inde
pendent una moció que demanava l'estu
di de mesures per fer compatibles els es
tudis universitaris amb el treball, moció 
que el rector va fer seva per discutir-la 
amb el Consell d'Estudiants. 

El 4t punt de l'ordre del dia. Els temes reglamentaris 

Els temes reglamentaris, agrupats en el punt 4 de l'ordre del dia, eren els relatius a 
les qüestions següents: 
-Reglament de la FNB; modificació al Reglament del Departament d'Enginyeria 
Mecàni ca; modificació al Reglament de l'EUPM; esmenes al Reglament del 
Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques; esmenes al Reglament del 
Departament d 'Enginyeria Electrònica; esmenes al Reglament de la FIB i esmenes 
al Reglament de l'EUETIT. 



Mocions considerades pel Claustre General de la UPC al document Informe 
sobre el finançament de les universitats, del Consejo de Universidades 
Mocions transaccionals prese1lta
des per la Comissió Econòmica 
de la Junta de Govern 

Moció 1. El Claustre General con
sidera que el document elaborat 
pel Consejo de Universidades és 
un bon punt de partida per incre
mentar el nivell de coneixement 
de les universitats i, sobretot , per 
conscienciar les administracions 
públiques, i la societat en general, 
sobre el nivell de recursos que ne
cessita el sistema universitari per 
atendre adequadament les necessi
tats que ha de cobrir en formació 
superior, en recerca i en trans
ferència de tecnologia. 
Tanmateix. el Claustre General 
vol posar de manifest que l'objec
tiu d'arribar l'any 2003 al nivell 
mitjà corresponent al 1991, dels 
països de la OCDE, pel que fa a la 
despesa en educació superior me
surada en percentatge sobre el 
PIB , està per sota de les necessi
tats de la universitat i de les de la 
nostra societat. 

Moció 2. D'altra banda. el 
Claustre General vol manifestar la 
seva preocupació perquè en el do
cument elaborat pel Consejo de 
Universidades no s'expliciten op
cions i criteris de finançament i 
avaluació en matèria de recerca, 
element cabdal i bàsic de les uni
versitats, i que hauria de quedar 
recollit en el document fi nal. 

Moció 3. Una universitat de quali
tat s'ha de distingir també per una 
oferta àmplia i adequada dels en
senyaments de doc tOrlIt, de post
grau i de tercer cicle. Es en aquest 
sentit que aquests ensenyaments 
no poden ser considerats com un 
element "diferencial" vinculat:1 
un contracte-programa com pro
posa el document, sinó que és una 
activitat que ha de formar part del 
finançament bàsic. 

Moció 4. El Claustre General tam
bé vol posar de manifest la neces
sitat de tenir en compte en el debat 
sobre el finançament els trets ca
racterístics dels ensenyaments tèc
nics, com són el seu caràcter expe
rimental i professionalitzador i la 
necessitat de disposar dels meca
nismes necessaris per tenir perma
nentment actualitzats els equips 
científics , 
Tampoc nO pot quedar al marge 
de la disoussió sobre finançament 
e l nivell d'acceptació que tenen 
els titulats en el mercat de treball i 
el grau d'ocupabilitat que tenen els 
diferents ensenyaments. 

Moció 5. El Claustre General de
mana que es defineixin amb una 
major precisió els límits entre 
l' ensenyament superior no univer
sitari i el que actualment es du a 
terme a les universitats. Per aquest 
motiu, l' impuls que es vo l donar a 
l' ensenyament superior no univer
sitari no hauria d'entrar en coJ.li
sió ni encavalcar-se amb les ac
tuals titulacions de cicle curt que 
s'imparteixen a les universitats . 
En aquest sentit, la redacció defi
nitiva del document hauria de de
finir millor els objectius de la for
mació superior no universitària, de 
manera que sigui una proposta en
grescadora capaç de motivar els 
seus futurs estudiants. 

Moció 6. L ' Estat hauria de trans
ferir a les comunitats autònomes 
els recursos i la gestió de les be
ques, per tal d ' implantar una polí
tica de beques i crèdits a l'estudi 

que garanteixi la igualtat d'oportu
nitats. El traspàs a les comunitats 
autònomes ha de ser un pri mer pas 
perquè siguin les mateixes univer
sitats, en l'exercici responsable de 
l'autonomia universitària, les que 
gestionin i fix in una política prò
pia d 'ajuts a l'estudi que ga rantei
xi, lògicament, la mobilitat dels 
estudiants. 
El sistema d'ajuts directes i indi
rectes als estudiants ha de conver
tir-se en eix essencial del nou mo
del de finançament universitari. 

Moció 7. El Claustre General con
sidera que s'ha d'establir una vin
culació clara i permanent entre 
l'increment dels preus de matrícu
la i l'aportació pública a l'ensenya
ment universitari, tant a les uni
versitats com en e ls programes 
d'ajuts als estudiants. 
Així mateix , el Claustre considera 
que en el desenvolupament de la 
política de crèdits a l'estudi s'han 
d'estudiar fórmules més fl exibles 
que permetin un període de retorn 
més llarg i atenguin a les cir
cumstàncies econòmiques del nou 
titulat i que aprofundeixi en la de
finició de la política de beques. 

Moció 8. El Claustre General con
sidera que. per atendre adequada
ment la mobilitat i els costos indi
rectes, a banda d'una política de 
beques i ajuts, s'han de ten ir pre
sents i incentivar una política ade
quada de residències i allotja
ments. D'altra banda, l'incentiu a 
la mobilitat d'estudiants s'haurà de 
fer amb el màxim respecte per l'ús 
de la llengua pròpia de cada uni-

versi tat. 

Moció 9. El Claustre General vo l 
posar de manifest que la conside
ració que es fa en el document so
bre les necessitats d'inversió en in
fraestructures pot resultar insufi
cient, sobretot per a universitats 
noves i aquelles que pate ixen en
cara dèficits importants en infraes
tructures essencials per a l seu fun
cionament. 

Moció 10. En el document s'han 
detectat una sèrie cie mancances o 
d'aspectes no tractats amb prou 
profunditat que podrien incorpo
rar-se en la seva redacció final. 
Entre els més significatius, el 
Claustre General vol esmentar els 

següents: el sistema d'accés i la 
seva relació amb el rendiment, 
com la definició dels mòduls ob
jectius de capacitat dels centres; 
l'estudi de mesures que possibili
tin compatibilitzar estudi i treball, 
la política associada als centres 
adscrits, les previsions quantitati
ves i qualitatives de personal i, en 
especial, del personal d'adminis
tració i serveis per la importància 
creixent d'aquest personal a les 
universitats modernes. També cal
dria aprofundir més sobre el paper 
del tïnançament privat a les uni
versitats i, en especial, el que su
posa l'article II de la LRU i altres 
mesures com la llei de mecenatge 
i patrocini, pel que fa a l'aportació 
de recursos a la universitat com a 
institució. 

Moció 11. El Claustre General 
acorda demanar al Ministerio de 
Educación y Ciencia que durant 
l'any 1995 desenvolupi aquest do
cument sobre finançament en for
ma de regulació o llei marc, i que 
el presenti al Parlament de ]' Estat 
perquè. dintre del marc de les se
ves competències, procedeixi a la 
seva discussió i aprovació. 

Moció 12. Dintre de l'àmbit de les 
competències que té la Generalitat 
de Catalunya en matèria de fi
nançament universitari, el 
Claustre General acorda demanar 
al govern de la Generalitat de 
Catalunya que desenvolupi una 
llei específica de finançament uni
versitari que sigui discutida i apro
vada pel Parlament de Catalunya. 
Així mateix, el Claustre General 

demana al Consell 
Interuniversitari que es pronunciï 
sobre el document i formuli pro
postes concretes per desenvolu
par-lo en l'àmbit de Catalunya. 

Moció 13. D ' acord amb aquest 
conjunt de mocions, però essent 
conscients també de l'avenç signi
ficatiu que representa el document 
presentat pel Consejo de 
Universidades, el Claustre General 
vol man ifestar la urgència que es 
procedeixi a la discussió i aprova
ció a les cambres legislati ves d ' un 
marc de finançament permanent 
en el temps . 
Alhora, la UPC manifesta el com
promís d'oferir-se als poders pú
blics per participar en el desenvo-

lupament de les propostes que s'hi 
formulen i també per iniciar una 
experiència pilot a la nostra uni
versitat, d 'acord amb els criteris 
generals fixats en el document, per 
tal de poder contrastar adequada
ment el conjunt d'elements que 
s' h i determi nen. 

Altres mocions sobre el 
text del Consejo de 
Universidades que van 
ser considerades pel 
Claustre General 
E l Claustre Genera l va considerar 
també favorablement les següents 
tres mocions presentades per 
Albert Corominas com a primer 
firmant: 

Primera: Un aspecte que reque
reix un tractament més aprofundit 
és el paper del finançament privat 
de les universitats públiques, que 
en el document es redueix pràctF 
cament a l'aportació per la via dels 
preus públics de matrícula. En re
lació amb aquests, i tot i que la de
terminació de la seva quantia és, 
en definitiva. una decisió política, 
caldria un estudi que l'emmarqués 
i que hauria d'elaborar les dades 
sobre la procedència social dels 
estudiants universitaris i de deter
minar els costos imputables a les 
diverses activitats de les universi
tats . D'una altra banda, en el docu
ment no es fa una anàlisi del que 
ha significat l'article II de la LRU 
per al finançament de la universi
tat; aquesta anàlisi hauria d'inclou
re un estudi de costos i destinació 
de les despeses i hauria de ser la 
base per a un desenvolupament fu
tur que permetés convertir els con
venis en una via important per a 
l'aportació neta de recursos privats 
a la universitat com a institució. 

Segona. El Clausu'e General ex
pressa la seva preocupació pel 
U'actament confús que fa el docu
ment de la qüestió de les universi
tats privades. Aquestes tenen en el 
sistema universitari el lloc que les 
lleis els reconeixen, però no hauria 
de quedar cap dubte que el fi
nançament públic del sistema uni
versitari s'ha de dedicar exclusiva
ment a les universitats públiques. 

Tercera. El Claustre General vol 
expressar la seva preocupació pel 
tractament superficial i poc clar de 
l'organització de les universitats 
en el punt 3 del document. La 
contraposició entre decissió col.le
giada i gestió eficaç no està justi
ficada en el document, és simplis
ta i no és compartida per aquest 
C laustre; finalment , la proposta de 
dotar els consell socials de com
petències equivalents a les d'un 
consell d'administració estableix 
indirectament una analogia injusti
ficada entre les universitats i les 
societats anònimes i no sembla 
compatible amb l'autonomia uni
versitària. 

El Claustre va considerar també el 
següent text, amb Oriol Cisteró 
com a primer firmant: 
El Claustre General manifesta la 
seva preocupació per la mobilitat 
forçada d'estudiants que podria 
produir la progressiva elitització 
de certes titulacions en determina
des universitats. 
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Uns 350 estudiants llatinoamericans faran estudis de tercer cicle 
aquest curs a la Politècnica 

El passat dia 
22 es va cele
brar a l'aula 
màster del 
campu s nord , 
un acte de re
cepció als 350 
estudiants 
provinents de 
diferents paï
sos d'Amèrica 
Llatina que 
cursaran en
guany estudis 
de tercer cicle 
a la UPe. 
El vice-rector 

de Política Científica, Ferran Laguarta, i el de Comunitat Universitària, Joan 
Majó, van donar la benvinguda a aquests estudiants procedents de Xile , 
Argentina, Mèxic i Perú, entre d'altres. 

L'ICI presenta el programa de mobilitat INTERCAMPUS 
El mateix 22 de febrer es va presentar a la Universitat Politècnica el programa 
INTERCAMPUS, que promou un flux d'universitaris entre Espanya i Amèrica 
Llatina. A més, i per primera vegada, la convocatòria s'ha obert també al profes
sorat. 
El programa INTERCAMPUS, que va presentar el di rector general de 
l'Instituto de Cooperación Iberoamericana, Juan A. March Pujol , és una iniciati
va que fomenta les relacions interuniversitàries entre Espanya i Amèrica Llatina 
aprofitant l'oportunitat que representa la diferència de calendaris acadèmics que 
hi ha entre Espanya i Amèrica. 
El programa s'estructura per mitjà de l'estada en una universitat durant un perío
de de temps que osci I.la entre 6 i 12 setmanes, coincidint entre els mesos de ju
liol i setembre. Amb INTERCAMPUS, els estudiants tenen l'ocasió d'entrar en 
contacte amb Amèrica Llatina, mentre que els professors poden col.laborar ofe
rint una transferència de coneixements en països en vies de desenvolupament. El 
programa està obert a tots aquells estudiants que cursin els dos darrers anys de la 
carrera de segon cicle i l ' últim de les de primer cicle, i a aquells universitaris 
que estiguin realitzant el doctorat. 
INTERCAMPUS inclou el finançament del desplaçament, una assegurança mè
dica i 15.000 pessetes per a l'estada. Per la seva banda, la universitat d'acollida 
proporciona l'allotjament i la manutenció. , 
Per a més informació sobre els programes de mobilitat us podeu adreçar a l'Area 
de Relacions Internacionals de la UPC, al tel. 401 7452. 

ENVIRONMENT 11 
Aquest programa, 
inclòs en el IV progra
ma marc de la VE, des
tina 136.320 MPTA a la 
recerca mediambiental. 
Àrees d'investigació 
A. Medi ambient natu
ral, qualitat mediam
biental i canvi global 
1. Canvi climàtic i im
pacte sobre recursos na
turals 
2. Física i química de 
l'atmosfera. Processos 
biosfèrics 
B. Tecnologies del medi 
ambient 
1. Instruments, tècni
ques i mètodes diver os 
per a la vigilància del 
medi ambient 
2. Tècniques i mètodes 
per protegir el medi am
bient 

3. Tecnologies de previ
sió, prevenció i reduc
ció de riscs naturals 
C. Observac ió de la 
Terra. Aplicacions de la 
teledetecció 
1. Mètodes i proj. pilot 
2. Nous sensors embar
cats 
3. Centre d'Observació 
de la Terra (CEO) 
D. Dimensió humana 
dels canvis mediam
bientals 
I .Causes i efectes Sò
cio-econòmics del canvi 
ambiental 
2 . Respostes econòmi
ques i socials al canvi 
ambiental 
3. Integració sòcio
econòmica i científica 
en polítiques ambientals 
4 . Relació entre desen
volupament sostingut i 

çanvi tecnològic 
Arees prioritàries. 
Relacions amb altres 
programes 
1. Observació de la 
Terra. Tecn. espacials 
2. Tecn. instrumentals 
3. Serveis de caire me
diambiental 
4. Tecnologies netes. 
Reciclatge. Depuració i 
tractament 
Es recomana als con
sorcis la participació 
d'empreses en els pro
j ec tes i les despeses 
compartides i s'inclouen 
accions de tipus 
CRAFT i primes de via
bilitat, en convocatòria 
continuada amb un mÍ
nim de dues PIME d'es
tats membres diferents. 
La convocatòria es tan
ca el proper 27 d'abril. 

ppinió 

Nous materials per a 
carreteres 

Félix E. Pérez Jiménez 
Departament d'lnfraestrcutura del 

Transport i el Territori 

En aquests darrers anys han anat 
apareixent en el camp de la cons
trucció nous materials compostos 
- o composites- dels quals els de la 
carretera no han quedat al marge. 
Aquests nous productes busquen 
el treball complementari, sinèrgic, 
de materials de diferents caracte
rístiques, de manera que el nou 
compost presenti un conjunt més 
ampli de propietats, producte de la 
suma dels seus components, que 
incrementi significativament el 
seu camp d'aplicació. 
Un cas clar d'aquests compostos 
són els formigons i les barreges 
bituminoses amb fibres , l'ús de les 
quals per a la construcció de ferms 
de carreteres s'investiga actual
ment. S'aconsegueix així conjumi
nar la resistència del formigó o 
l'estabilitat de les barreges bitumi
noses amb la tenacitat de les fi
bres. Els nous materials tenen un 
comportament menys fràgil, que 
augmenta significativament la se
va deformació fins al trencament, i 
poden donar solucions a proble
mes fins ara no resolts en la tècni
ca de carreteres. 
Aquest és el cas, per exemple, de 
la construcció de ferms semirígids 
o del reforçament de paviments de 
formigó que presenten el proble
ma de reflexió d'esquerdes en la 
capa de rodament. Les barreges 
bituminoses amb fibres constituei
xen una solució ideal enfront d'a
quest problema, com s'ha posat de 
manifest en els diferents congres
sos fets pel RILEM sobre la refle
xió de fissures en paviments. A 
més, la incorporació de fibres dó
na lloc a materials més tenaços i 
resistents a la fissuració, que pu
guin perllongar de manera signifi
cativa la vida del ferm i millorar
ne el comportament. 
Aquests nous materials constituei
xen una de les principals vies de 
recerca que està duent a terme el 
Laboratori de Camins del 
Departament d'Infraestructura del 
Transport i del Territori amb el su
port de l'empresa Courtaulds 
España, principal fabricant de fi
bra acrílica en el nostre país . 
Es tracta d'una investigació aplica
da que ha donat com a fruit el de
senvolupament d'un procediment 
per alimentació contínua de fibres, 
que fa industrialment viable el 
procés, com també la formulació, 
de nous compostos i materials que 
han estat utilitzats ja amb èxit en 
la pavimentació de diferents carre
teres del nostre país. 

7 
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Departament dlExpressió 
Gràfica a IIEnginyeria 
El Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria és responsable de 
la docència i la recerca a l'àrea d'expressió gràfica en el camp de l'en
ginyeria. Fa classes a l'ETSEIB, l 'ETSEIT, l'ETSETB, ['EUETIT, 
['EUPVG, l'EUPM i l'EUPBL, compta amb el programa de doctorat 
Enginyeria Gràfica i Multimèdia, i organitza cursos emmarcats en el 
programa de postgrau Sistemes Interactius Multimèdia. 

El Departament pretén millorar la capacitat d'imaginar, concebre i deter
minar objectes reals o ficticis i possibilitar la seva interpretació. A més 
vol promoure la utilització de recursos gràfics per obtenir representa
cions que ens permetin reproduir objectes, mecanismes, escenes, proces
sos o situacions (animació, presentacions gràfiques, simulacions, realitat 
virtual, etc.). Tot i que en aquests moments no disposa de laboratoris pro
pis, el Departament té una clara vocació investigadora; ha aprofundit en 
el desenvolupament de disciplines col.laborant amb altres departaments i 

utilitzant part de les seves instal.l acions, a vegades, i d'altres, per mitjà 
d'entitats externes a la UPC i instal.lacions d'ús comú a les escoles res
pectives. 
Com a conseqüència d'aquestes col.laboracions ha sorgit el "Sistema inte
grat de simulació de teixit per ordinador" (del qual ja s'ha fet la tercera 
versió), a més d'un paquet d'aplicacions en el camp tèxtil que s'està utilit
zant a l'educació i també com a suport per a altres investigacions en el 
mateix camp. Els articles publicats sobre el tema han suscitat un gran in
terès dins i fora de Catalunya (Itàl ia, França o Estats Units) . En el camp 
dels multimèdia, aquest Departament ha estat pioner, col.laborant amb al
tres institucions i empreses de l sector (Barcelona Activa, Mabb, 
Ajuntament de Tarragona, Patronat de Turisme, Catalana de Gas, etc.). 
El nostre professorat ha estat invitat a fer conferències i a participar en 
ponències sobre el tema tant a nivell nacional com internacional (Itàlia, 
Estats Units, Mèxic, etc.). 
El Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria col.labora amb 
l'AENOR en el Comitè Tècnic de Normalització AEN/CTN l/SC2 
"Dibujos Técnicos" mantenint un grup de treball dedicat a l'elaboració de 
normes UNE relacionades amb el disseny assistit per ordinador. 
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Disseny tèxtil assistit per ordina
dor 
Aquesta línia de recerca està enca
minada a l'elaboració d'un sistema 
de simulació de teixits d'interfície 
amigable amb sortida sobre dife
rents suports. 
Aquest sistema és una línia oberta 
amb incorporacions continuades 
de noves prestacions. Actualment, 
ja se n'ha posat en marxa la 3a 
versió millorada, que va sortir al 
setembre de 1994. 

Sistemes interactius multimèdia 
En aquesta segona línia de recer
ca, el Departament encamina els 
seus esforços al desenvolupament 
i l'assaig de mètodes i tècniques 
d'aplicació d'eines microinformàti
ques multimèdia als diversos àm
bits de l'enginyeria. En aquest sen
tit es pretenen realitzar aporta
cions als camps següents: 

-Criteris de disseny d'interfícies 
persona-ordinador 

-Gestió documental d'informació 
tècnica del tipus multimèdia 

-Metodologies per a la formació i 
l'ensinistrament tècnic assistit 

Disseny d'aplicacions gràfiques 
Cada vegada amb més freqüència 
es generen necessitats en les quals 
la imatge és un dels elements prin
cipals. En aquest camp, el 
Departament treballa en l'elabora
ció d'aplicacions informàtiques 
que no són com les estàndards, ja 
que la seva sortida es fa especial
ment de forma gràfica. 
Generalment es tracta d'aplica
cions fetes a la mida de les neces
sitats de l'empresa i queden inte
grades a altres processos amb sor
tida estàndard en paper. 

Enginyeria gràfica i de disseny 
Sota el títol d'aquesta línia s'englo
ben actuacions en camps especí
fics de l'enginyeria amb un im
portant component gràfic i que per 
la seva heterogeneïtat escapen d'u
na classificació específica. 



El CCO presenta la memòria de 
l'any de la seva consolidació 
El Centre de Cooperació per al 
Desenvolupament ha presentat la 
memòria d'activitats de l'any 94, consi
derat per ells "el veritable primer any de 
rodatge del centre". S 'hi explica com 
s'ha treballat amb èxü per donar-se a 
conèixer i per sensibilitzar la comunitat 
envers la cooperació. 
La memòria també fa referència a les di
ferents activitats que ha organitzat i pro
mocionat el CCD: les primeres Jornades 
sobre Cooperació, la incorporació de 
l'assignatura de lliure elecció 
Aproximació als Països en Vies de 
Desenvolupament i, sobretot, la realitza
ció d'estudis i de projectes. 
Pel que fa als projectes, el 1994 ha estat 
el primer any en el qual el CCD n'ha 
posat en marxa de propis, i se n'han 
identificat diversos per a un futur pro
per. 
Entre ells hi ha un projecte de coopera
ció amb el Centro Universitario 
Regional Norte Leonel Rugama, 
d'Es telí, a Nicaràgua, amb l'objectiu 
d'assessorar i donar suport en el disseny 
cunicular i organitzatiu dels seus estu
dis d'informàtica, a més d'aportar equi
pament informàtic i bibliografia. 
Un altre projecte que es posarà en mar
xa properament coordinarà el CCD amb 
diferents universitats de Tunísia, França 
i el Marroc en el projecte Gestió me
diambiental: aigua i residus industrials, 
del programa MED-CAMPUS de la UEo 
Servirà per desenvolupar un programa 
de formació adaptat a la realitat del 
Marroc i de Tunísia en matèria de gestió 
i de tractament d'aigües i residus. 
Per acabar, la memòria fa referència a la 
concessió d'un total de 15 ajuts per a 3 
estudis i projectes, 4 cursos i 8 viatges 
per a la preparació de projectes. 
Per a l'any 95 , el centre vol aprofundir 
en els seus àmbits d'actuació, i treballar 
per mobilitzar voluntaris i per definir 
una política racional de cooperació. 

Nomenaments 
La Junta de Govern ha nomenat mem
bres del CCD Xavier Àlvarez, de 
Resistència de Materials i Estructures a 
l'Enginyeria ; Concepción Herranz, 
d'Enginyeria Química; Antoni Marí, 
d'Enginyeria de la Construcció, i Joan 
Cortadellas , coordinador de l'Area 
Econòmica. 

L'INTEXTER inicia un nou projecte 
de col.laboració amb el Marroc 
L'Institut d'Investigació Tèxtil (INTEX
TER) participarà, juntament amb una 
empresa i una banca marroquines i tres 
cen tres de recerca tèx ti! d' Itàli a , 
Portugal i França, en la creació d'una 
empresa denominada Centre Euro 
Marocaine de Services aux Industries 
du Textil et de l'Habillement, CEM
SITH. El projecte forma part del progra
ma MEDINVEST de la Comissió 
Europea, que consisteix en la creació 
dels condicionants idonis per invertir i 
fomentar el desenvolupament tecnolò
gic, econòmic i social dels països de la 
riba sud de la Mediterrània. 

Les noves tecnologies en 
l'ensenyament de les 
matemàtiques, a TEMU 95 
Del 16 al 18 de febrer van tenir lloc a 
l'aul a màster del campus nord de la 
UPC les Jo rn ades sobre Noves 
Tecnologies en l 'Ensenyament de les 
Matemàtiques a la Universitat (TEMU 
95), organitzades pel Departament de 
Matemàtica Aplicada Il. 
Durant les jornades es va plantejar un 
enfocament més algorísmic i una pers
pectiva més oberta i dinàmica en la ma
nera d'impartir les assignatures de ma
temàtiques fent servir les noves tecnolo-' 
gies. 

Des de la Uni versitat Politècnica de 
Catalunya, ja ra temps que s'impulsa i es 
treballa en la implantació d'aquestes no
ves metodologies de l'ensenyament de 
les matemàtiques, les mateixes que es
tan fent canv iar aquesta ciència i que 
permeten que l'estudiant aprengui mi
llor, que, realment, "faci" matemàtiques. 

Enginyeria Electrònica organitza 
la sessió de treball Síntesi 
de Circuits Testables 
El dia IO de febrer va tenir lloc a la 
Universitat Politècnica de Catalunya el 
Seminari Synthesis of Testable Circuits, 
que organ itzava el Departament 
d'Enginyeria Electrònica. Va reunir es
pecialistes en el disseny i la testabilitat 
de circuits integrats microelectrònics de 
diferents països. 

Cada dia més complexos 
Els circuits integrats són cada vegada 
més complexos i costosos de testar. El 
que abans es feia a mà i es controlava 
amb un cop d'ull , ara es dissenya amb 
CAD i és cada dia més difícil de provar. 
Aquesta dif icultat es tradueix en una 
despesa molt important tant per a les 
empreses que fabriquen els circuits com 
per a les que els adquireixen. 
La sessió de treball es van plantejar di
verses metodologies de disseny d' alt ni
vell que han de permetre treballar amb 
circuits més potents que funcionin mi
llor, però que, al mateix temps, siguin 
més fàcils de provar. 
Aquest seminari es va fer en el marc del 
programa ARCHIMEDES , de l'acció 
ESPRIT lli (Basic Research Action) de 
la Unió Europea. 

AII-optical devices based on highly 
nonlinear guided waves. Juan Pérez 
Torres , de Teoria del Senyal i 
Comunicacions. Ditigida per L. Torner. 
Llegida el 21 de desembre. 

Hidrogeología de zonas endorreica s en 
climas semiaridos: aplicación a los 
Monegros. Miguel A. García Vera, 
d'Enginyeria del Terreny, Minera i 
Cartogràfica. Dirigida per J.Samper. 
Llegida el 22 de desembre. 

Tractament de corpus textuals lema
titzats i estudi comparatiu del llen
guatge científic amb la prosa estàn
dard. Anna M. Puig Montada, de 
l'Institut de Ciències de l'Educació. 
Dirigida per 1. Andreu. Llegida el 22 de 
desembre. 

El confort ambiental en la normativa 
arquitectónica, como consideración 
edificatoria en c1imas semitemplados. 
David C. Avila Ramírez , de 
Construccions Arquitectòniques I. 
Dirigida per R. Serra. Llegida el 20 de 
desembre. 

On temporal representation and rea
soning in Knowledge based systems. 
Luis Vila Grabulosa, de Llenguatges i 
Sistemes Informàtics. Dirigida per C. 
Sierra. Llegida el 2 de desembre. 

Qualitative modeling and simulation 
of biomedical systems us!ng, juny in
ductive reasoning. Maria Angela Nebot 
Castells, de Llenguatges i Sistemes 
Informàtics. Dirigida per R. Huber i F. 
E. Cellier. Llegida el 20 de desembre. 

Religión, sociedad y arquitectura: las 
iglesias parroquiales en Cataluña 
1563-1621. Magdalena Maria Serrano, 
de Composició Arquitectònica. Dirigida 
per 1. M. Rovira. Llegida el 13 de gener. 

DesarrolIo y aplicación en modelos 
empíricos para la operación de c1arifi
cación primaria en las edar. Gino 
Roberto Gehling, de l'ITEMA. Dirigida 
per J. M. Baldasano. Llegida el 19 de ge
ner. 

Segmentación morfológica de secuen
cias de imagenes: aplicación a la codi
ficación. Montserrat Pardàs Feliu , de 
Teoria del Senyal i Comunicacións. 
Dirigida per Philipe Salembier. Llegida 
el 24 de gener. 

Adquisición automatica de conoci
miento en dominios poco estructura
dos. Javier Bejar Alonso, de Llenguatges 
i Sistemes Informàtics. Dirigida per U. 
Cortés. Llegida el 25 de gener. 

L'ús de la informació simbòlica en 
l'automatització del tractament esta
dístic de dominis poc estructurats. 
Carina Gibert i Oliveras, d'Estadística i 
Investigació Operativa. Dirigida per U. 
Cortés. Llegida el 30 de gener. 
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Campus 

AUToGRAFiES, dues visions 
de Ilarquitectura per mitjà 
dels dibuixos de Federico 
Correa i dlAlfred Arribas 
El 2 de febrer passat es va inaugurar a l'ETSAB l'exposició de dibui
xos dels arquitectes Alfred Arribas i F ederico Correa, que formava part 
del cicle A UToGRAFiES, una sèrie que es va iniciar amb els dibuixos 
t{'Emili Donato i que es clourà amb una exposició d'Enric Miralles i 
Oscar Tusquets 

L'exposició, clausurada el 24 de febrer pas
sat, mostrava dues maneres de comunicar 
l'obra arquitectònica molt diferents i, al ma
teix temps, representatives de dues genera
cions, que els comissaris de l'exposició, 
Will y M üller i Armando Oyarzun Kong, 
han volgut que contrastessin. 
D ' una banda, Federico Correa utilitza un 
llenguatge totalment descriptiu que reflec
teix fragments de la vida de les da.lTeres dè
cades, amb personatges, moments i espais 
de la història recent que es poden reconèixer 
fàcilment. 
En contrast, Alfred Arribas, com altres ar
quitectes de la da.lTera generació, comunica 
les seves intencions a base d ' indicacions 
tècniques, 
que , des -
prés d' un 
pro cés, 
don ar an ' 

com a resultat l'obra. Els seus dibuixos \ 
no són l'obra, com en el cas de l'arqui-
tecte Federico Correa, sinó un esquema .i 
d'instruccions que donaran ll oc a 
aquesta. 

El moment de la intuïció 
L'exposició AUToGRAFiES se centra 
en els dibuixos fets pels arqui tectes 
com a eina del projecte i com a mate
rial inicial abans de passar al definitiu 
grafiat, més exhaustiu i temàtic. 
Segons el director de l'Escola Tècnica 
Superior d'Arquitectura de Barcelona 
Manuel Solà-Morales, l'exposició 
"mostra dos estils de dibuixar ben dife
rents a través de la presentació del ma
terial inicial. Estem presenciant el mo- ~~~ 
ment de la intuïció o del tempteig." 

3-C Club Cultural Camins 
El Club Cultural Camins és una 
associació que pretén promoure 
tot tipus d'activitats culturals en el 
marc de la universitat. 
L'entitat ha sorgit com una inicia
tiva d'un grup d'estudiants de 
l'Escola Tècnica Superior 
d'Enginyers de Camins, Canals i 
Ports de Barcelona, però en cap 
moment no ha pretès inscriure's 
exclusivament en aquest àmbit, si
nó que vol arribar a tota la comu
nitat universitària. 
"Fins ara, no s'han dut a terme gai
res activitats, sobretot per la man
ca d'iniciativa o desinterès que 
mostren els estudiants de titula
cions de la Politècnica -i especial
ment de l'ETSECCPB-. Es per 
això que tot el que s'ha fet ha estat 
gràcies a un nombre reduït d'estu
diants que n'estan farts de tanta 
passivitat", assegura un dels mem
bres de l'associació. 
Malgrat els inconvenients, fa dos 
anys l'Associació va organitzar 
un concert de cant coral a cà.lTec 
del grup Slavianskii Lik (Rostre 
eslau) i l'any passat, juntament 
amb l'Escamot Verd de la Facultat 
de Biologia de Barcelona, es van 
organitzar dues conferències per 
debatre el tema del Pla hidrològic 
nacional. 
3-C va participar també activa
ment en l'organització de la cele
bració del XX aniversari de 
\'ETSECCPB. 
A més , des de fa ja quatre anys, 
l'Associació edita la revista El 
Xollo , un projecte autònom que 
funciona a tota màquina. 
Per a qualsevol activitat o 
informació us podeu adreçar a: 
3-C Club Cultural de Camins 
Ruy Núñez, al tel. 215 64 81 
Jordi Artigas, al tel. 203 75 53 
Antoni Linares, al tel. 268 20 93 

Un estudiant de l'EUPVG 
aconsegueix el primer 
viatge al Nepal 
Vicenç Sorribes Rodríguez, estu
diant de primer curs de l'Escola 
Universitària Politècnica de 
Vilanova i la Geltrú , ha estat el 
primer guanyador del sorteig que 
es fa entre els col·laboradors a 
l'expedició Everest 95, que inten
tar assolir aquest cim el proper es
tiu . 
D'aquesta manera, Vicenç 
SO.lTibes podrà fer el proper estiu 
un trekking pel Nepal durant un 
viatge de tres setmanes que li per
metrà conviure durant uns dies 
amb els expedicionaris de la UPC. 
A més, està previst un altre sorteig 
entre els promotors de l'expedició 
i un viatge regal per al millor pro
motor. Els premis es lliuraran a 
final d'aquest curs. 



La FIB inaugura una escultura que 
evoca els 40 anys de la 
informàtica 

Els centres de Terrassa celebren 
el "Dia del Campus" amb diverses 
activitats culturals 

: --

El proper 29 de març serà "el Dia del 
Campus" a Terrassa. Amb l'objectiu de 
fomentar la participació i la convivència 
dels membres dels diferents centres de 
la Universitat Politècnica s'han organit
zat activitats culturals i lúdiques en les 
quals podrà participar tota la comunitat 
u ni versitàIia. 
Així, al matí, tindrà lloc una cursa po
pular de dos quilòmetres pels carrers 
que envolten els edificis del campus, 
amb sortida a l'ETSEIT i arribada a 
l'EUOOT. Hi haurà premis per als tres 
millors classificats i per a l'escola amb 
més participants, i samarretes per a tots 
els participants. 

El dia 27 de gener es va inaugurar, a la 

A més, es ll iuraran els guardons del 
Concurs de Fotografia, que ha tingut 
com a tema el mateix campus . 
Obtindran premi, a més de la millor fo
tografia, la més humorística i la millor 
instantània crítica, que juntament amb la 
resta de fotografies presentades forma
ran part d'una exposició que s'instal·larà 
a l'Escola de Fotografia entre el 29 i el 
31 de març. 

FIB, l'escultura "40 anys", de l'artista i 
professor de la UPC J.A. Girbau. 
L'acte va ser presidit pel vice-rector de 
Personal Acadèmic, Antoni Giró, que 
va ser l 'encan·egat de descobrir l 'obra. 
La peça , situada al passadís del 
Departament d'Enginyeria de Sistemes, 
Automàtica i Informàtica Industrial, és 
una instal·lació que evoca els 40 anys 
d ' història de la informàtica, utilitzant 
hardware que ja no s'usa i pantalles que 
emeten missatges, amb un estil on es 
confonen l'art i la tecnologia, que recor
da les obres de Nam Jun Paik. 
L'escultura ha estat una iniciativa de 
l'ESAU, que pretén oferir un espai a l'art 
enmig d'un entorn tecnològic. 

També es ll iu raran els premis del 
Concurs del Logotip del Campus, que 
premiarà la imatge més original presen
tada per un membre de la Politècnica o 
per un ciutadà de Terrassa. 
Altres activi tats previstes són l'actuació 
del grup de, teatre de l'Escola 
Universitària d'Optica i Optometria de 
Terrassa, qu e interpretarà l'obra de 
Woody Alien "Deu" . Una altra activitat 
destacada serà l'actuació dels Minyons 
de Terrassa. 

V Fòrum Enginyer 
Industrial 
El proper 29 de març 
tindrà lloc a l'ETSEIB la 
cinquena edició del 
Fòrum Enginyer Indus
trial que organitzen els 
estudiants del centre. 
Així, empreses i organis
mes relacionats amb el 
món de l'enginyeria in
dustrial participaran en 
la trobada per informar 
als estudiants sobre te
mes del món laboral i 
empresarial. 

Inauguració dels 
edificis de l'EUPVG 
El president de la 
Generalitat de Catalunya, 
Jordi Pujol, inaugurarà el 
proper 23 de març, acom
panyat pel rector de la 
UPC, Jaume Pagès, els 
nous edificis de l'Escola 
Universitària Politècnica 
de Vilanova i la Geltrú. 

Congrés internacional 
COMPLAS 
El campus nord acull del 
3 al 6 d'abril el IV 
Congrés Internacional 
COMPLAS. 
Organitzat pel Centre 
Internacional de Mètodes 
Numèrics de la UPC i 
per la U . College of 
Swansea (UK), el con 
grés comptarà amb l a 
presència d'especialistes 
de tot el món en el tema 
de la plasticitat computa
cional. 

Cursos a l'Institut de 
Ciències de l'Educació 
El proper 22 de març co
mença a l 'ICE el curs 
Estudi de les roques . 
L'objectiu del seminari , 
que finalitzarà el 3 d'a
bril, és conèixer l'origen i 
el tipus de jaciment de 
les roques més impor
tants, aprendre a identifi
car-les "de visu" i conèi
xer algunes textures amb 
el microscopi . 
Més informació al tel. 
4016066. 

El manteniment de l'edifici en una exposició a 
l'Escola Universitària Politècnica de Barcelona 
L'Associació Cultural de l'EUPB i el programa 
TRASNCURS han portat a la Politècnica l'exposició 
"La casa en forma". 
La mostra, que estarà instal,lada al primer pis de l'es
cola del 22 al 31 de març, ha estat promoguda pel 
Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de 
Barcelona a favor del manteniment d'edificis, i compta 
amb el suport de la Direcció General d'Arquitectura i 
habitatges i de l'empresa Winterthur. 

Física i ciència-ficció 

Edicions UPC ha editat el llibre Física i 
ciència-ficció, dels professors de la UPC 
J. José Pont i Manel Moreno. Els autors, 
investigadors del Departament de Física 
i Enginyeria Nuclear, desenvolupen la 
seva tasca docent a l'EUPVG. Amb el 
llibre estimulen l'aprenentatge de la físi
ca per mitjà de films i novel ·les i des
criuen des d'una perspectiva lúdica els 
principis que governen l'univers. 
De la mà de personatges imaginaris com 
ara King-Kong , el monstre de 
Frankenstein o l'Home Invisible, es des
cobreixen les lleis de la mecànica, l'elec
tricitat o l'òptica. 
Es, aquest, un viatge pel món real mit
jançant la ficció . 
Edicions upe, 1994 

Els estudis de la UPC. 
Curs 1995-96 

. . 
~~ - --

El Servei de Publicacions de la universi
tat ha editat la guia "Els estudis de la 
UPC. Curs 1995-96", que recull infor
mació sobre totes les titulacions que im
partirà la Universitat Politècnica de 
Catalunya durant el proper curs. 
S'hi poden trobar dades sobre els dife
rents centres, els requisits acadèmics, els 
plans d'estudis i les adreces d'interès. 
Servei de Publicacions, 1995 
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?L1Associació dlAmics de la upe, tres anys 
. creant vincles entre la universitat i la societat 

El dia 28 de febrer va te
nir lloc, al campus nord, 
l'Assemblea General de 
l'Associació d'Amics i es 
va proclamar un any més 
la Junta Directiva, que 
presideix l'empresari 
Jordi Mercader 

L'acte es va cloure amb la 
presentació als membres 
de l'assemblea d'una de les 
accions més recents dutes 
a terme per l'Associació, 
com és el repertori de cu
rrícu lums. Amb aquesta 
iniciativa es recull infor
mació dels estudiants de la 
UPC que van finalitzar els 
estudis el curs 1993-94, 
com ara dades acadèmi
ques dels titulats i altres 

aspectes d'interès com són 
els objectius professionals, 
l'experiència professional i 
acadèmica, la formació o 
les afeccions personals. 

un pla estratègic del medi 
ambient que definirà les 
estratègies de futur en 
matèria de formació, de re
cerca i de les relacions en
tre la universitat , 
l'Administració i l'empre
sa. Durant el curs 1993-94 
l'Associació va fer un im
portant nombre d'actes so
cials com ara la conferèn
cia de l'economista 
Andreu Mas Colell sobre 
"El tècnic i el pressupost" . 
Un altre acte destacat del 
curs passat va ser el con
cert-homenatge a l'ex-rec
tor Gabriel Ferraté en el 
Palau de la Mú sica 
Catalana. Entre els acords 
signats per l'AA hi ha tam
bé el que es va concretar el 
1993 amb la Cambra de 
Comerç, per fomentar el 
contacte empresarial i amb 
la Fundació Catalana de 
Gas i FECSA, perquè 
aquestes entitats col·labo
rin en el Pla estratègic del 
medi ambient. 

El 28 de febrer passat va 
tenir lloc al campus nord 
la II Assemblea General 
de l'Associació d'Amics de 
la UPC , que compta en 
l'actualitat amb més de 
1.000 socis. En la reunió 
es va aprovar la memòria 
de totes les acti vitats de
senvolupades per aquesta 
entitat durant el curs 1993-
94 i es va aprovar el pres
supost anual d'ingressos i 
despeses . 
D'altra banda, els membres 
de l'Associació d'Amics 
van proclamar per als pro
pers quatre anys la Junta 
Directiva, que presideix, 
des de la seva creació, 
l'empresari Jordi Mercader. 

Lligam amb la societat 
L'Associació d'Amics es 
va crear l'any 1991 com a 
mitjà per generar i incre
mentar els lligams entre la 
societat i la universitat. 
L'Associació té en marxa 

• • •••• •••••• laUPe 

~~ ?~ :: 'f 

L'opinió - ¡; 

Ramon Garrigosa So/à, 
estudiant de la FIB 

L'Associació d'Amics de la UPC té 
com a objectiu principal posar en 
contacte el món universitari, particu
larment d'aquells estudiants que han 
finalitzat els estudis, i el món empre
sarial. Aquest és, en definitiva, l'ob
jectiu final de tot titulat i també una 
de les finalitats més importants de la 
universitat. 
Com a estudiant i soci vull fer es
ment també d'altres iniciatives de 
l'Associació que em semblen d'espe
cial interès, com són la creació d'un 
llibre de currículums i, en breu, d'u
na Oficina d'Inserció Laboral. 
Crec que seria convenient incloure 
també d'altres serveis com són una 
borsa de treball i cicles de conferèn
cies amb empreses relacionades amb 
les àrees d'estudis que s'imparteixen 
a la UPC. Penso també que seria bo 
que l'Associació promogués la rea
lització d'estadístiques i d'altres estu
dis que determinin el perfil dels 
llocs de treball amb més sortides 
professionals. 

Pascua/ García Pera/es, 
enginyer industrial 

Un bon dia, fa ara un any, vaig deci
dir fer-me de l'Associació d'Amics 
de la UPC. En principi no tenia gaire 
clar quin profit en podria treure, 
però ara ja us puc explicar una sèrie 
de raons per les quals valia pena. 
Fa dotze anys que vaig acabar la 
carrera d'enginyer industrial. 
En aquest llarg període no havia tin
gut contacte amb la Universitat 
Politècnica de Catalunya. Avui, en 
canvi, he retrobat a través de les pu
blicacions, revistes i notícies diver
ses aquell ambient d'estudi de joven
tut tan reconfortant. 
Aquest estímul m'està motivant a 
buscar noves oportunitats de forma
ció i a buscar aquells amics perduts 
en el temps i els nous, que amb tota 
seguretat aconseguiré dintre de 
l'Associació d'Amics de la UPC, i a 
la vegada també m'ofereix la possi
bilitat de gaudir de tots els serveis, 
que cada vegada són més nombro
sos. 

Jordi Mercader, 
president de l'Associació d'Amics 

La idea de crear un ens dedicat a po
tenciar la relació entre la universitat 
i la societat va esdevenir realitat el 
29 de gener de 1991 , amb el naixe
ment de la Associació d' Amics de la 
UPC. Una entitat que es troba en la 
seva etapa de consolidació, que està 
plena de vitalitat i preparant noves 
accions per projectar la universitat. 
Així, volem continuar la missió de 
donar suport als estudiants generant 
iniciatives dirigides a ajudar-los en 
la seva integració professional. D'al
tra banda, continuarem duent a ter
me actuacions que contribueixin a la 
constitució del teixit social català, 
com ara l'elaboració del Pla estratè
gic del medi ambient, que servirà a 
la UPC per definir les línies de futur 
en matèria de formació i recerca. 
Tot això ha estat possible gràcies al 
suport incondicional de la UPC i del 
seu Consell Social , i també a l'es
forç de nombroses persones que han 
col·laborat en les iniciatives de 
1'Associació. 


