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Editorial 
Afrontar els temes de segu
retat i salut laboral ha de for
mar part de la cultura de les 
organitzac ions que tenen en
tre els seus objectius la mi 
llora de la qualitat. Així, el 
mateix Pla estratègic de la 
UPC, presentat al darrer 
Claustre General, destaca 
entre el seus eixos fonamen
tals la millora de la qualitat 
de vida de la comunitat uni
versitària i recull entre les 
accions concretes d ' aques t 
eix la posada en marxa d ' un 
Pla de seguretat i salut labo
ral que ajudi a minimitzar 
e ls riscos als llocs de treball 
i adequar-los a les normes 
de seguretat i salut. 
Fa temps que a la nostra uni
versitat hi ha una preocupa
ció per les condicions de vi
da de les persones que treba
llen o estudien a la institll
ció. En aquest sentit, l'any 
1992 es va fer un conveni 
amb la Mútua Metal· lúrgica 
i, el mes d'octubre del ma
teix any, s'inaugurava un 
centre d'assistència propi al 
campus sud. Més tard, el 
1993. es va formalitzar la 
const itució d'un únic 
Comitè de Seguretat i 
Higiene, que poc després va 
prendre la iniciativa de rea
li tzar un Pla de seguretat i 
salut laboral, aprovat re
centment per tots els òrgans 
de govern de la universitat. 
L'aplicació del conjunt de 
propostes que componen 
aquest pla representen l'inici 

Politècnica continuarà po
tenciant l'assistència a les 
revisions mèdiques. L'any 
1994 van aprofitar aquest 
servei 1.009 persones, 594 
eren membres del personal 
d'administració i serveis i 
415, del professorat. 
A més, altres mesures pre
vistes al pla són: la realitza
ció de campanyes de vacu
nació, el manteniment del 
control de la qualitat dels 
serveis oferts als bars i res
taurants, i l' increment dels 
cursos d'educació foniàtrica 
per al personal acadèmic, a 
més de la millora de la qua
litat dels llocs i els ambients 
de treball del personal de la 
un i versi tat. 
En matèria de seguretat. i 
per permetre que l'activitat 
dels membres de la UPC es 
desenvolupi en un entorn 
més segur, el document pre
veu la posada en marxa, en 
els propers tres anys, d'un 
pla d'emergència per a tots 
els edificis de la universitat. 
Una altra de les preocupa
cions que hi ha en el col·lec
tiu de la Universitat 
Politècnica és la relacionada 
amb el medi ambient. Per 
això, l'Institut de 
Tecnologia i Modelització 
Ambiental (ITEMA) ha rea
litzat un estudi que permet 
conèixer l'entorn actual i do
tar-nos d'un sistema adequat 
de gestió dels residus gene
rats pels laboratoris i els ta
llers. La viabilitat global 

La upe posa en marxa 
un Pla de seguretat i 
salut laboral 

d'aquest pla, 
que vol dur a 
terme la UPC 
els propers 
anys, de
pendrà, en 
gran mesura, 
de la creació 
d'una Oficina 

d ' una nova trajectòria en 
matèria de seguretat i salut 
laboral a la UPC. 
El document recull entre els 
seus objecti us bàsics pro
moure la salut preventiva i 
generar i mantenir les condi
ciones suficients per perme
tre que l' activitat dels mem
bres de la universitat es de
senvolupi en un entorn més 
confortable i segur. 
L'objectiu és també reduir 
riscos i dotar-nos d'un siste
ma adequat de gestió dels 
residus que ens permeti de
mostrar activament el res
pecte d'aquesta universitat 
vers el medi ambient. 
En el cas específic de la sa
lut preventiva, la Universitat 

de Seguretat i Salut Laboral 
destinada a desenvolupar-lo 
i a crear mecanismes de co
rresponsabilitat a 
mb les unitats estructurals. 
També s'ha previst invertir
hi, durant els anys 1995-96, 
un total de 450 milions de 
pessetes, que en bona part es 
destinaran a executar les ac
cions i aconseguir els objec
tius previstos. 
Ara bé, perquè aquestes ac
tuacions siguin efectives 
caldrà fer un esforç de sensi
bilització al conjunt de la 
comunitat si volem que el 
Pla de seguretat i salut labo
ral de la Universitat 
Politècnica de Catalunya es
devingui una realitat. 
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Des del juny de 1990, la Politècnica 
ha registrat 35 invencions 
El Cen tre de Transferència de 
Tecnologia és l'encarregat de tramitar 
la protecció de les invencions desenvo
lupadeç a la Universitat Politècnica 
de Calalunya 

L'acti \ itat que es du a terme als centres 
d'investigació s'ha de protegir per la 
possib le transferència dels resultats a 
sector~ sòcio-econòmics interessats en 
la seva explotació. Una de les activitats 
principa ls que es du a terme el Centre 
de Transferència de Tecnologia és. pre
cisament. la de gestionar la protecció 
dels resultats de la recerca que es de
senvolupa a la UPC. 
La protecció s'ha de realitzar sense per
judici de l'objectiu que es persegueix, 
el tipus d'investigació que es realitza, o 
la rel ac ió que hi ha entre les persones 
que treballen a l'equip i amb tercers. 
L'obj ectiu fonamental que persegueix 
el Ce ntre de Transferència de 
Tecnologia és protegir i després publi
car la invenció que es realitza. 
Així , des del juny de 1990 i fins al 

maig de l'any passat, la UPC ha regis
trat 35 invencions. que seràn patenta
bles si compleixen les condicions re
querides. Recordem que per que un in
vent es pugui patentar, ha de complir 
les següents condicions: 

I-Ser noves, és a dir, que no 
formin part de l'estat de la tècnica ante
rior a la data de presentació de la sol·li
citud i que no s'hagin fet públiques amb 
anterioritat a aquesta data. 

2- Implicar innovació, que no 
resultin evidents per a un expert en la 
matèria en comparar-les amb l'estat de 
la tècnica. 

3- Ser susceptibles d'aplica
ció industrial, és a dir, que puguin ser 
fabricades o utilitzades a la indústria. 
AI desembre de 1992, la UPC va apro
var la seva normativa sobre patents. A 
partir d'aquesta data, el nombre de 
sol·licituds de patents s'ha incrementat 
notablement. Així, mentre als anys 
1991 i 1992 es van registrar 6 sol·lici
tuds, durant el bienni 1993-94 va ha
ver-hi 22 sol·licituds de patents. 

La patent, pas a pas 

Els protagonistes I 
El professor que fa la invenció, el documentalista que en fa la cerca, l'agent 
que en redacta la patent, el C1T que la negocia i l'empresa que la fa rendible . ...... 

F unciona? 
Hi ha d'haver alguna prova o dada experimental que permeti descriure'n . 
almenys, un exemple o realització. ---.... 

I Té interès comercial? 
Cal que tingui expectatives fonamenta-

I des d'arribar al mercat. és a dir. que es 
vengui o s' incorpori en un producte o 
procés industrials. 

/" 
Es pot evitar que es copiï? 
Si la invenció no es pot copiar, és millor guardar-la com a 
kl10w hm\'. Si es pot copiar, només s'ha de patentar si es con-
fia a poder detectar i perseguir l'eventual infractor. -------.. 

I La fem rendible? 
Dins dels 12 mesos de priOlitat, i com més aviat millor, s'han de localitzar 
empreses interessades a adquirir el dret per patentar en nom seu en algun 
país estranger o interessades en una llicència de l'eventual patent espanyola. 

I .-----
I lJedactem una patent 
Es recomanable que la sol· licitud sigui redactada i tramitada per un agent en 

I col ·laboració amb l'inventor. Per adquirir el dret de prioritat internacional n'hi ha 
prou amb presentar-la a Espanya, on la UPC no paga taxes . 

És patentable? 
L'anàlisi dels documents localitzats mitjançant 
una cerca en bases de dades accessibles en línia ¡.... ___________ ..J 
o CD-ROM ha d'indicar que la invenció és no-
va i no òbvia en un àmbit mundial. 

Font: Pascual Segura, CEOP-UB 



L1Escola de Fotografia acull una exposició dels 
fotoperiodistes Sandra Balsells i Paul Jenks sobre la 
guerra a Ilantiga Iugoslàvia 
La mostra presentarà algunes de les fotografies més representatives del foto
reporter Paul Jenks, que va morir assassinat mentre cobria 
la guerra a Croàcia 
L'acte d'inauguració va 
comptar amb La presència 
del rector, Jaume Pagès, i 
del president del Consell 
Social, Xavier LLobet 

Fins al proper dia 12 de juny 
es presenta a l'Escola de 
Fotografia de la Fundació 
Politècnica de Catalunya (c/ 
Bisbe Urquinaona, s/n . 
Terrassa) l'exposició titulada 
Cròniques balcàniques , en 
la qual es recullen un total de 
25 i matges en color de l'obra 
del fotoperiodista Paul Jenks, 
que va morir el 1992 en la 
guerra bruta que té lloc a 
l'antiga lugoslàvia, i Sandra 
Balsells, de la qual s'exposen 
25 fotografies en blanc i ne
gre. 

més temps han cobert el con
flicte a l'antiga Iugoslàv ia, 
una activitat que va conduir a 
la mort Jenks el 1992. quan 
va ser assassinat pel s trets 
d'un franctirador. 
Cròniques baLcàniques pre
senta les imatges que sobre 
la guerra a Croàc ia van cap
tar Paul Jenks, entre juliol de 
1991 i gener de 1992, i 
Sandra Balsells, que presenta 
a la mostra fotografi es del 
conflicte a Croàcia i Bòsnia 
preses al llarg de tres viatges 
que la fotògrafa barcelon ina 
va fer a la zona en guerra en
tre el jul iol de 1991 i l'agost 
de 1993. 

Periodistes a la guerra 

La mostra recull també cinc 
portades de diaris en les 
quals es van publicar foto
grafies fetes per Paul Jenks , 
com també altres cinc retalls 
de diari amb imatges capta
des per Sandra Balsells. 
Sandra Balsells i Paul Jenks 
han estat dos dels fotoperio
distes que millor i durant 

La inauguració de l'expos i
ció, que va tenir lloc e l dia 
24 de maig, es va emmarcar 
en una xerrada en la qual la 
fotoperiodista Sandra 
Balsells i el bosni à E rol 
Calakovic van parlar sobre 
com la desintegrac ió de 
Iugoslàvia ha afectat els mit
jans de comunicació i cI tre
ball del periodistes. Paul Jenks/AFP. Masíc Sagovína, 21 de desembre de 1991 

La Politècnica slintegra en el CLUSTER, el principal 
consorci d1universitats tècniques dlEuropa 
La incorporació de la UPC gairebé esgota la capacitat d 'aquesta xarxa, atès que es vol malltenir Ull nombre restrillgit de mem
bres per taL d'assegurar l'operativitat de La cooperació. "EL dinamisme de la UPC ha/et possible que s'imposés La llostra candi
datura a d'altres possibilitats" va assegurar el rector de la UPC, Jaume Pagès 

Des d'aquest mes de 

~ 
maig, la Universitat 
Politècnica de 
Catalunya pertany a 
la xarxa europea 
d ' universitats tècni
ques CLUSTER 
(Cooperative Link 
Between Universities 
of Science and 

Technology for Education and 
Research), un consorci d'onze universi
tats entre els objectius del qual hi ha la 
introducció de la dimensió europea en 
l'educació universitària, la innovació 
en els plans d 'es tudis, la mobilitat 
acadèmica dels estudiants i l'establi
ment d'un sistema de transferència de 
crèdits dins de la xarxa. 
CLUSTER pretén també impulsar la 
realització de dobles titulacions i titula
cions multiinstitucionals entre els seus 
socis. com també tenir una actuació 

Les universitats 
de CLUSTER 

- Barcelona, Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC) 

- Darmstadt, Technische Hochschule 
- Du blin, Trinity College 

- Eindhoven, University or 
Technology 

- Grenoble, Institut National 
Polytechnique de Grenoble (INPG) 
- Karlsruhe, Universitat Karlsruhe 

(TH) 
-Lausanne, École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne (EPFL) 

- London, Imperial College oC Science, 
Technology and Medicine 

- Louvain, Université Catholique de 
Louvain (UeL) 

- Stockholm, Royal Insti tute or 
Technology (RTH) 

- Torino, Politecnico de Torino 

conjunta de les universitats que en són 
membres en l'àmbit internacional. aug
mentar la recerca conjunta i fer la su
pervisió multi lateral de programes de 
doctorat. CLUSTER, que va fer l'as
semblea general en què es va aprovar 
l'admissió de la UPC a Lovaina el 20 
de maig. serà una fundació amb seu a 
la ciutat holandesa d'Eindoven. Els 
seus àmbits són els següents: 
- Matemàtica aplicada i modelització 
matemàtica 
- Física aplicada 
- Enginyeria civil i arquitectura 
- Informàtica i telecomunicacions 
- Enginyeria e lèctrica 
- Enginyeria ambiental 
- Enginyeria d 'organització industrial 
- Ciència de malel'ials 
- Enginyeria mecànica , enginyeria ae-
ronàutica i enginyeria tèrmica 
- Tecnologia paperera 
- Química i enginyeria química 
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Panorama 

La upe acull les jornades 
sobre La qualitat dels 
ensenyaments universitaris 
A les jornades, organitzades per l'Institut de Ciències de l'Educació i el 
Vice-rectorat de Política Acadèmica, va participar el nou secretari ge
neral del COllsejo de Ulliversidades, Francisco Michavila 

Més de 200 parti
cipants van assis
tir els dies 24 i 
25 de maig en les 
jornades que, 
com a cloenda 

- del programa de 
formació per a la 
funció docent del 
professorat uni
versitari organit
zen l' Institut de 
Ciències de 
l'Educació i el 
Vice-rectorat de 
Política 
Acadèmica. 
Amb el títol La 
qualitat li l'en 
senyament uni
versitari, les jor

nades van ser inaugurades pel director general d'Universitats, Josep Font 
i pel rector de la UPC, Jaume Pagès. A l'acte també van assistir el vice
rector de Política Acadèmica de la UPC, Lluís Jofre, el director de l'ICE, 
Josep Andreu Martín Rioja, i hi va participar també el recentment nome
nat nou secretari general del Co nsejo de Universidades , Francisco 
Michavila. 
L'objectiu de la trobada, que va reunir prop de 160 persones de la UPC i 
més de 50 d ' altres institucions i un iversitats de tot el món, era reflexionar 
sobre els diferents aspectes implicats en la qualitat de l'ensenyament uni
versitari i presentar experiències. 
Ponents d'universitats europees i nord-americanes van exposar les seves 
experiències i des de les més institucionals fins a les més personalitzades. 
Una idea que es va anar consolidant és que la qualitat és un concepte 
multidimensional que comença en el nivell més bàsic de la relació pro
fessor-estudiant. Hi va haver referències als diferents si temes universita
ris i en particular a l'espanyol, del qual es van destacar tres dèficits im
portants: la manca d'ensenyament superior no universitari, la falta d'un fi
nançament adequat a l'ensenyament i una mancança important d'ensenya
ments tecnològics. 
Entre les conclusions es va ressaltar que l'ensenyament universitari es ca
racteritza per la transmissió del que s'està investigant, raó per la qual els 
coneixements en recerca i docència han d'anar junts. Els ponents van des
tacar també la necessitat de reJlexionar sobre la qualitat de l'educació que 
s'imparteix per respondre a les necessitats i expectatives de la societat. 

Francesc Astals, nomenat 
nou director de l'ETSEIT 

El dia 27 de maig va ser escollit 
director de l'Escola Tècnica 
Superior d'Enginyers Industrials 
de Terrassa Francesc Astals , que 
substitueix en el càrrec Ramon 
Capdevila, ara vice-rector de 
Personal Acadèmic. 
Francesc Astals, de la promoció 
del 197 I de l 'ETSEIT, és doctor 
enginyer industrial i havia estat di
rector en funcions del centre, i an
teriorment, sots-director. 
Astals és professor titular de l'àrea 
de Física del Paper i Tecnologia 
Gràfica. Adscrit al Departament 
d'Enginyeria Tèxtil i Paperera, de
senvolupa la seva recerca en l'àrea 
de la imprimibilitat. 

El dia IOde maig va ser rati ficat 
en el càrrec de degà de la Facultat 
d'Informàtica de Barcelona (FIB) 
el catedràtic de la UPC Pere 
Botella . També ha estat rati ficat 
com a director de l'EUOOT, el 
professor Joan Salvadó. 
A la Junta de Govern del dia 27 
d'abril es van acordar els següents 
nomenaments: 
- e l professor Juan R. Hermoso, 
per proveir una vacant de personal 
acadèmic a la Comissió de 
Desenvolupament Estatutari; 
- l'estudiant Francesc Betorz, per 
ampl iar la representació d'aquest 
estament en la Comissió 
d'Extensió Universitària; 
- per a la Junta Elec,toral 
d'Universitat es van elegir Angel 
Cardama, com a representant del 
col'lectiu de personal acadèmic, i 
M. Angel de la Torriente i Gemma 
Pineda, en representació del PAS; 

l'estudiant Constantino 
Cabrerizo, per proveir una vacant 
de la CSAPTU; 
- com a representants de la upe al 
CIC, Lluís Jofre, com a vice-rector 
de Política Acadèmica, Guillermo 
Lusa, en representació del perso
na l acadèmic, i Eduard Falcó, en 
representació dels estudiants. 



El campus de Terrassa inaugura la seva 
nova biblioteca 

En aquesta primera fase, la 
biblioteca compta amb 162 
places de lectura, UllS 

16.500 llibres, 335 coHec
cions de revistes vives i ma
terial bibliogràfic àudio-vi
sual i en suport òptic amb 
els corresponents equipa
ments per poder-lo usar. 
La biblioteca -obra de l'ar
quitecta Rosa Bassols- està 
connectada a les bases de 
dades en CD-ROM dispo
nibles per xarxa a la UPC, 
té accés a INTERNET i 
està connectada als catà
legs de la resta d'universi
tats catalanes. 

El dia I I de maig es va inaugurar a Terrassa la primera fase de la nova bibliote
ca del campus en un acte al qual van as istir el rector, Jaume Pagès, l'alcalde de 
la ciutat, Manel Royes, el director general d'Universitats de la Generalitat, Josep 
Font, i el president del Consell Social, Xavier Llobet. 
Situada al costat de l'Escola d'Arts Aplicades -que serà cedida per l'Ajuntament 
de Terrassa per ser un edifici més del campus, segons va an unciar el rector du
rant l'acte-, la biblioteca s'ubica en un edifici de tres plantes que es construirà en 
dues fases: una primera, que és la que ara s'ha acabat, en la qual s'ha estructurat 
una zona d ' uns 1.000 m2 i a la qual es traslladaran, en primera instància, les bi
blioteques de l'EUETIT i de l'ETSETlT; la segona fase es construiran altres 
1.300 m2 i s'hi integraran la resta de les biblioteques del campus. 
El nou espai, que ha de ser destinat segons el rector, Jaume Pagès, a "aprendre a 
aprendre ". oferirà servei a prop de 4.000 usuaris, que podran accedir de manera 
automatitzada en un fons bibliogràfic de més de 15.000 volums i 1.200 revistes 
especialitzades en àrees com ara l'enginyeria tèxtil, paperera i gràfica, l'electri
citat, la mecànica i la química, entre d 'altres. Serà més endavant que la bibliote
ca del campus incrementarà els seus fons bibliogràfics amb altres especialitats 
(per exemple, òptica) i posarà a di posició dels seus 5.200 usuaris al voltant de 
17.500 llibres i 1.300 reviste . Les places de lectura existents en l'actualitat al 
campus es duplicaran i s'oferiran serveis nous, especialment pel que fa a teledo
cumentació. 
Aquesta primera fase de les obres, pressupostada en 140 milions de pessetes, es 
finança amb fons FEDER, mentre que per concloure la segona fase caldran 400 
milions més. 

Centre de recursos 
D'altra banda, a partir del mes de setembre també hi haurà en funcionament un 
centre de recursos dotat amb mitjans per a l'autoaprenentatge de català i comp
tarà amb el suport d'un assessor durant unes hores al dia. Més endavant es pre
veu que el centre permetrà estudiar altres llengües i informàtica. 

L'associació U1tC organitza una 
conferència sobre el 
Pla plurianual d'inversions 
El 17 de maig va tenir lloc a la sala de 
conferències de l'edifici B2 del cam
pus nord una conferència a càrrec del 
gerent de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, Francesc Solà. sobre el Pla 
plurianual d'inversions que ha atorgat 
la Generalitat de Catalunya per a la 
UPC per al període 1995-2000. 
L'acte, organitzat per l'associació 
Urrc' va aportar algunes de les dades 
més rellevants del pla com ara la dis
tribució, a grans trets, dels 10.500 mi
lions de pessetes atorgats a la univer
sitat. 
D'altra banda, tant el gerent com els 
assistents a l'acte van parlar dels grans 
projectes pendents, com també del 
disseny d'universitat que aquest re
cursos afavoriran per als propers anys. 

El Consell Social aprova 
l'auditoria de l'any 1994 
El Consell Social de la UPC va apro
var en la seva darrera reunió, que es va 
fer el passat dia IOde maig, l'auditoria 
feta als comptes de la universitat per a 
l 'a ny 1994 . L'empre a auditora, 
Coopers & Lybrand, SA, ha presentat 
un resultat de la liquidació pressu 
postària de 27 .054 milions de pessetes 
i un balanç de situació que incorpora 
el patrimoni de la univer itat i que 
s'ha presentat tancat en 47.746 mi
lions. L'informe de l'auditoria recull 
també un deu te de la Generalitat de 
Catalunya de 6.300 milions de pesse
tes amb la upc, 
Els darrers an ys el tancament de la li
quidació del pressupost s'ha caracte
ritzat sempre per un balanç equilibrat 
malgrat la durcsa dels exercicis econò
mics. 

Opinió 

La formació de professors en 
astronomia 

RosaM. Ros 
Dept. de Matemàtica Aplicada i 

Telemàtica 

En un moment o altre, tots ens 
hem plantejat qüestions relatives 
a l'origen de l'univers, les galàxies 
o les estrelles de neutrons. 
L'astronomia és una matèria d'in
terès en molts sectors i, en particu
lar, en l'ensenyament. 
Ara els nous plans d'estudis fan 
que sigui possible la presència de 
l'astronomia en assignatures opta
tives dins els cun·ículums. Per co
brir les necessitats del professorat 
interessat, l'Institut de Ciències de 
l'Educació de la Universitat 
Politècnica de Catalunya du a ter
me, en aquest àmbit, un seguit 
d'activitats destinades al sector do
cent dins del seu programa de for-
1}1ació permanent del professorat. 
Es una feina que compta amb l'a
val d'haver preparat més d'un mi
ler d'ensenyants durant 12 anys, 
organitzant cada curs activitats de 
diferents nivells: tant cursos gene
rals d'iniciaciació a l'astronomia 
com seminaris monogràfics dedi
cats a aspectes més concrets i per 
a professors amb més experiència. 
Pensant a establir contacte amb el 
que es fa a altres països, és normal 
comptar per a algunes sessions 
amb profes orat d'universitats eu
ropees. 
També en aquesta mateixa línia, 
l'Institut de Ciències de l'Educació 
de la Politècnica té una llarga 
història en la realització de jorna
des. 
En concret, durant el mes de març 
passat va organitzar el 5th 
Intemational Conference 
Teaching Astronomy, que va 
comptar amb la participació activa 
de membres d'institucions de gran 
prestigi dins l'astronomia profes
sional, com ara, amb un abast 
mundial, la fnternational 
ASLronomical Union i, en un àmbit 
estatal, la Sociedad Española de 
Astronomía. 
En particular, hi van participar els 
presidents de les comissions 
d'Ensenyament respectives. 
Un centenar de professors d'uni
versitat i de l'ensenyament secun
dari i que van van assistir-hi pro
cedien de 12 comunitats de l'Estat 
espanyol i 14 més de països de di
ferents continents (Alemanya, 
Argentina, Brasil, Bulgària, 
Canadà, França, Holanda, Israel, 
Itàlia, Letònia, Rússia, Sudàfrica, 
Suï a, Uruguai). 
El treball dut a terme durant el 
congrés ha donat una embranzida 
a la nostra universitat dins la co
munitat astronòmica internacional. 
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Nexus 

Un grup d1estudiants de la 
upe presenta al Saló de 
IIAutomòbil el prototip ARJ1 
L 'AR) 1 és un vehicle experimental reaLitzat com a projecte de fi de ca
rrera per un grup d'estudiants de l'ETSEIB. La seva bona relació pres
tació!cost va crear molta expectació ell l'úLtim SaLó Internacional de 
l'Automòbil, on es va presentar el mes de maig passat 

El disseny i la construcció de l'AR.T I és el projecte de fi de carrera d'un 
grup d'estudiants de l'ETSEIB format per Jordi i Albert Bartolomé, Josep 
Maria Serra, Joan Carles Vives i Raúl Martínez, i supervisat pel professor 
del Departament de Màquines i Motors Tèrmics de l'ETSElB Jesús Alva
rez. 
El prototip va ser concebut amb la finalitat d'estudiar la relació entre el 
comportament real del vehicle i cI que s'ha calculat teòricament. Per 
aquest motiu , els diferents paràmetres de la suspensió i dels frens són re
gulables, cosa que permet l'optimització experimental del vehicle. 
L'AR] I està preparat perquè un ord inador controli la seva electrònica, de 
forma que es pugui variar la injecció i l'encesa i millorar així el seu rendi
ment d'acord amb les dades que aporten els sensors. A més, la utilització 
de combustible vegetal no contaminant fa de l'ARJ I un vehicle ecològic i 
amb el qual s'obté, a la vegada, una potència superior a la d'un vehicle 
convencional. 
La bona relació prestacions/cost del prototip s'ha aconseguit reduint el 
pes del vehicle, de forma que, amb un motor de sèrie, s'obté una bona re
lació pes/potència i una gran capac itar d'acceleració (de O a 100 Km/h en 
6 segons). Així mateix, el disseny estilitzat i la reducció de la secció fron
tal implica un baix coeficient de penetració aerodinàmica, que li permet 
assolir una velocitat màxima de 226 Km!h. 
Per reduir el pes i incrementar la rigidesa i la seguretat de l'ARJ I. els es
tudiants van dissenyar una estructura multi tubular d'acer i una carrosseria 
de fibra de vidre i alumini, que és una de les innovacions més importants. 
Els estudiants ténen previst exposar el vehicle a les Jornades de Mecànica 
que hi haurà el proper més d'octubre al campus nord de la UPc. 

L'impacte dels dics 
submergits, objecte 
d'estudi al LlM 
Investigadors del Departament 
d'Enginyeria Hidràulica, Marítima 
i Ambiental participen en el pro
jecte Dynamich of Beaches, fi
nançat per la Unió Europea i co
ordinat pel Laboratori 
d'Enginyeria Marítima de la UPC. 
L'objectiu és generar una sèrie de 
dades experimentals sobre l'im
pacte hidrodinàmic (ones i co
rrents) i morfodinàmic (transport 
de sediment, evolució del fons i 
erosió) de l'onatge sobre una platja 
amb i sense dic submergit. 
Els assaigs, en els qual participen 
les universitats europees de Delft 
(Holanda), Liverpool (Regne 
Unit), Cork (Irlanda), Gante 
(Bèlgica) i Salònica (Grècia), es 
realitzaran a diversos canals i pis
ci nes d'onatge. L'escala dels as
saigs realitzats és d'l:4 en el canal 
CIEM del UM i d'I: 15 als altres 
laboratoris. 
Amb aquests experiments es pre
tén millorar el coneixement exis
tent sobre l'impacte hidro-morfo
dinàmic dels dics submergits so
bre les platges per poder compro
var la validesa d 'aquest tipus de 
solucions i en quines circumstàn
cies són idònies enfront a altres ti
pus de mesures. Així mateix, en el 
projecte es desenvoluparan models 
matemàtics de simulació vàlids 
per a aquest tipus d'estructures que 
puguin ser d'utilitat en enginyeria 
de costes. 
Els investigadors tenen previst 
realitzar els experiments al canal 
amb els dics artificials aquest ma
teix mes de juny. 

-Word Perfect, nivell avançat. 
Lloc: aula informàtica PAS, edifi
ci TL. Dies 6, 13, 20 i 27 de juny. 
Horari: de 9 a 13.30 hores. 
-Equipaments informàtics a les 
biblioteques. Lloc: aula informà
tica PAS, edifici TL. Dia 9 de 
juny. Horari : de 9.30 a 13.30 h. 
-Seguretat i higiene i primers 
auxilis. Lloc: campus nord, aulari 
A3, aula 204. Dies 13. 15, 19, 22, 
26 i 29 de juny. Horari: de 9 a 
13.30 hores. 
-CD-ROM. Lloc: aula infOImàtica 
PAS, edifici TL. Dies 14 i 16 de 
juny. Horari: de 9 a 13.30 hores. 
-Curs de D Base, nive ll bàsic. 
Lloc: aula informàtica PAS, edifi
ci TL. Dies 21, 23, 28 i 30 de 
juny, i 4 de juliol. Horari: de 9 a 
13.30 hores. 
-Prova de nive ll de català. 
Lloc:ed ifici AR-C/. Pau Gargallo 
(davant F. de Belles Arts). Dia 23. 
Horari: 13 hores. 

TeLèfon: 401 7308 



Un grup de la upe construeix un sistema 
de teledetecció per radar 
Una de les aplicacions 
de la teledetecció per 
radar és la prevenció 
d'incendis, en ser capaç 
de monitoritzar les con
dicions d'humitat i se
quera del sòl i la vege
tació 

El grup d'Antenes, 
Microones, Radar i 
Fotònica (AMRF) del 
Departament de Teoria 
del Senyal i 
Comunicacions ha dis
senyat un dispersòmetre 
que permet mesurar la 
reflectivitat per radar 
del terra i del mar. 
L'aparell, que té la fun
ció d'interpretar con'ec
tament les dades que 
s'obtenen a partir de les 
observacions per radar, 
és mòbil i autònom. 
Els pri mers assaigs es 
van realitzar el mes de 
maig passat al sostre 
del mòdul on treballa 
l'equip. El grup AMRF té previst fer 
una campanya de mesures de reflecti
vitat marina en el Laboratori 
d'Enginyeria Marítima, a la qual se
guirà una extensa campanya de mesu
res sobre la superfície terrestre que es 
duran a terme a partir de l'estiu. 

ció de catàstrofes naturals, construcció 
de grans infraestructures i estudis de 
corrents marins . 

La utilització de sistemes de teledetec
ció per radar és útil per obtenir infor
mació sobre geologia, meteorologia, 
cartografia, control de collites i espè
cies forestals, fertilitat del sòl, preven-

Una de les aplicacions potencials dels 
sistemes de teledetecció per radar és la 
prevenció d'incendis, en ser capaços 
de monitoritzar les condicions d'humi
tat i sequera de l sòl i vegetació a gran 
escala des de ;.atèl·lits o avions. 
El Departament col·labora amb l'ESA 
pel que fa al disseny del radiòmetre 
MIRAS. 

Programa de cooperació amb tercers països 
i organitzacions internacionals (INCO) 

L'objectiu d'aquest pro
grama consisteix a va
lorar la R+D comunità
ria per mitjà d'una coo
peració focalitzada en 
la mateixa línia de les 
altres accions comunità
ries exteriors. Així ma
teix, el programa pretén 
enfortir els fonaments 
científics i tecnològics 
de la UE, donar SUpOlt a 
l'aplicació de les altres 
polítiques comunitàries 
i millorar la coordinació 
amb altres instruments 
comunitaris. 
El contingut científic i 
tècnic del programa IN
CO se centra en les se
güents àrees: 
Area A: cooperació 
científica i tecnològica 
a Europa i amb organit-

zacions internacionals. 
Àrea B: cooperació 
amb tercers països in
dustrialitzats no euro
Reus. 
Area C: cooperació 
científica i tecnològica 
amb els països en de
senvolupament. 
Com a regla general, les 
propostes de projectes 
de R+D han d'incloure 
socis de, com a mínim, 
dos països comunitaris, 
o d'un país comunitar~ i 
un altre d'associat. Es 
molt convenient que si
guin diversos països. 
En el cas de l'àrea C, la 
comissió i el comitè del 
programa podran consi
derar un enfocament re
gional de la definició de 
les prioritats del progra-

ma de treball. 
El paquet informatiu 
que conté el programa 
de treball i els impres
;.os per participar-hi. 
han de demanar-se al 
Centre de Transferència 
de Tecnologia, o bé di
recta ment a la 
C omissió Europea, 
DG XII-B, Programa 
de cooperació amb 
tercers països i orga
nitzacions internacio
nals. 
R ue Montoyer, 75, 
B-I040 BrusseHes 

Àrea A: Fax 32-3-296 
33 08, la convocatòria 
es tanca el 15/12/95. 
Àrea B; Fax 32-2-296 
98 24, la convocatòria 
es tanca el 15/3/1996. 
Àrea C: Fax 32-2-296 
62 52,la convocatòria es 
tanca el 15/9/95. 

Missió Observació de la Terra 

El repte d'entendre el planeta i 
conviure-hi pacíficament 

Antolli Broqueta 
Teoria del Se1lyal i 

Comunicacions 

Recentment s'ha celebrat el 25è 
aniversari de la primera missió tri
pulada a la Lluna. l'Apolo I I. Què 
se n'ha fet. d'aquells ambiciosos 
programes? En els darrers anys, 
les administracions espacials han 
prioritzat els programes d'observa
ció de la Terra o teledetecció, en 
resposta a la preocupació creixent 
sobre aspectes com ara la capa 
d'ozó, la desforestació, la sequera, 
la pol·]ució, etc. 
En aquest àmbit, el Departament 
de Teoria del Senyal i 
Comunicacions (TSC) de la UPC 
treballa en el desenvolupament 
d'un nou radiòmetre de microones 
d'a lta resolució (MlRAS) per a 
l'Agència Espacial Europea 
(ESA). Aquest sensor permetrà la 
monitorització d'una sèrie de parà
metres transcendentals en estudis 
climàtics com ara la salinitat i la 
temperatura del mar o la humitat 
del sòL 
Però l'observació de la Terra va 
molt més enllà del desenvolupa
ment i el llançament de sensors a 
bord de satèl·lits. Hem de transfor
mar les dades que ens arriben en 
informació calibrada i fiable, cosa 
que en general no és gens fàcil. 
Amb la infOlmació cal fer l'esforç 
d'entendre els fenòmens geofísics 
d'interès i les seves interaccions, 
coneixements que amb una mica 
de seny col·lectiu haurien de tra
duir-se en l'abandonament de les 
activitats humanes agressives i 
d'un model sòcio-econòmic basat 
en el creixement i l'expansió con
tinuats. 
El Departament de TSC col·labora 
estretament amb l'ESA, la NASA 
(JPL), el Centre de Recerca Comú 
Europeu (1RC) i altres institucions 
en la interpretació correcta i l'ex
plotació de les dades dels satèl·lits 
radar d'observació sintètica (com 
ara els ERS-I i ERS-2 de l'ESA), 
capaços de proporcionar imatges 
d'alta resolució amb valuosa infor
mació del nostre entorn. Per 
aquest motiu s'ha desenvolupat un 
dispersòmetre de microones que 
permetrà contrastar les mesures 
dels satèl·lits amb mesures pròpies 
en entorns marins i terrestres con
trolats. 
Actualment es treballa també en el 
desenvolupament de tècniques in
terferonomètriques de radar que 
permeten obtenir dades de la topo
grafia ten'estre amb precisions de 
l'ordre del metre. 
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Departament de 
Construccions 
Arquitectòniques 11 
El Departament de Construccions Arquitectòniques II té com afinalitat 
la docència i la recerca en temes com ara els materials de construcció, 
els processos constructius i edificatoris, les instaz.Lacions en edificis, 
l'estudi i el càlcul d'estructures, com també el desenvolupament i utilit
zació de laboratoris i taLLers específics. També s'ocupa de la formació 
de postgrau de professionals del sector de la construcció 

El Departament pretén aprofitar la seva pluridisciplinari tat per treballar 
de forma global tots els aspectes del procés d'edificació, cosa que signifi
ca, des d'un punt de vista docent, poder transmetre als estudiants una vi
sió de conjunt estructurada i coherent del que és i com es desenvolupa un 
procés productiu complex i atípic com és el de l'edificació. 
A més , s'està duent a terme una important tasca d'actualització i nova 
producció de suports didàctics, tant pel que fa a les publicacions com al 
material àudio-visual. 

La recerca 
La recerca abasta un ampli ventall de temes relacionats amb la construc
ció d'obra nova o amb la intervenció a edificis ja existents. 
Fa dos anys i dins del mateix departament es va crear el "nucli d'estudis 
d'edificació" com a resultat d'un intens procés de treball en equip. Un dels 
primers fruits del nucli es va concretar en el desenvolupament i la patent 
d'un sistema de reforç estructural BEZG, també en la publicació de llibres 
i articles, en la col·laboració permanent amb el CTR de la Generalitat de 
Catalunya, amb col·Jegis professionals i amb empreses públiques, com 
ara Adigsa, entre d'altres. 
Els nombrosos treballs i convenis realitzats al Laboratori de Materials del 
departament han permès disposar d'un gran nombre de dades que perme
ten dur a terme importants estudis d'investigació en els camps d'actuació 
del Departament de Construccions Arquitectòniques li. 

Línies de recerca I 

El Departament de Construccions 
Arquitectòniques II té les següents 
línies i ublínies de recerca: 

Control de qualitat en l'execució 
de les obres: 
-sistemes de reforç d'estructures 
-objectius en el procés d'edificació 

Galeries de transport de serveis 
urbans. 

Diagnosi i terapèutica en la 
construcció: 
- patologies de sostres unidireccio
nals 
- problemàtica del ciment alumi
nós 
- humitats en edificacions exis
tents 

Laboratori de Materials 
Un equipament important amb el 
qual treballa el Departament de 
Construccions Arquitectòniques II 
és el Laboratori de Materials. 
Aquesta instal·lació de recerca es 
va dotar a partir de la signatura 
d'un acord marc de col·laboració 
amb el Col·legi d'Aparelladors i 
Arquitectes Tècnics signat ara fa 
quatre anys. 
El 1994 aquest laboratori va ser 
acreditat per la Generalitat de 
Catalunya com a Laboratori 
d'Assaigs de Formigó, en el qual 
es desenvolupen criteris i tècni 
ques de diagnosi amb edificis 
existents. 
El laboratori treballa actual ment 
en dues línies de recerca: la diag
nosi i les patologies d'edificacions 
existents i el control de qualitat de 
l'obra nova. 
A més, s'ha desenvolupat una im
portant tasca de recerca sobre l'a
luminosi que afecta algunes edifi
cacions. De fet, en el Laboratori 
de Materials de la Universitat 
Politècnica s'han dut a terme més 
de 25.000 assaigs per determinar 
la presència de ciment aluminós 
en mostres d'arreu de Catalunya. 
En aquest àmbit, en el Laboratori 
de Materials s'ha desenvolupat un 
sistema d'assaig per poder avaluar 
"in situ" la resistència de les bi
gues de formigó sense haver de 
desallotjar els habitatges. 



La UPC estudia la dispersió 
atmosfèrica de virus que afecten 
els animals de granja 
El Centre d'Estudis de Risc Tecnològic 
(CERTEC) del Departament 
d'Enginyeria Química de la UPC està 
duent a terme, des de fa dos anys, un 
treball de recerca sobre dispersió at
mosfèrica de virus que afecten animals 
de granja. 
L'equip del Centre de Recerca de Risc 
Tecnològic , dirigit pel professor 
Joaquim Casal, ha desenvolupat un es
tudi consistent en la modelització ma
temàtica del fenomen per saber quina 
dosi de virus rebran els individus expo
sats a aquest tipus de contaminació. A 
l'estudi s'han adaptat amb èxit models 
emprats en el camp de l'enginyeria quí
mica per a la simulació de núvols de gas 
tòxic. 
Els resultats han permès reproduir l'evo
lució de diversos brots epidemiològics 
ocurreguts a Anglaterra, dels quals es 
disposa de suficient informació per con
trastar-ne la predicció dels models. En 
concret, els estudis es van centrar en la 
dispersió dels virus FMD i el que pro
voca la malaltia d'Aujeszky, i que van 
afectar animals de granja. 
En cas d'una emissió de virus provinent, 
per exemple, d'una fabrica de vacunes o 
d'una granja infectada, la simulació per 
ordinador d'aquest tipus de fenomen 
permet l'estimació de les àrees afectades 
i l'adopció de mesures d'emergència per 
reduir-ne les conseqüències. 
El Centre d'Estudis de Risc Tecnològic 
treballa en el desenvolupament d'aquest 
estudi en col·laboració amb la Unitat 
d 'Epidemiologia del Departament de 
Patologia i Producció Animal de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 

Lliurament de premis dels 
concursos d'estereoscopis 
i d'estereogrames 

El 17 de maig passat es van lliurar al 
plató de l'Esco la de Fotografia de la 
Fundació Politècnica de Catalunya els 
premis de la tercera edició del Concurs 
d'Estereoscopis-EUOOT- i del Concurs 
d'Es tereo gram es-EFFPC. 
En aquesta tercera edició es van presen
tar a concurs 300 estereogrames, és a 
dir, imatges en tres dimensions, fruit de 
l'observació de cada ull de dues imatges 
independents que després el cervell in
terpreta en re lleu. En el concurs es van 
presentar 40 estereoscopis, aparells que 
s'utilitzen per visionar els estereogra
mes. 
Aquest certamen té com a objectiu aug
mentar els coneixements sobre la visió 
en tres dimensions i, alhora, fomentar la 
creativitat i la imaginació del partici
pants. Duran t l'acte es va fer la projec
ció en tres dimensions de l'àudio-visual 
Capadòcia. 

El CCO participa en un projecte de Nacions Unides per millorar el 
sistema de clavegueram de la ciutat nicaragüenca de Jalapa 
El Centre de Cooperació per al 
Desenvolupament està col· laborant 
amb el programa de Nacions Unides 
per al Desenvolupament (PNUD) en 
la realització d'un projecte a la ciutat 
nicaragüenca de Jalapa, que té uns 
12.000 habitants. 
El treball consisteix en la realització 
d'un estudi per al disseny d'un siste
ma de clavegueram sanitari per tal 
de recollir, transportar, tractar i dis
posar les aigües residuals procedents 
d'aquesta àrea urbana. Per participar 
en el projecte, es va desplaçar a 
Jalapa el professor del Departament 
d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i 
Ambiental AlIen Bateman. 
El projecte s'inscri u dins del progra
ma del Fons de les Nacions Unides 
per al desenvolupament de la capita
lització per al quadrienni 1992-1996 
a Nicaràgüa, que té com a objectiu 
potenciar l'extensió territorial i la di
versificació econòmica de la base 
productiva del país. El programa 
contribuirà a impulsar el procés de descentralització del govern en favor de la gestió 
local, com també per planificar, utilitzar i donar suport a les activitats de desenvolu
pament loca l en les zones del país més afectades per la recent guerra. 
El nou clavegueram de Jalapa tindrà un sistema convencional de canonades, en el 
qualla depuració de l'aigua es realitzarà mitjançant llacunes d'estabilització. 

La Diagonal. Geografia y técnica. 
Cristina Jover, de l'E.T.S. d'Arquitectura 
de Barcelona. Dirigida per Albert 
Viaplana. Llegida l' 1 de març. 

Desenvolupament d'un model d'emis
sions atmosfèriques. Aplicació a l'àrea 
geogràfica de Barcelona. Montserrat 
Costa , de l'Institut de Tecnologia i 
Modelització Ambiental. Dirigida per 
José M. Baldasano. Llegida el 6 de març. 

Organización social de la prevención. 
Recursos y estructura de la preven
ción de deficiencias, discapacidades y 
minusvalías en la población. A. 
Collado, del Departament d'Organització 
d'Empreses. Dirigida per Francisco Solé. 
Llegida el 17 de març. 

Cuerpo y maquina. Organización y 
economía del cuerpo en la época de las 
vanguardias. José Crosas, de l'ETSAB. 
Dirigida per Josep Quetglas. Llegida el 
17 de març. 

Localización y clasificación poliramé
trica de centros de dispersión en blan
cos complejos mediante imagenes ra
dar. F. Javier Fàbregas Canovas, de T. 
del Senyal i Comunicacions. Dirigida 
per Lluís Jofre. Llegida el 30 de març. 

Influència de les interconnexions en el 
disseny microelectrònic. F. de Borja 
Moll Echeto, d'Enginyeria Electrònica. 
Dirig ida per A. Rubio Sola. Llegida el 
31 de març. 

Proposta de codi normalitzat per a la 
representació gràfica de la tecnologia 
de la construcció. Joan Lluís Zamora, 
de l'ETSAB. Dirigida per Jaume 
A vellaneda. Llegida el 6 d'abril. 

Analisis estructural de poliamidas N,3. 
Eva Aceituno, d'Enginyeria Química. 
Dirigida per J. Antoni Subirana. Llegida 
el 20 d'abril. 

Fotodetectores realizados en tecnolo
gía CMOS y su aplicación a sensores 
ópticos integrados. Mauricio Moreno, 
d'Enginyeria Electrònica. Dirigida per J. 
Calderer. Llegida el 26 d'abril. 

Convocatòria per a la concessió 
d'ajuts a grups pre-competitius 
L'objecte de la convocatòria és concedir 
ajuts a grups d'investigadors de creació 
recent per al desenvolupament de projec
tes que ajudin a fer realitat el seu poten
cial competitiu de recerca, i està adreça
da als grups constituïts per investigadors 
que han fina litzat el doctorat fa menys de 
5 anys, o a qualsevol grup que no és 
competitiu en l'actualitat, però que arriba 
a ser-ho amb l'ajut sol·licitat. El grup ha 
de ser lideral per un professor ordinari 
doctor i ha de justificar la seva naturale
sa pre-competitiva. 
Es preveu la concessió d'uns 10 ajuts, les 
sol·licituds dels quals s'han de presentar 
abans del 30 de juny al CIT. 
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Campus 

Els socis del Servei dlEsports 
clouen la temporada amb 
una gran festa 
Amb esport i música, més de 2.000 socis i amics del Servei vall omplir 
la tradicional Festa de l'Esport de la Politècnica 

AI ritme de la música de l'orquestra Fuma el barco, la sala Chic Studio 
de Barcelona va rebre els més de 2.000 socis i amics del Servei d'Esports 
de la Politècnica que celebraven una nova edició de la ja tradicional Festa 
de l'Esport el 18 de maig passat. La festa va servir com a comiat dels ex
pedicionaris que el proper mes d'agost marxaran cap al Nepal per con
querir el cim de l'Everest en representació de tota la universitat. 
A les onze de la nit la sala obria les seves portes i els assistents rebien un 
regal de benvinguda i números per part icipar en el sorteig de diversos re
gals. Poc després arribava l'hora dels premis que cada any es lliuren als 
millors classificats al campionat UPC en les diferents modalitats esp0l1i
ves i als millors clubs esportius. El ball va completar la vetllada a la sala 
on, a més, dues grans pantalles mostraven ininterrompudament imatges 
sobre les diferents activitats esportives que es fan durant el curs. 

El rector va lliurar els premis dels campionats de Catalunya 
El 25 de maig va tenir lloc a l'aula màster del campus nord l'acte de 
cloenda dels campionats de Catalunya universitaris, coordinats enguany 
per la UPC. AI lliurament dels premis per als millors equips i esportistes 
de les universitats catalanes que han participat en alguna de les competi
cions van assistir el rector de la UPC. Jaume Pagès. el cap d'act ivitats de 
la Direcció General de l'Esport. Josep Masriera, i els subdirector general 
d'Universitats, Josep Rivas, a més lI'altres representants universitaris. 
En l'apartat d'esports d'equip van rebre guardó l'equip de bàsquet, volei
bol i handbol masculí de la UPC classificats en tercera possició, el de 
waterpolo masculí, segon en la se\ a competició, i el d' hadbol femení i el 
de rugbi masculí, primers classificats. Entre els millors esportistes cata
lans universitaris també hi va haver una àmplia representació de la UPC: 
Eva M. Teruel (handbol), Josep Puig (rugbi), Ramon Serra (bicicleta m.), 
Laia Santamaría (orientació), Ramon Riba (rem), Juan M. Leach i Marta 
Leach (golf). 

Units per la Ciència-ficció 
Units per la Ciència-ficció 
(UPCF) és l'associació de ciència
ficció de la UPC formada per estu
dian ts, professors i PAS interes
sats, d' una manera o altra, en la 
ciència-ficció. L'associació va ser 
creada el març del 1992 i el seu 
àmbit natural és tota la UPC, tot i 
que, ara per ara, és més activa al 
campus nord de Barcelona. 
L'objectiu fonamental de la UPCF 
és el foment de la ciència-ficció i 
les principals activitats són les de 
promoure tertúlies, projeccions ci
nematogràfiques, debats i con
ferències al voltant de la ciència
ficc ió i la seva múltiple temàtica i 
les seves manifestacions. 
La UPFC organitza concursos lite
raris, edita un fanzine (Nexus) i 
vol fomentar la lectura de la cièn
cia-ficció a la UPC per mitjà de la 
seva decidida col·laboració amb el 
Servei de Biblioteques de la UPC 
per mantenir una secció de cièn
cia-ficc ió a la biblioteca de la 
UPC. També, amb l'ajut del 
Consell Social, ha publicat ja di
versos Quaderns UPC, que recu
llen algunes de les millors 
novel· les finalistes entre les pre
sentades al Premi UPC de 
Ciència-ficció. 
La UPFC comparteix un local amb 
el Club de Rol de la universitat a 
la Casa de l'Estudiant del campus 
nord de Barcelona. 

UPCF 
Casa de l'Estudiant 
Mòdul B5, despatx 5203 
Tel. 401 72 42 
upcf@fib.upc.es 

Cinc noves associacions es 
donen d'alta a la universitat 
Recentment es va aprovar a la 
Junta de Govem l'alta de cinc no
ves associacions d'estudiants que 
promouen diferents activitats. 
Una d'aquestes és JUN, Grups de 
Recerca Cultural, que promourà 
l'estudi i la difusió de les cultures 
de l'antiguitat. 
Universitaris per la Cooperació 
té l'objectiu de realitzar projectes 
per a regions en vies de desenvo
lupament. 
Associació d'Amics i Antics 
Alumnes de /'ETSEIT donarà su
port moralment i materialment a 
l'ETSEIT a partir dels seus titulats. 
L'Associació INTERNET de la 
UPC vol difondre i promoure els 
estudis, els mètodes i les tècniques 
de la xarxa INTERNET a la UPC. 
I finalment, el Fòrum ENIORK, 
que aprofundirà en la formació 
dels enginyers industrials dins de 
l'especialitat d'Organització 
Industrial, i vol apropar també els 
estudiants al món professional. 



Empreses del sector fotogràfic lliuren beques a estudiants de l'EFFPC 

AGFA, TETENAL, ARPI i CIALJT són les quatre empreses que han participat en
guanyen el programa de beques promogut per la Fundac ió Politècnica de Catalunya 
a l'Escola de Fotografia de la UPC. 
Així, el dia 19 de maig, el rector de la Politècnica, Jaume Pagès, els representants de 
les empreses i el director de l'EFFPC, Joan Antó, van lliurar les beques als estudiants 
10rdi Valls, Carles Francitorra, Lidia Orellana i Rosario Hidalgo. 
Amb aquestes beques es pretén obtenir recursos externs per tal que els estudiants de 
l'Escola puguin finançar els seus estudis. 

Abstracció matemàtica, de Josep Cisquella, i Autografies, d'Òscar 
Tusquets i Enric Miralles, les dues exposicions de maig a la UPC 

Casals d'estiu 
S'ha obert la inscripció 
per a tots els nens i nenes 
que aquest estiu vulguin 
participar en els casals 
d'estiu que organitza la 
universitat. Enguany es 
faran al campus nord de 
Barcelona i al campus de 
Terrassa. 
Les inscripcions es po
den fer a l'Oficina 
d'Informació i Acoll ida 
del campus nord al tel. 
40 I 73 96 i al campus de 
Terrassa al tel. 401 60 
83. 

Durant el mes de ma ig es van poder visitar dues 
exposicions a la UPC. Una , la de Josep 
Cisquella, al campus nord; l'altra, la segona part 
del cicle f.utografies, en aquest cas dedicada a 
l'obra d'Oscar Tu sq uets i Enric Miralles, a 
l'ETSAB. 
La sala d'exposicions del campus nord va aco
llir, fins al 2 de juny, la mostra Abstracció ma
temàtica de Josep Cisquella, un pintor que ha 
estat alumne i professor de la UPC. L'exposició 
recollia un ampli ven tall de quadres basats en 
iconografia científica, amb grafits relacionats 
amb les matemàtiques que l'artista ha treballat a 
partir d'antigues tau les de logaritmes i tractats 
de matemàtica dels segles XVIIl i XIX. 

Autografies 
El dibuix ha tornat a ser el centre vertebrador de 
l'exposició Autografies que l'ETSAB organitza 
com a mostra de l'obra d'autor~ contemporanis, 
en aquest cas dels arquitectes Oscar Tusquets i 
Enric Miralles. L'objectiu de la mostra és explo
rar a fons els traço~, les mides, els colors o les 
intensitats dels dibui xos d'aquests autors com a 
formes d'expressió. 

La UPC a la III Universitat d'estiu de Terrassa 
Els següents cursos de la III Universitat d'estiu de 
Terrassa, que tindrà lloc a la Casa Museu Alegre de 
Sagrera seran impartits per professors de la UPC: 
Reportatge fotogràfic sobre la Terrassa modernista, 
Virgili Vera, del 26 al 29 de juny. Meteorologia i cli
matologia, Joan 10rge , del 4 al 13 de juliol. 
Astronomia i ciència-ficció, 1. José i M. Moreno, del 
5 al 14 de juliol. Ètica i seguretat informàtica, 
Manuel Medina, del 5 al 12 de juliol. Intr. a la nave
gació per lnternet, L. NavruTo, del 5 al 12 de juliol. 
Intr. a la fotografia estereoscòpica. 1. Mrutínez, del 5 
al 7 de juliol. 
Conferència: Materials inteHigents. A. Isalgué, 14 de 
juliol; Exposicions: Una finestra a la societat oberta, 
del 4 al14 de juliol; i el seminari de demostració 
Introducció a la fotografia digital, el 22 de juny. 

Ferran Latorre, guardonat amb el 
piolet d'or com a millor 
escalador de l'any 1994 
El dia 18 de maig, Ferran Latorre, un 
dels expedicionaris de la UPC que 
aquest estiu intentaran assolir el cim de 
l'Everest, va rebre el Piolet d'Or, guardó 
que lliura la Federació Espanyola 
d'Esports de Muntanya i Escalada, com a 
millor escalador del 1994. 
A l'acte , que va tenir lloc al Centre 
Excursionista de Catalunya, al qual per
tany el guardonat, van assistir entre d'al
tres el president de la Federació 
Espanyola d'Esports de Muntanya i 
Escalada, Francesc Sanahuja, el subdi
rector d'Esports. Ramon Llorens, el vice
rector d'Extensió Universitària de la 
UPC, Joan Majó, i la cap del Servei 

d'Esports de la Politècnica, Montse Puig. 
Ferran Latorre, que és estudiant de 
l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers 
Industrials de Barcelona i que ja va parti
cipar en l'expedició que la UPC va orga
nitzar al Xixa Pangma el 1992, ha rebut 
aquesta condecoració per l'obertura de 
noves vies a Gavarnie (Pirineus), Petites 
1m-asses (Montblanc) i Monte Rosa (ma
sís de Valais), i per l'obertura de vies de 
setè grau a les Dolomites i la via 
Gabarrou/long. 

Nous títols a les col·leccions 
d'Edicions UPC 
Edicions UPC ha editat recentment a la 
seva col·lecció Politext dos nous títols. 
Es tracta d'Arquitectura y energía solar, 
de Rafael Serra Florensa i Helena Coch, 
dins l'àrea d'arquitectura i urbanisme, i 
Energía solar fotovoltaica, de Lluís 
Castañer, dins l'àrea de tecnologia elèc
trica i electrònica. 
També s'ha editat, en co l·laboració amb 
la Mútua Universal, el volum 
Ergollomía 1. Fundamentos, de la 
col-lecció Aula Teòrica, escrit pels pro
fessors Pedro Mondelo, Enrique Gregori 
Torada i Pedro Barrau. El llibre ofereix 
una visió general d'aspectes bàsics com 
les relacions dimensionals, informàti
ques i ambientals, entre d'altres. 
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Es presenten 44 propostes de projectes de col·laboració 
amb països en vies de desenvolupament com a 
resposta a la convocatòria del CCO 

La resolució definitiva 
de la convocàtoria, en 
la qual es faran cons
tar els projectes accep
tats i l'import dels ajuts 
concedits, la farà pú
blica el Centre de 
Cooperació per al 
Desenvolupament du
rant la primera quinze
na d'aquest mes 

Un total de 44 propos
tes s'han presentat a la 
convocatòria per a la 
concessió d'ajuts, que 
des de fa dos anys or
ganitza el Centre de 
Cooperació per al 
Desenvolupament 
(CCD) de la UPC, amb 

Per centres, han arribat 
so l·licituds de 
l'ETSECCPB (9), de 
l'EUPM (8), de l'ETSAB 
(6), de l'EUPB (5), de 
l'EUETAB (3), de 
l'EUETIT (3), de 
l'ETSETB (3), de l'ICE 
(3), de l'ETSAV (2), de 
l'ETSElT (1) i un més de 
l'Escola d'Enginyeria 
Tècnica Química 
d'Igualada. 
Del total de propostes pre
sentades, 38 tenen el seu 
àmbit d'actuació a països 
d'Amèrica Llatina i 5 al 
continent africà. 
El Centre de Cooperació 
per al Desenvolupament, 

l'objectiu de promocionar iniciatives de cooperació i de 
donar suport a aquelles persones i grups de la comunitat 
interessats a realitzar projectes de cooperació amb els 
països en vies de desenvolupament. 

actualment dirigit per 
Josep Casanovas, va néixer impulsat pel Consell Social el 
1992 per sensibilitzar la comunitat sobre els problemes 
socials, econòmics i tècnics dels països en vies de desen
volupament. 

Enguany, l'import total d'aquests aj uts prové del 0,7 % 
que la universitat destina al CCD en el seu pressupost ge
neral. Les propostes s'emmarquen en tres àmbits que fan 
referència a ajuts per impartir cursos (19), per a estudis i 
projectes (l5) i per a viatges per a la preparació de pro
jectes (10). 

Les actuacions del centre van dirigides a col·laborar en la 
conecció dels desequilibris en aquests paisos, als quals la 
UPC pot aportar un bagatge important. A més de la ges
tió de projectes de cooperació, el CCD organitza diverses 
accions de formació i de sensibilització sobre aquesta 
problemàtica. 

Josep Casanovas 
Director del CCD 

En primer 11oc, destacar un fet im
portant que ens facilita el treball que 
estem portant des del CCD: no par
tim de zero. A la UPC són molts els 
qui , sensibilitzats per tot el que es 
relaciona amb la cooperació amb 
persones i institucions dels països en 
vies de desenvolupament, fa temps 
que dediquen molt del seu temps i 
de les seves il·lusions a activitats 
que volen reduir el desequilibri exis
tent entre els habitants del planeta. 
El CCD vol estimular i afavorir 
aquestes iniciatives, i promoure cur
sos, projectes, intercanvis i con
ferències i donar a conèixer altres 
organitzacions, i vol informar la co
munitat universitària del que es fa i 
del que es pot fer amb els nostres 
mitjans, que no són pocs: tenim les 
persones i tenim els coneixements 
que els nostres interlocutors ens de
manen i necessiten i, encara més, te
nim la generositat i l'afany de justí
cia que cal per aconseguir un món 
en el qual tots ens puguem sentir a 
gust. 

Josep Font Soldevila 
Catedràtic de l'EUPM 

El ventall d'accions que pot fer el 
professorat de la UPC és molt ampli. 
Aquesta vegada em refereixo a la 
possibilitat de col ·laborar amb paï
sos menys desenvolupats que el nos
tre, aportant-hi el que sabem fer: fer
hi classes o desenvolupar-hi idees o 
processos adequats al seu abast. 
Aquestes aportacions requereixen 
uns esforços considerables per orga
nitzar, preparar, estar-hi i fer-les rea
litat. Així es pot col· laborar un xic 
per millorar la justícia social en un 
país llunyà, cosa que molts de nosal
tres en un moment o altre hem vol
gut fer. El CCD ofereix als estu
diants la possibilitat de fer projectes 
de fi de carrera, inspirats en proble
mes tècnics reals per conèixer les 
solucions que s'apliquen en aquells 
paisos, que encara que precàries, són 
molt enginyoses. Col·laborant amb 
empreses locals, assessorant directa
ment o per mitjà de les seves univer
sitats, es dóna a conèixer la UPC i 
nosaltres obtenim una visió més jus
ta i real del món. 

Jan Bover 
Estudiant de 5è de l'ETSET8 

Cooperar amb les regions més desfa
vorides del planeta no vol dir, única
ment, destinar-hi tots els recursos 
possibles, sinó que també significa 
sensibilitzar la nostra societat perquè 
sigui més justa i solidària. I és aquí 
on la universitat pot tenir un paper 
molt important, ja que aquesta és la 
responsable de la fonnació tant tèc-
nica com humana (o almenys ho 
hauria de ser) dels futurs professio-
nals. Així doncs, s'han d'apreciar ini
ciatives com la creació del CCD, 
que, a més de finançar diversos pro
jectes al Tercer Món, està realitzant 
un bon treball de sensibilització. 
Igualment trobo formidable que els 
mateixos estudiants s'hagin organit-
zat a l'entorn d'Enginyeria Sense 
Fronteres amb uns objectius molt al
truistes. De totes maneres, també 
crec que la universitat encara s'hi 
hauria d'implicar molt més, facilitant 
més recursos a les organitzacions i 
potenciant les tasques de sensibilit
zació, per mitjà de conferències, cur- :g¡ 
sos, assignatures,etc. iS 


