
La celebració del 25è ani
versari de la Universitat 
Politècnica de Catalunya és 
un fet singu lar que ens 
convida a reflexionar no 
només sobre la nostra histò
ria, sinó també sobre l'evo
lució de tot el sistema uni
versitari català. Creiem que 
tota excusa és bona: i més 
si es tracta d'un esdeveni
ment com aquest, per recor
dar el passat, però, sobretot, 
per fer-ne un anàli si critico 
El 1971 , quan la UPC es va 
c re ar, tots lluitaven per 
aconseguir una universitat 
científica, autònoma, de
mocràtica i cata lana. 
Semblava que això seria la 
olució a tots el mals de la 

universitat. Han passat 25 
anys i hem descobert que, 
una vegada aconseguides 
aquestes fites, ens plantejen 
d'altres molt importants per 
assolir. 
No podem pas dir que la 
uni versitat no tingui més 
autonomia o no sigui més 
democràtica del que era els 
anys setanta. Des del punt 
de vista científic i acadè
mic, la universitat ha incre
mentat notablement la seva 
qualitat; des del punt de 
vista democràtic també 
hem millorat molt i tenim 
un grau d 'autonomia del 
qual no sempre s'ha fet l'ús 
que la legislació permet. 
Però ai xò no és suficient 

s'ha desenvolupat extraor
dinàriament. Tanmateix, la 
universitat viu processos 
d 'evolució molt lenta com 
el de la normalització lin
güística i té pendents temes 
clau que no depenen només 
d'aquesta evolució com ara 
un debat polític serios sobre 
el model de sistema univer
sitari que necessita el nostre 
país . Han passat 10 anys 
des que va tenir lloc la 
transferència de competèn
cies en matèria d'ensenya
ment, però no tenim una 
llei del sistema universitari 
català elaborada pel 
Parlament de Catalunya. 
Tots aquests anys han servit 
també per descobrir que tot 
sovint les reivindicacions 
més elementals no s'obte
nen per decret, sinó que són 
el fruit de processos en els 
quals cal continuar apro
fundint. La democratització 
és un camí que ha de con
duir a una mentalitat de
mocràtica, a l'exercici res
ponsable de la nostra auto
nomia i a la creació d'una 
nova cultura dins de la co
munitat. 
AI llarg d'aquest curs i amb 
motiu de la celebració 
d'aquests 25 anys, organit
zarem tot un conjunt d'acti
vitats culturals, científiques 
i lúdiques que ens han de 
permetre valorar els 
avenços, tot mantenint l' es-

25 anys de la 
Universitat Politècnica 

de Catalunya 

perit crític. Som 
una institució jo
ve que incorpora 
elements de gran 
tradició tècnica i 
cultural, que han 
estat peces clau 
en el progrés 
econòmic i social 

per donar-nos per satisfets. 
El sistema universitari pa
teix encara restriccions im
portants en la seva autono
mia en temes rellevants 
com ara el de l'accés dels 
estudiants o la contractació 
del professorat universitari. 
No podem oblidar tampoc 
que, en tots aquests anys, 
l'Administració pública no 
ha desenvolupat un model 
financer que permeti donar 
un conti ngut més real a 
l'autonomia universitària. 
Durant aquest temps s'han 
fet els traspassos de com
petències en matèria d'edu
cació a la Generalitat i el 
sistema universitari català 

de Catalunya. Ara hem de 
continuar treballant per 
guanyar confiança en no
saltres mateixos i obtenir la 
confiança de la societat que 
ens envolta. 
És el moment de posar les 
bases per projectar-nos cap 
al futur i marcar les línies 
estratègiques que ens per
metran aconseguir la uni
versitat que volem i neces
sitem per a Catalunya din
tre de 25 anys. Una univer
sitat de qualitat, valorada 
socialment i plenament in
tegrada en el sistema euro
peu que pugui exercir de 
motor del progrés socia l, 
cu ltural i econòmic. 
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tercer conveni col·lectiu 
per al personal laboral , 
pàg. 5 
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UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 

Els estudiants de la upe podran 
saber el cost real del seus estudis 
en matricular-se 
És una de les novetats de la carpeta La UPC t'informa que, per 
primera vegada, rebran tots els estudiants de la Universitat i que 
conté tot el que cal saber per començar el curs acadèmic 

Tots els estudiants de la UPC rebran 
aquest curs la carpeta La upe t'il/
fo rma que fins ara estava reservada 
només per als estudiants de primer 
curs. El volum incorpora com a no
vetat important un apartat que amb 
el títol "La teva matrícula, què costa, 
què pagues" vol donar a conèixer 
quin és el cost real dels estudis a la 

Politècnica, qui
na part paga 
l 'estudiant i qui
na subvenciona 
l'Administració 
pública. De ma
nera que els es
tudiants podran 
conèixer, en for
malitzar la ma
trícula. quin és el 
cost del curs 
complet i el que 

costa cursar un crèdit. 
L'obtenció d'aquest cos t ha estat 
possible perquè la Politècnica ha po
sat ja en marxa un pressupost per 
programes basat en una comptabili
tat analítica que ha permès establir 
els costos derivats de l'ensenyament 
i separar aquests d'altres que no 
s' han de carregar a l'estudiant, com 
ara els de la recerca. 
El pressupost de la UPC per al 1995 
és de 23.300 MPTA. D'aquesta 

quantitat, la Universitat Politècnica 
de Catalunya destina a la docència la 
quantitat de l5.979 MPTA, un 69%, 
mentre que a la recerca es destinaran 
7.321 MPTA, un 31 % del pressu
post. L'anàlisi dels costos d'un curs 
complet i d'un crèdit s'han fet en 
funció del volum de recursos desti
nats a la docència. 

La factura ombra 
Segons aquest mecanisme de comp
tabilitat, un curs complet costa a la 
UPC 558.750 PT A de mitjana, de les 
quals 470.434 PTA són aportades 
per l'Administració i 88.316 PTA. un 
l6%, per l'estudiant. Quan es tracta 
de la matrícula d'un crèdit, el cost 
mitjà és de 7.450 PT A, de les quals 
5.978 PTA són subvencionades per 
l'Administració i 1.472 PTA, és a dir 
un 19,7%, les paga l'estudiant. 
Els càlculs s' han fet sobre la base 
dels preus de matrícula del curs 
1995-96, sense tenir en compte 
l'efecte de les repeticions ni l'espe
cificitat de cadascun dels estudis 
Aquesta és la primera vegada que 
una institució universitària pública 
genera per a cada estudiant la deno
minada factura ombra. en la qual 
s'especifica en el moment de la ma
triculació l'aportació de l' Adminis
tració i la que fa el ciutadà. 

Per primera vegada, 
aquest curs tots els 
es tudiants de la 
U niversitat 
Politècnica rebran 
la carpeta La upe 
l ' i nfo rma am b tot 
e l que cal saber 
pe r iniciar el nou 
curs acadèmic, un 
conjunt d ' ele
ments informatius 
que fins ara estava 
reservat només per 
als estudiants de 
primer curs. 

Tota la informació 
des del principi amb 
"La upe t'informa" 

Proporciona també 
informació sobre els 
diferents serveis de la 

La carpeta, i1·lus
trada per l'artista 
Perico Pastor amb 
motius tecnolò
gics, és un útil ar
xivador que conté 
informació sobre 
com matricular-se, 
les normatives de convalidació, exà
mens i permanència, i els plans d'es
tudis dels diferents ensenyaments 
que es poden cursar a la universitat. 

Universitat 
Politècnica de 
Catalunya, a més de 
plànols d'ubicació , 
la guia d'esports i 
detalls sobre el car
net de la UPC, el 
crèdit-sou, l'assegu
rança, el Servei 
d ' Esports i la coo
perativa ABACUS. 
La carpeta La upe 
t'informa explica 
també com en el 
moment de forma
litzar la matrícula es 
pot fer l'aportació 
voluntària equiva
lent al 0,7 de l'im
port (unes 350 pes
setes el quadrimes-

tre de mitjana), que es destinarà a ac
cions de cooperació amb el Tercer 
Món impulsades des del Centre de 
Cooperació per al Desenvolupament. 



El curs 1995-96 la upe ofereix 7.045 places, 
5.460 a centres propis i la resta als adscrits 
La UPC ha ofert un total de 7.045 places 
per al curs 1995-96, 5.460 de les quals 
pertanyen a centres propis i la resta, als 
adscrits. 
Pel que fa a la demanda, 10.035 estu
diants van sol·licitar en primera preferèn
cia cursar estudis a la Politècnica. 
D'aquesta xifra, 7.943 estudiants ho van 
fer als estudis que s'imparteixen a centres 
propis de la UPC i 2.092, als adscrits. 

Entre els estudis més sol·licitats desta
quen els d'Informàtica de la FIE, amb 
1.139 estudiants, els d'Arquitectura 
Tècnica, am b 849, i els d'Arquitectura 
Superior de Barcelona, amb 728. 
Un any més, la majoria de places que s'o
ferien van ser ocupades per estudiants 
que les havien sol·licitat en primera pre
ferència. 
Les notes de tall més elevades correspo-

LA DEMANDA D'ENSENYAMENTS. CURS 1995-96 

nen a la llicenciatura de Matemàtiques, 
per a la qual es demana 7,77 (la nota 
d'accès més elevada dels estudis oferts a 
Catalunya), l'Enginyeria Tècnica en 
Sistemes de Telecomunicació de Sant 
Just (7,14) i l'Enginyeria de Camins, 
Canals i Ports (7,13). 
D'altra banda, del total d'estudiants assig
nats el mes de juliol a la UPC, un 50% té 
una nota d'accés superior al 7,04. 

Centres propis Estudis Places Demallda Notes de tall 
la.pref PAA U FP 

FME L1ic. de Matemàtiques 50 158 7,77 
ETSAB Arquitectura 380 728 6,69 
ETSETT Enginyeria Industrial 390 261 5,72 
ETS ETB Enginyeria de Telecomunicació 467 593 6,64 
ETSEIB Enginyeria Industrial 575 667 6,26 
ETSECCPB Eng. de Camins, Canals i Ports 175 294 7,13 
ETS ECCPB G. S. en Eng. Geològica 60 48 5,71 
FIB Eng . Informàtica i Eng. Tècn. en Inf. 600 1.139 6,04 8,19 
ETSAV Arquitectura 125 189 6,50 
Total cicle llarg 2.822 4.077 

FME Diplomatura d'Estadística 50 47 5,9 7,23 
ETS ECCPB Eng. Tècn. d'Obres Públiques 225 346 6,53 7.33 
FNB Dipl. de Màquines Navals 20 41 6,17 7.4 
FNB Dip!. de Navegació Marítima 40 77 6,23 7,25 
EUPBL Eng. Tècn. Sistemes de Telec. 100 284 7,14 7,97 
EUPB Arquitectura Tècnica 450 849 6,15 7,41 
EUPB Topografia 65 141 6.20 7,41 
EUETIT Eng. Tècn. lnd.- Tèxtil 50 43 5,89 7,30 
EUETIT Eng. Tècn. Ind.- Mecànica 75 176 6,12 7,63 
EUETIT Eng. Tècn. lnd.- Química Ind. 70 99 5,93 7,25 
EUETlT Eng. Tècn. Ind.- Electrònica lnd. 135 226 5,98 7,51 
EUETIT Eng. Técn. Ind. - Electricitat 70 65 5,89 7,30 
EUPM Eng. Tècn. Ind. - Mecànica 120 100 5,61 7,18 
EUPM Eng. Tècn. Ind. - Química lnd. 60 47 5,69 6,90 
EUPM Eng. Tècn. lnd. - Electrònica lnd. 60 87 5,70 7,43 
EUPM Eng. Técn. de Mines - Expio!. de Mines 60 43 5,78 7,03 
EUPM Eng. Tècn. Telec. - Sistemes Electròn . 60 125 6,12 7,37 
EUPVG Eng. Tècn. Informàtica de Gestió 90 129 5,78 7,81 
EUPVG Eng. Tècn. Ind. - Mecànica 138 131 5.69 7,27 
EUPVG Eng. Tècn. Ind. - Electricitat 75 94 5,61 7, 14 
EUPVG Eng. Tècn. Ind. - Química lnd. 75 82 5,71 6,96 
EUPVG Eng. Tècn. lnd. - Electrònica Ind. 110 102 5,60 7,28 
EUPVG ~ng. Tècn.Telec. -Sistemes Electròn. 240 204 5,72 7,16 
EUOOT Optica i Optometria 200 328 6,17 6,57 

Total cicle curt 2.638 3.866 

TOTAL 5.460 7.943 

Centres adscrits Estudis 
EUETIB Eng. Tècn. Ind. - Mecànica 200 519 6,17 7,68 
EUETIB Eng. Tèco. lnd - Electricitat 80 222 6;04 _"': , 6,66 
EUETIB Eng. Tècn. lnd. - Química lnd. 150 248 6.04' - 7,30 
EUETIB Eng. Tècn. Ind. - Electrònica Ind. 170 419 6,09 7,61 
EUETAB Eng. Tècn. Agr. - Industr. Agràries i AI. 75 167 6,27 7,50 
EUETAB Eng. Tècn. Agr. - Explotac. Agropec. 75 98 6.11 7,09 
EUETAB Eng. Tècn. Agr. - Hortofr. i Jardineria 75 105 6.04 7,24 
EUPMT Eng. Tècn. Telec. - Telemàtica 100 97 S,57 6,91 
EUPMT Eng. Tècn. lnd. - Electrònica Ind. 100 54 5.40 6,81 
EUPMT Eng. Tècn. Informàtica de Gestió 100 63 5.44 7,13 
EUETlI Eng. Tècn. Tnd. - Química Ind. 45 32 5,56 6,88 
EUETTPC Eng. Tècn. Teixits de Punt 45 16 5,41 5,78 
EUPO Eng. Tècn. Agr. - Industr. Agràries i AI. 100 20 5, 15 5,81 
EUrO Eng. Tècl1. Informàtica de Gestió 150 15 5,00 5,00 
EUPO Eng. Tècn. Telec. - Sistemes Electròll . 120 17 5,00 6,33 
Total centres adscrits 1.585 2.092 
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Panorama 

Xavier Lamas, membre de 
Ilexpedició upe Everest 95, 
perd la vida a IIHimàlaia a 
causa d1una allau 
Xavier Lamas, de 31 anys, era Ull alpinista expert que ja havia partici
pat en les expedicions que la upe va organitzar al Pumori (7.165 m), el 
1990, i al Xixa Pangma (8.008 m), el 1992. Xavier Lamas havia estu
diat medicina i cirurgia a la Universitat de Barcelona, ifeia dos anys 
que treballava com a investigador a la Universitat de Harvard 

Xavier Lamas. metge i alpinista 
de l'expedició UPC Everest 95. 
va perdre la vida el 26 d'agost 
passat. en ser sorprès per una 
allau quan descendia amb la resta 
dels expedicionaris del pic 
Changzeng (de 6.977 metres d'al
titud), durant una ascensió d'en
trenament. El cos de Xavier 
Lamas va ser trobat pels seus 
companys d'expedició a 900 me
tres d'on s'havia produït l'accident 
i. davant la impossibilitat de tras
lladar-lo. pel risc que comportava 
la zona, van decidir enterrar-lo, 
després d'una senzilla cerimònia, 
en el mateix lloc on el van trobar. 
La notícia de la mort de Xavier 
Lamas va commocionar tota la 
comunitat universitària de la 
UPC i es va declarar jornada de 
dol el dia 28 d'agost. A més. es 
van suspendre els actes festius 
previstos amb motiu de la cele
bració del 10è ani versari de la 
conquesta de \'Everest per una 
expedició catalana. 
Els membres de l'expe9ició UPC 

Everest 95 es van mantenir des d'aleshores en contacte amb el rector de la 
Politècnica, a qui van comunicar. en un primer moment, la seva intenció 
de prendre's uns dies de reflexió i avaluar les seves possibilitats per conti
nuar amb la campanya. Finalment, el 31 d'agost el grup va comunicar la 
seva intenció de continuar el procés d'entrenament i aclimatació. Segons 
el comunicat enviat pels expedicionaris, aquesta decisió "ha estat /IIolt di
fícil. Hem estat companys d'en XOI'i des de fa molts an)'s i, més que un 
gran company de cordada, ha estat un bon amic. Continuar sense ell ja 
no serà el mateix." A més, els set integrants de l'expedició van manifestar 
que "encara mantenim la i/·ll/sió d 'illtentar complir els objectius que illi
cialme1l1 teníem els vuit membres de l'expedició". D'altra banda, el 7 de 
setembre va tenir lloc a la parròquia de la Puríssima Concepció una misa 
en memòria de Xavier Lamas a la qual van assistir familiars, amics i 
membres de la UPC. 

Antoni Perramon serà el 
síndic de greuges 

El Consell Social de la UPC ha es
collit Antoni Perramon i Dalmau 
com a síndic de greuges de la uni
versitat. càrrec que no ocuparà a 
dedicació completa fins al mes de 
gener. Perramon, que en l'actuali
tat és director general del 
Patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya, és membre del Consell 
Social de la UPC i president de la 
seva Comissió Acadèmica. 
Nascut a Igualada el 1931, Antoni 
Pen'amon és doctor enginyer in
dustrial, advocat i economista. A 
més de treballar en di verses em
preses privades, ha estat gerent de 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona i inspector general de la 
Inspecció Econòmico-financera 
dels Serveis de la Generalitat, i ha 
dut a terme tasques de docència a 
la Universitat Ramon Llull i a la 
Universitat Pompeu Fabra. 

El Consell Social fa una 
declaració sobre Bòsnia 
El Consell Social va adreçar, al 
mes de juliol passat, una declara
ció al president de la Unió 
Europea, Felipe Gonzalez, en la 
qual feia palès el seu "rebuig i in
dignació davant el genocidi i la 
I/uita fraticida de què són objecte 
els pobles de l'antiga ¡ugoslàl'ia, i 
molt especialment el de Bòsnia." 
Hi afegeix que l'actitud dels re
presentants de la comunitat inter
nacional ens omple de vergonya. 
Europa ha de reaccionar exigint, 
no sols la fi de la matalZça i de les 
hostilitats, sinó també que es trobi 
un espai de diàleg i consens per 
tal de retornar la pau als pobles 
avui oprilllits i una via per a la 
convivència respectuosa i pacífï
ca. És 11/1(/ obligació que no po
dem defugir si tots l'olem conti
nuar sentint-nos europeus. " 
D'altra banda, el Consell Social re
clama a tot els polítics "l'adopció 
d'una actitud decidida i eficaç per 
aturar les agressions que, en nom 
de la neteja ètnica, continua re
bent la població civil bosniana. 
Ens afegim a totes aquelles veus 
solidàries que diuen prou i cla
mem una reacció vers la justícia i 
la convivència." 



Aprovada la nova Llei de 
contractes de les 
administracions públiques 
Recentment, ha estat aprovada aques
ta nova llei de contractació, a la qual 
queda subjecta la UPC. L'objecti u de 
la nova legislació és la restitució dels 
principis de transparència i concurrèn
cia d'ofertes definits en la llei anterior. 
La nova redacció s'adequa a la norma
tiva vigent a la Unió Europea i agru
pa, en un sol text, les diferents lleis o 
decrets que fins ara regu laven aquesta 
matèria. La llei inclou una part gene
ral, que comprèn l'organització admi
nistrativa de la contractació pública, i 
una altra que regula separadament els 
diferents tipus de contractes: obres, 
gestió de serveis públics, subministra
ments, consultor ia i assistència, de 
serveis i de treballs específics i con
crets no habituals de l'Administració. 

La Politècnica inclou els 
currículums dels titulats en el 
Servei Català d'Ocupació 
El rector de la UPC, Jaume Pagès, i el 
conseller del Departament de Treball 
de la Generalitat, Ignasi Fan'eres, han 
signat un conveni de col·laboració 
amb el que els currículums dels estu
diants i titulats de la UPC siguin inclo
sos en el Servei Català d'Ocupació. 
D'aquesta manera, la Politècnica esde
vé la primera universitat catalana a in
cloure aquesta informació en el nou 
servei de la Generalitat. Durant l'acte, 
el rector va assenyalar que "IOt i que 
els titu lats de la UPC es col·loquen 
amb relativa facilitar , la universitat 
està interessada a fer més fàcil lo in
sen'ió laboral. " El rector i el conseller 
han signat un altre conveni perquè la 
UPC dugui a terme cursos de formació 
de formadors per mitjà de l'ICE. 

Se signa el conveni col· lectiu 
de personal laboral de les 
universitats catalanes 
Les set universi tats públiques catala
nes han signat el [lI conveni col·lectiu 
per a l person a l laboral, que afecta 
prop de 3.000 persones i que serà vi
gent fins al 31 cic desembre de 1998. 
E l nou conveni . signat el 12 de juliol 
passat pels sindicats UGT, CC.OO i 
CAU, assenyal a que les retribucions 
es fixaran d'acord amb els pressupos
tos de la Generalitat per a cada any. 
El conveni e, tableix un p lus cie 
50.000 PTA per al 1996 i un altre de 
75.000 PTA per al 1997 i el 1998, no 
acumu lab les, i per a tots els grups que 
el 1999 passaran a formar part clel sou 
base. D'altra banda, la nòmina del 
mes de juliol del personal laboral va 
incorporar el 3.5% d'increment des 
del mes de gener. Segons el conveni, 
el personal del grup V es reconvertirà 
a l grup IV fin s al 80% dels efectius 
actuals durant els quatre anys. A més, 
l'acord estable ix el plus de menjador 
per a aquelles universitats que no l'
han implantat. 

El conseller de Sanitat i 
Seguretat Social, Xavier Trias, 
visita l'EUOOT 
El conseller de Sanitat i Seguretat 
Social de la Generalitat, Xavier Trias, 
va.. visitar al mes de ju lio l l'Escola 
d'Optica i Optometria de Terrassa. El 
conseller Trias. acompanyat pel rector 
de la Politècnica, Jaume Pagès, i pel 
director del centre, Joan Salvadó, va 
visitar les in stal·lacions de l'escola, 
l'única de la UPC relacionada directa
ment amb la recerca i l'ensenyament 
sanitari. El conseller va visitar les au
les i els laboratoris on els estudiants 
de l'EUOOT fan classes pràctiques. 

La Fundació Politècnica de Catalunya presenta la 
seva oferta de formació continuada per al curs 1995-
Per al curs 95-96 la Fundació Politècnica de Catalunya ha presentat una àm
plia oferta d'estudis de tercer cicle, que s 'ha concretat en una primera convo
catòria de 18 programes de màster i postgrau organitzats modularment en 
prop de 80 activitats de tercer cicle 

En primer lloc, cal destacar els avals internacionals i el ca
racter també internacional que van adquirint algunes acti
vitats amparades des d'aquest curs per homologacions o 
acreditacions europees: per una banda, set universitats eu
ropees de gran prestigi amb el recolzament oficial de 
la EFQM (European Foundation for Quality 
Mangement) han acordat integrar els seus màsters en 
el camp de la qualitat en un programa conjunt. 
La incorporació del nostre programa màster de Gestió 
de la Qualitat a l'Empresa a aquesta illÏc iativa permet la 
titulació conjunta en aquestes set universitats europees. 
D'altra banda, la validació del màster d'Enginyeria del 
Software per part cie la ESl (European Software 
Institute), que ha realitzat el seu projecte d'ho lmologació 
europea sobre la base de la proposta del programa de 
màster de la UPC. 
La Fundac ió ha convocat el primer programa de postgrau no presencial 
Coneguem lnternet. Problemes Tecnològics i Culturals de la Societat Globall 
de la informació i el màster interu niversitari Disseny i Desenvolupament de 
Sistemes Interactius Multimèdia que respon a la voluntat d'aportar so lucions 
tècniques a un problema que afecta a departaments de di ferents universitats. 

Ens han complicat la vida? 

Joan Cortadellas 

Cap Gabinet d'Organització i Control 

MOLT! La nova llei de contractes 
de les administracions públiques 
ens ha complicat molt la vida, de 
segur. Per contractar, per comprar, 
estem obligats a més tràrrrits admi
nistrati us, més papers, més temps, 
més preocupacions i més perso
nes. 
Malauradament, la llei s'ha apro
vat només amb la intenció de fer 
més segura la contractació, és a 
dir, des de la perspectiva del con
trol de la legalitat. Sense tenir en 
compte que l'Administració també 
està obligada a millorar en eficàcia 
i eficiència, que per aquí també es 
perd molt de temps i de diners. 
Calia barrar el pas urgentment als 
possibles abusos? Certament. Però 
els abusos venien precisament de 
la forma de tramitar els expe
dients? Sembla que no. Sembla 
que els trets haurien hagut d'anar 
cap a d'altres bandes. Sembla com 
si e ls polítics haguessin volgut 
quedar-se tranquils omplint de 
complexitat i de traves els tràmits 
de contractació. 
Per altra banda, a diferència d'al
tres lleis, aquesta va tenir un pro
cés de tramitació rapidíssim, es va 
aprovar sense gaire consultes, es 
va publicar immediatament i la se
va ap li cació es va iniciar l'endemà 
mateix de la seva publicació: sen
se cap termini transitori, ni desen
volupaments reglamentaris, ni 
històries. El cas és que el 8 de 
juny tots havíem de començar a 
fer les coses d'una manera molt di
ferent. 
Quina va ser la reacció de la 
Universitat Politècnica de 
Cata lunya? D'entrada, informar 
tots els implicats -directors i admi
nistradors de les unitats-; després 
donar instruccions per tramitar tot 
allò que teníem entre mans, resol
dre els dubtes que deixa la redac
ció de la llei, redactar models 
nous. dissenyar procediments, 
contestar les consultes de les uni
tats i prometre que aquest mes de 
setembre continuaríem parlant del 
tema, per deixar-lo enllestit. 
Amb quina intenció? Doncs, clara
ment, la de fer nosaltres al Ió que 
la llei per si mateixa no fa, que és 
facilitar les coses per guanyar agi
litat i eficàcia, sense perdre segu
retat: aclarir funcions, reforçar els 
òrgans de contractació, replanta
jar-se les normes i formar els ges
tors. 
I ens en sortirem? Esperem que sí. 
Esperem que encara que, de segur, 
la vida se'ns ha complicat a tots, 
entre tots mirarem de fer-la més 
passable. 
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Nexus 

LIEUOOT i el CAR de Sant 
Cugat creen el Centre de 
Visió i Esport 
L'espai servirà per corregir la visió dels esportistes i millorar 
el seu rendiment esportiu 

L'Escola d'Òptica i Optometria de Te1Tassa i el Centre d'Alt Rendiment 
(CAR) han creat el Centre de Visió i Esport. El nou servei està pensat 
com un àmbit per fer recerca adreçada a millorar el rendiment esportiu 
mitjançant l'entrenament visual i al qual podran recórrer els esportistes 
que vulguin millorar les seves aptituds visuals. 
El Centre de Visió i Esport serà capdavanter a l'Estat i pretén projectar-se 
internacionalment. Neix de la voluntat de preparar esportistes d'elite i de 
crear infraestructures que ho facin possible. 
Aquest centre oferirà un servei d'optometria, guiarà terapies i entrena
ments visuals i dedicarà part dels seus esforços a la docència i a la recer
ca. Els esportistes es podran sotmetre a un examen ocular i a una anàlisi 
funcional del sistema visual a partir dels quals se'ls podrà aplicar, si cal, 
les cotTecions necessàries, mitjançant ulleres o lents de contacte. 
Tant l'EUOOT com el CAR aportaran els recursos humans i materials 
que cada entitat té al seu abast. Així. l'EUOOT es compromet a subminis
trar l'instrumental especialitzat i es farà responsable de la direcció tècnica 
en els aspectes relacionats amb la valoració optomètrica. També reali t
zarà els exàmens optomètric~ als esportistes i aportarà el director tècnic 
del centre, que serà un òptic-optometrista de l'escola universitària i espe
cialista en noves tècniques . 
Pel que fa a la recerca i la docència, el centre crearà una línia d'investiga
ció específica, fomentarà la interdisciplinarietat amb altres departaments 
del CAR i la UPC, potenciarà els coneixements dels estudiants de 
l'EUOOT en l'assignatura de Visió i Esport. El Centre de Visió i Esport 
també organitzarà cursos i seminaris de formació. 

1 r Premi de Transferència de 
Tecnologia de la upe 
Aquest mes de setembre es van fer 
públiques les bases del I r. Premi 
de Transferència de Tecnologia 
creat pel Consell Social, dotat amb 
un milió de pessetes. 
El guardó té com a finalitat re
conèixer el treball d'equips de pro
fessors i investigadors de la UPC 
que hagin realitzat projectes de re
cerca aplicada i desenvolupament 
tecnològic amb participació em
presarial, i que hagin tingut com a 
resultat nous productes o proces
sos. El s aspi ran ts han de ser 
equips de recerca operatius en el 
marc d'unitats estructurals dins de 
la UPC. 
Aquest guardó abasta totes les ac
tivitats de recerca que hagin donat 
com a resultat nous productes o 
processos competitius desenvolu
pats en el transcurs dels últims 3 ò 
4 anys. Els productes s'hauran 
d'haver desenvolupat amb un vin
cle empresarial, però no és un re
quisit imprescindible el rendiment 
industrial demostrat. 
Per optar al premi, el responsable 
de l'equip haurà de presentar una 
memòria explicativa del projecte 
amb una extensió màxima de 50 
pàgines DIN A4. També s'hi haurà 
d'adjuntar una descripció tècnica 
del producte o del procés desenvo
lupat, de la tecnologia aplicada i 
de l'estat de la tècnica a Espanya i 
a l'estranger, a més de la patenta
bilitat del producte, les innova
cions i avantatges, la durada i el 
pressupost. Haurà d'incloure, a 
més, la incidència del projecte en 
el desenvolupament de les activi
tats del grup i l'esment de la parti
cipació del sector empresarial en 
la recerca. 
Les memòries dels treballs s'han 
de presentar al Consell Social 
abans del 30 de novembre de 
1995. 
Per a més informació sobre el 
Premi de Tral/sferència de 
Tecllologia, dirigiu-vos al COllsell 
Social al telèfon 401 6343. 

- Curs: InstaHacions de calefac
ció. Adreçat al personal de mante
niment. Lloc: per determinar. 
Dies: 27 de setembre, 4. 11, 18 i 
25 d'octubre. Horari: de 9 a 13,30 
hores. 
- Curs català- nivell B2. Adreçat 
a tot el PAS. Inici: dia 3 d'octubre. 
Horari: de 13 a 15 o de 15 a 17 
hores. 
- Curs d'introducció a l'electrò
nica, mòdul 1. Adreçat al perso
nal de laboratoris i tallers. Lloc: 
campus nord, edifici C4, soterrani 
1. Dies: 11, 18 i 25 d'octubre i 8 
de novembre. HorflJ"i: de 9 a 13 
hores. 



Investigadors de l'Institut de Cibernètica presenten 
una cer: la en què dos robots treballen en equip 
El director del projecte, eL catedràtic Luis Basdñez, ha rebut recentment Ull 
guardó de la 11lternationaL Federatioll ol Robotics 

Un equip d'in
vestigadors de 
l'Institut de 
Cibernètica 
van presentar 
al juliol passat 
una cel·la mul
tirobot en la 
qual dos ro
bots treballen 
en equip i co
ordinadament. 
La cel·la està 
controlada per 
una jerarquia 
de computa
dors que reben 
inform a ció 
continuada per 
mitj à de sen
sors i repre
senta un pas 
més en l'expe
rimentació de 
sistemes multirobot i de realimentació multinsensorial. 
En els darrers mesos, els investigadors de l'Institut de Cibernètica han tingut 
contactes amb empreses del sector de l'automòbil, dels elect:rodomèstics i de la 
maquinàri a industri al per desenvolupar equips de robots que duguin a terme 
operacions que impliquin dificultats de manipulació en els sistemes de produc
ció. El desenvolupament d'cquips de robots que treballen sincronitzats és una de 
les prioritats de l'enginyeria actual. 

Premi per a Luis Basañez 
D'altra banda, el 24 d 'abril passat Luis Basañez va ser guardonat amb el 
Certificate of Appreciation per la International Federation of Robotics (IFR). El 
premi va ser atorgat a la dalTera reunió de la IFR a Hannover, juntament amb al
tres personalitats del món de la robòtica del Japó, Alemanya, Itàlia, Suècia i 
Eslovàquia. La IFR és la màxima organizació internacional dedicada específica
ment a la robòtica i, per mitjà de les seves associacions nac ionals, agrupa gaire
bé la totalitat del s principals fabricants mundials de robots. 

PROGRAMA ESPECíFIC DE RECERCA 
SÒCIO-ECONÒMICA AMB FINS PROPIS 

Aquest programa del IV 
programa marc de R+D 
de la UE comprèn acti
vitats d'investigació , 
xarxes temàtiques i al
tres accions, en relació 
amb la política científi
ca, l'educació i la inte
gració social a Europa. 
El pressupost total és de 
105 MECUS (uns 
16.800 MPTA). 
Qbjectius: 
Es tracta deprogressar 
en els coneixements bà
sics necessaris per pos
sibilitar un desenvolu
pament econòmic i so
cial sostenible a 
Europa, desenvolupa
ment que s'estima que 
depèn de tres factors es
sencials: els avenços en 
ciència i tecnologia, l'e-

ducació i la formació en 
recursos humans , i les 
actituds socials. 
Àrees de recerca: 
El programa es concen
tra en les tres àrees se
güents: 

Àrea 1. Avaluació de 
les opcions de la políti 
ca científica i tecnològi 
ca europea. 

Àrea 2. Recerca sobre 
educació i formació. 

Àrea 3. Recerca sobre 
la integració i la margi 
nació socials a Europa. 

Convocatòries: 
La propera convocatò
ria té un pressupost de 
25- 30 MECUS, 
comprèn les àrees I , 2 i 
3, i s'obre el 15 de març 
de 1996 i es tanca el 15 
de juny de 1996. 
La egüent, té un press
supost de 20-30 ME
CUS, comprèn les àrees 
I, 2 i 3 i s'obre el 15 de 
març de 1997 i es tanca 
el IS dejuny de 1997. 

Opinió 

Un premi a la transferència 
de tecnologia 

Ferran Laguarta 
Vice-rector de Política Científica 

Un dels factors bàsics per al de
senvolupament d'un país és l'e
xi stència d'un sistema de ciència, 
tecno logia i producció amb capa
citat permanent d'in novació i de 
transfol1nació d'aquesta en pro
ductes interessants per als seus po
tencia ls usuaris o consumidors. 
El desenvol upament de projectes 
que impliquin la investigació es
pecífica a curt term ini, permet a la 
UPC contribuir en aquests proces
sos d'innovació i, per tant, actuar 
com un element clau en el camp 
de la transferència de resultats 
d'investigació. 
Aq uesta aportació de la UPC, ges
tionada per mitjà del Centre de 
Tranferència de Tecnologia, es 
produeix en un context en el qual 
són, cada vegada més, les necessi
tats de la mateixa societat les que 
defineixen les característiques dels 
projectes a desenvolupar. Per això 
es fa necessari una major entesa i 
coordinació entre el sector produc
tiu i les unitats dedicades a la re
cerca i al desenvolupament. 
En aquest sentit, fent un pas més 
enllà en els esforços duts a terme
per la Politècnica en el camp de la 
transferència de tecnologia, el 
Consell Social ha decidit enguany 
convocar el Primer Premi de 
Transferència de Tecnologia, un 
guardó que està destinat a reconèi
xer el treball dels equips de recer
ca de la UPC realitzat en el camp 
de la investigació aplicada i el de
senvolupament tecnològic. 
Amb aquest premi, que abasta to
tes les activitats que hagin donat 
com a resultat nous productes o 
processos desenvolupats en els úl
tims 3 ó 4 anys , el Consell, Social 
pretén també incentivar la qualitat 
i la quantitat de la nostra recerca, 
fent-la més competitiva en el nos
tre entorn. 
La creació del guardó ha estat pos
sible gràcies a la iniciativa conjun
ta dels sectors empresarials i uni
versitaris representats en el 
Consell Social , l'òrgan que fa de 
nexe de unió entre la universitat i 
la societat. 
Tanmateix, la transferència de re
sultats d'investigació per a la inno
vació de productes i processos no 
hauria de ser l'un ica via de relació 
entre la universitat i el món em
presarial. El flux de coneixements 
cap a les empreses, i,sobretot, la 
formació de persones amb expe
riència en el camp de la recerca i 
el desenvolupament. ha de ser el 
veritable repte de la upc. 
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Departament dlEnginyeria 
Hidràulica, Marítima i 
Ambiental 
EL Departament d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i AmbientaL impar
teix docència a ['ETSEIB i a !'ETSECCPB, i organitza eL programa de 
doctorat en Ciències deL Mar i Enginyeria Civil. L'objectiu deL departa
ment és impartir docència de qualitat i reaLitzar una investigació d'aLt 
nivell en eLs camps de L'engillyeria de l'aigua i deL medi ambiellt. 

Aquest departament està integrat per 32 professors, 20 becaris i 7 PAS. i 
imparteix docència de primer i segon cicle a les E.T.S. d'Enginyers de 
Camins, Canals i Ports i d'Enginyers Industrials de Barcelona, en les titu
lacions de Camins, Industrials, Enginyeria Geològica i Obres Públiques. 
El departament és responsable del programa de doctorat interuniversitari 
(UPC-UB-CSIC) en Ciències del Mar i col· labora en la docència de pro
grames de doctorat d'Enginyeria Civil i Física Aplicada, i en els màsters 
en Mètodes Numèrics per al Càlcul i el Dissenyen Enginyeria i en 
Hidrologia Subterrània, entre d'altres programes de tercer cicle. 
Pel que fa a dotació de recursos tècnics per engegar línies de recerca, el 
departament compta amb els laboratoris de Models Reduïts i de 
Mecànica de Fluids. el Canal d'Investigació i Experimentació Marítimes i 
el Laboratori d'Enginyeria Sanitària i Ambiental, entre d'altres. A més, el 
departament disposa dels instruments per a l'enregistrament autònom de 
variables hidràuliques, oceanogràfiques i ambientals. 
Un bon nombre de línies de recerca incorporen tècniques de simulació 
numèrica desenvolupades a partir dels recursos informàtics propis i d'al
tres centres de càlcul del campus nord, principalment de l'Escola de 
Camins. En diverses línies de recerca es combina l'experimentació i la 
modelització amb l'ús de mètodes de teledetecció infraroja, visib le i de 
microones. Una part significativa dels recursos econòmics amb què es fi
nancen les activitats de recerca del departament prové de les subvencions 
atorgades per la CICYT i la CIRIT per dur a terme projectes d'investiga
ció. 
El departament ha col·laborat en diferents convenis amb l'Administració 
(govern espanyol, Generalitat, ajuntaments, entre d'altres) i amb empre
ses privades. Aquest dalTer curs. diversos professors del departament han 
participat en l'organització de jornades tècniques i congressos, com ara el 
XV] Congrés Llatinoamericà d'Hidràulica, el MEDCOAST'95 o le 
Jornades Tècniques sobre Biosòlids i Aigües Depurades com a recursos. 

· Línies de recerca 
, 
, 

- , 

En el vessant d'investigació, el 
Departament d'Enginyeria 
Hidràulica, Marítima i Ambiental 
s'estructura en diversos grups de 
treball que duen a terme activitats 
de recerca relacionades amb les 
següents àrees: 

- Enginyeria hidràulica 
· Modelització hidrològica 
· Hidràulica de canals 
· Hidrologia urbana i xarxa de cla
vegueram 
· Enginyeria fluvial 
· Reologia sanguínia 
· Hidràulica de preses i ambassa
ments 

- Enginyeria marítima 
· Hidrodinàmica costanera 
· Contaminació marina 
· Enginyeria oceanogràfica 
· Clima marítim 
· Modelització numèrica de la cir
culació litoral i en mar obert 
· MOIfologia costanera 
· Enginyeria de ports i costes 

- Enginyeria ambiental 
· Regeneració i reutilització d'ai
gües residuals: aspectes tècnics i 
de gestió 
· Control de la contaminació de 
l'aigua 

AI costat de les línies de recerca 
depardamentals basades en la mo
delització numèrica, les línies amb 
un fort component experimental 
han tinguI un desenvolupament 
important els darrers anys. 
Això ha estat possible gràcies a un 
augment substancial de l'espai de
dicat a la investigació i dels recur
sos materials destinats als labora
toris, 
Un altre factor decisiu ha estat la 
incorporació d'instruments i tècni
ques per a la mesura in situ i re
mota de paràmetre hidràulics, 
oceanogràfics i ambientals. 



Professors de la Universitat 
Politècnica de Catalunya reben 
diversos guardons 
Els professors de la UPC Ignasi de 
Solà-MOI'ales i Lluís Puigjaner van ser 
guardonats amb el premi NarCÍS 
Monturiol que atorga la Generalitat de 
Catalunya, en reconeixement a la seva 
contribució al progrés tecnològic i cien
tífic de Catalunya. 
Ignasi de Solà-Moral es és catedràtic a.s: 
signat al Departament de ComposI CIO 
Arquitectònica i ha treballat durant molt 
de temps en la història de l'arquitectura 
dels segles XIX i XX, com també en la 
conservació del patrimoni arquitectònic. 
Actualment treballa en el projecte de re
construcció del Gran Teatre del Liceu. 
Lluís Puigjaner imparteix docència al 
Departament d'Enginyeria Química. El 
prem i respon a les seves aportacions a 
la tècnica del Process Systems 
Enoineering aplicat al procés de la quí
mi~a. És pioner en la utilització de la 
tècnica computacional per fer estructu
res terciàries de macromolècules. 
La professo ra Vera Pawlowsky, del 
Departament de Matemàtica Aplicada 
lI, ha rebut el premi al millor paper 
award de 1993 de la International 
Association for Mathematical Geology, 
pel seu treball Boulldar)' Assessl1lent UI1-

der Uncerlainty: A Case Stl/d)'. 

S'apliquen noves tècniques 
avançades d'enginyeria minera a 
les mines prehistòriques de Gavà 
Un equip d'investigadors del 
Departamen t d'Enginyeria Minera i 
Recursos Naturals, encapçalat pel pro
fessor Josep Font, està desenvolupant 
una tècnica de tractament i consolidació 
de roques per mitjà de la injecció de re
sines, que està ap li cant a les mines 
prehistòriques de Gavà. E l mètode de 
resines és el resul tat de l'estudi orientat 
a aplicar una tècn ica de conservació no 
impactant que permeti alhora un soste
niment eficaç. durador i de simple apli 
cació. 
El procediment seguit pels investigadors 
del Departament d'Enginyeria Minera i 
Recursos Na turals comença amb l'ex
tracció de mostres de pedra sense trac
tar, que en e l laboratori són sotmeses a 
pressió fins 4ue es trenquen. D'aquesta 
manera, els invest igadors poden com
provar i conèixer els diferents paràme
tres de resi stència. El pas següent és in
jectar resina dins la roca amb un proce
diment d'alta pressió que permet una 
penetrabilitat més alta de la resina en la 
roca . Un cop ~'ha injectat la resina. la 
mostra torna al laboratori on se'n torna a 
provar la resistència. El projecte compta 
amb el suport de la Direcció General del 
Patrimoni de la Generalitat. 

La upe instal·la la xarxa de comunicació ATM al 
campus nord 
La nova xarxa permetrà l'intercanvi d'informació mitjançallt videoconferències, 
el vídeo, els canals de televisió i els multimèdia. 

Aquest mes de setembre s'instal·la al campus nor~ d~ la UPC la ~al~xa de ~i})I'~,òptica 
d'alta velocitat ATM. Aquesta xarxa, que permetra lll1ten:anvl d :nformacJO d audlo ,I 
d'imatoe en moviment entre els diferents mòduls de la UPC. esta capacitada perque 
qualse~ol usuari tingui un canal de comunicació prop i preparat per absorbir 155 
Mbits d'informació per segon. . , 
El primer traçat es fa entre els mòduls AS, ~3 i A,6, mentre que la connexlO d'aques~s 
mòduls del campus nord al campus sud esta prevista per al mes de desembre. A p~: 
tir de l'any que bé s'iniciarà la instal·lació ~e la,xarxa que ,ha de permetre la con~~xlo 
des de la UPC fins a Madrid. Aquest proces d II1stal·laclO Implica fer la connexJO de 
les xarxes, configurar els equips, fer les proves de connexió, permetre el pas de les 
dades d'una xarxa a una altra, com també el canvi d'adrece~. 
La insta l· lació d'a
questa xarxa de co
municació forma part 
del pla de renovació 
tecnològica 
d'Ethernet a ATM, 
que va aprovar el 
Consell Social de la 
UPC i que es va ad
judicar a l'empresa 
espanyola Unitronics 
S.A. Amb aquesta 
xarxa es pretenen re
soldre els problemes 
de saturació mit
jançant una tecnolo
gia punta que té un 
ampli cicle de vida. 
Fins ara, la xarxa de '. 
comunicació emprada a la UPC era del tipus BUS. Es a dir, les connexions entre tots 
els ordinadors es feien mitjançant un cable únic compart it. La nova xarxa passa a ser 
estructurada, de forma que hi ha un nucli d'alta velocitat preparat per treballar amb 
10 Gbit/s d'informació, als qua ls s'arriba mitjançan t una capa d'accés . Dels 10 
Mbit/seg d'informació que tothom compartia, ara cada usuari podrà comptar amb 
155 Mbit/s només per a ell. La nova xarxa pennet:à ~a comu.ni~a~ió mitjançant vide
oconferències, vídeo-sota comanda- canal de televlsJO I multlmedla. 

Amílisis de la corriente de emisor en 
dispositivos bipolares avaneados. Joan 
Pons, d'Enginyeria Electrònica. Dirigida 
per R. Alcubill a. Llegida el 9 de juny. 

Formas del crecimiento urbano y va
riantes en la carretera. Manuel Herce 
Vallejo, d'Infraestructura del Transport i 
del Territori. Dirigida per J. Busquets. 
Llegida el 14 de juny. 

Sobre la optimización de medidas fini
tas en la estimación de la capacidad de 
conjuntos. Enrique Bendito Martos. de 
Matemàtica Aplicada llI. Dirigida per 
M. Casteleiro. Llegida el 14 de juny. 

El buque mercante como institución 
total. Ricardo Rodríguez, de Ciències i 
Enginyeries Nàutiques. Dirigida per 1. 
Estruch. Llegida el I S de juny. 

Criterios de teorÍa de la información 
en procesado adaptativo de la señal y 
aplicaciones. José Sala, de Teoria del 
Senyal i Comunicacions. Dirigida per G. 
Vazquez. Llegida ellS de juny. 

Optimización de modelos de control 
digital para motores AC. José Luis 
Romeral, d'Enginyer ia Mecànica. 
Dirigida per J. Balcells. Llegida el I S de 
juny. 

Contribució a l'estudi del disseny de 
plantes químiques muItipropòs it de 
procés . Gustavo Santos , d'Enginyeria 
Química. Dirigida per L. Puigjaner. 
Llegida e l 19 de juny . 

Estructura tridimensional de la enzi
ma glutation s -transferasa YfYf y 
complejos con diferentes inhibidores. 
Isabel García Saez, d'Enginyeria 
Química. Dirigida per M . Coll. Llegida 
el 26 de juny. 

Un model de la forma visual de l'ar
quitectu ra. (Un assaig sobre la geome
tria de la percepció.) Manuel Larrosa, 
de Projectes Arquitectònics. Dirigida per 
J. Muntanyola. Llegida e l 27 de juny. 

Un mètode de planificació basat en 
l'actualització de vistes en bases de da
des deductives. M.Dolors Costal, de 
Llenguatges i Sistemes Informàtics. 
Dirigida per A. 01ivé. Llegida el 29 de 
juny. 

Convocatòria per a l'organització 
de congressos i reunions 
L'objecte del programa és potenciar la 
realització de congressos i reunions or
ganitzats per professors de la UPC, i 
contribuir a l'elevació de la qualitat i a 
l'èxit de les reunions, a més d'afavorir la 
participació de professors i conferen
ciants, nacionals o estrangers, de prestigi 
reconegut. 
La convocatòria es tanca el proper 27 
d'octubre. Per a més informació dirigiu
vos al Centre de Transferència de 
Tecnologia, al telèfon 401 71 26. 
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Campus 
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_d'_ 
............... 
Curs 95·96 

Slamplia Iloferta 
d1assignatures de 
lliure elecció 
S'ha editat la nova guia, que recull totes les 
assignatures de lliure elecció per al curs 95-96 que po
den cursar els estudiants de la Politècnica com a com
plemellt dels seus estudis. 
Els Punts d'Informació i les biblioteques dels centres 
ofereixen més informació sobre aquesta oferta 

La UPC ha ampliat l'oferta d'assignatures de lliure elecció que podran 
cursar enguany els estudiants dels diferents centres com a c~mplement de 
la formació continguda en els dife rents plans d'estudIs Ja reforma~s. 
Aquests preveuen que els estudiants obti nguin un 10% de.l t.otal de cr~dl~s 
de cada titul ació en assignatures, seminaris o altres actIvItats academl
ques elegides lliurement entre les que ofere.i~ la .universit~t cada curs. 
Per donar a conèixer aquesta oferta. la PolItecl11ca ha edItat una gUIa que 
recull els programes de les diferents assignatures de lliure ~Iecci~. D'una 
banda, aquelles que estan incloses en algun dels plans d estudIS de la 
Politècnica i que poden ser cursades per estudiants d'altres titulacion~. i. 
de l'altra, aquelles que formen l'oferta específica d'assignatures de Ilture 
elecció, dividides en quatre grans blocs temàtics: eines, instruments i re
cursos; medi, entorn i societat; cultura, pensament, ciència i història, i 
ciència i tecnologia. 
En la guia també es pot trobar una relac ió de les assignatures que s'impar
teixen a la Universitat de Barcelona i que gràcies a un acord entre els 
dues universitats ofereixen places per als estudiants de la UPC. 

El complement de la for~ació hu~anís.tica . , . , 
L'objectiu d'aquestes assIgnatures es la II1troduccJO en la formacIO dels 
estudiants de la UPC de coneixements de tipus humanístic i cultural, com 
també de temàtiques científiques no incloses en els plans d'estudis, alhora 
que ofereixen la possibilitat als docent.s d'impartir cone!xements en matè
ries que no tenen cabuda en l'actual dIsseny dels estudIS. Entre les nove-

tats de l'oferta destaca 
la introducció, per pri
mera vegada, d'assigna
tures relacionades amb 
la història de la nautica 
i l'astronomia. Sobre la 
història de la ciència i 
la tècnica, i el pensa
ment fi losòfic relacio
nat amb l'avenç de la 
ciència i la tecnologia 
al llarg dels temps. 
tracta una bona part de 
les assignatures de lliu
re elecció, entre les 
quals es poden trobar 
a ltres de dedicades a 
l'anglè aplicat a dife
rents tecnologies. 

Coral d'Arquitectura 
La Coral d'Arquitectura de la 
Uni versitat Politècnica de 
Catalunya es va formar al febrer 
de 1985 per iniciativa d'una colla 
d'estudiants d'arquitectura aficio
nats a la música i, d'una manera 
especial, al cant coral. D'aleshores 
ençà s'han realitzat un bon nombre 
d'activitats, tant a la universitat 
com a fora. Durant el curs . la coral 
participa en diversos actes acadè
mics i organitza dos concerts, un 
per Nadal i un altre a final de curs. 
El repertori de la coral és molt am
pli i abasta música polifònica de 
totes les èpoques, des del 
Renaixement fins als nostres dies, 
com ara el Sa lm XVIII, de 
Benedetto Marcello. la Cantata 
XI, de Johan Sebastian Bach, les 
Vespres comunes, d'Antoni Soler, 
la Missa Brevis K. 49 i el Te Deum 
K. 150, de Wofgang Amadeus 
Mozart, o els Liebeslieder Walzer, 
Op. 52, de Johannes Brahms. 
No es demana cap requisit espe
cial per formar part de la coral. Els 
assaigs es fan cada dimarts i di
jous, de 14.30 a 15.30 h, a la sala 
d'actes de l'Escola Tècnica 
Superior d'Arquitectura de 
Barcelona . Actualment, el grup 
està format per una trentena de 
cantaires, dirigits per Lluís Carné i 
Miguélez i Lluís Mas i Pagerols. 
Per a més informació, podeu 
trucar al telèfon 401 63 52. 

Aprovat el repartiment 
d'espais al campus nord de 
la UPC a Barcelona 
La Junta de Govern ha aprovat 
una nova proposta transitòria de 
planificació d'espais del campus 
nord després de la posada en fun
cionament dels mòduls C5 i C6, i 
de l'edifici sud, anomenat AO. 
A la planta baixa del C5 s'ubicaran 
aules i laboratoris docents de la 
secció d'anglès del Departament 
de Projectes d'Enginyeria i altres 
del Departament d 'Organització 
d'Empreses . A la primera planta se 
situaran laboratoris del 
Departa men t d 'Engi nyeri a 
Electrònica i a la segona els del 
departament de Llenguatges i 
Sistemes Informàtics. 
En una segona etapa de la propos
ta entrarà en funcionament el mò
dul C6. que es preveu per a finals 
de l'any 1996. En aquest mòdul se 
situaran aules i laboratoris del 
Departament d'Arquitectura de 
Computadors i del Departament 
de Llenguatges i Sistemes 
Informàtics. Finalment, a l'AO 'U_ 
bicaran el Departament de 
Llenguatges Informàtics, el de 
Matemàtica Aplicada 11, aules i al
tres laboratoris docents. 



Estudiants de l'ETSAB, 
guardonats en un concurs 
internacional d'arquitectura 

La gestió de la natura centra la 11 Universitat Catalana 
dlEstiu de la Natura, que organitza IIEUPM 

El grup d'estudiants de l'ETSAB fornlat 
per Carlos Puig, Xavier Vancells, 
Rafael Moranta i Jonathan Tugores, di
rigits pel professor Mario Corea, han es
tat guardonats recentment amb el tercer 
premi del concurs DuPont Benedictus 
Award. Es tracta d'un premi internacio
nal d'arquitectura que compta amb el su
port d'organitzacions com ara J'Institute 
of Architects, l'Association of 
Collegiate Schools of Architects i la 
Union of International Architects. Hi 
participen més de 1.700 estudiants de 
més de 200 escoles d'arquitectura de 45 
països de tot el món. El jurat ha premiat 
els projectes per a la construcció d'un 
centre dedicat a l'estudi de les religions i 
les cu ltures, ubicat en una illa del Japó. 

Del 12 al 17 de setembre es reuniran a Berga els professors i participants, prop 
d'un centenar en la primera edició, de la Universitat Catalana d 'Estiu de la 
Natura, que organitza l'Escola Universitària Politècnica de Manresa, amb la 
col-laboració de la Fundació Universitària del Berguedà 

Es tracta d ' una universitat oberta, 
adreçada als estudiosos, als amants de la 
natura i al pro fessorat de ciències natu
rals i socials, que es realitzarà en con
tacte amb la natura per mitjà classes de 
camp i visites comentades. 
Amb la gestió de la natura com a tema 
principal dels seminaris, els organitza
dors han estructurat diverses activitats al 
voltant dels següents blocs temàtics: co
neixement de l'entorn del Pirineu; ca
racterització dels recursos naturals; alte
ració del medi natural i gestió dels re-

La Universitat Politècnica de Catalunya i Enciclopèdia Catalana 
editaran el primer Diccionari de la ciència i la tècnica 

El dia 6 de juliol, el rector de La UPC, 
Jaume Pagès, i Antoni Bascompte, 
president de La Fundació Enciclopèdia 
CataLana, van signar un acord per a La 
realització conjunta d'una col-lecció de 
diccionaris tècnics en català, que tindrà 
equivalències en castellà i anglès, 

Es tracta d'una col·lecció que abastarà 
un total de vint-i-set temes tècnics, que 

van des de l'enginyeria civil 
fins al tèxtil, incloent-hi la in
formàtica, la nàutica, etc. dis
tribuïts en 15 títols. 
Els diccionaris seran elaborats 
pels professors de la UPC es
peci a listes en les diferents 
branques. L'obra es farà en rè
gim de coedició entre la UPC i 
Enciclopèdia Catalana SA. Els 
diferents títols donaran respos
ta a un gran buit terminològic i 
enciclopèdic que afecta fona
mentalment el món universita
ri, la indústria, les empreses i 

els professionals tècnics. A més, els dic
cionaris, el pri mer tiratge dels quals serà 
de 3.000 uni tats, oferirà un vessant enci
clopèdic que en completarà l'aspecte ter
minològic. L 'obra s'editarà en cinc o sis 
anys, al llarg dels quals sortiran al mer
cat 15 volum s a raó de tres per any, 
aproximadament. Els tres primers apa
reixeran l'any 1996. 

Comunicació científica 
El mes d'octubre s'inicia a 
l'Institut d'Educació 
Contínua de la Universitat 
Pompeu Fabra la segona 
edició del Diploma 
Universitari de Postgrau de 
Comunicació Científica 
adreçada a aquelles perso
nes implicades en la trans
missió dels coneixements 
científics a la societat. 
Aquest diploma coincideix 
amb el mòdul 1 del màster 
en Comunicació Científica 
(especialitats: medicina, 
medi ambient i tecnolo
gia). 

Guia de l'esport a la universitat. Curs 1995-96 

Més informació al tel. 542 
1800. 

El Servei d'Esports ha editat una guia que inclou tota 

Guia de Ilnsport OI la univf!rs llal 

-
la informació 
sobre serveis, 
instal·lacions i 
competicions 
que organitza 
aquest servei 
per a tots els 
membres de la 
comunitat. 
La nova guia és 
un útil manual 
per conèixer els 

diferents calendaris de competicions, les condic ions de 
participació i les dates de pre-inscripció. 
També hi ha informació detallada sobre les activitats 
de promoció i lleure, i dades sobre les diferents 
instal·lacions esportives en les quals es poden desen
volupar. 

cursos naturals. El professorat són do
cents de la UPC, tècnics del 
Departament de Medi Ambient i altres 
professionals. A més, el programa, que 
pernlet als participants fer-se e l seu ca
lendari d'activitats i seminaris, segons 
els seus interessos, inclou un seminari 
sobre educació en la natura, impartit per 
tècnics de la Direcció General de 
Promoció i Educació Ambiental, i ta
llers, com e l dedicat a les compres 
ecològiques, com es pot fer una col·lec
ció de fòssils o d'insectes, entre d'altres. 

Memòria UPC. 
Curs 1994-95 
Amb motiu de la inauguració del nou 
curs 1995-96, la Universitat Politècnica 
de Catalunya ha editat la Memòria del 
curs 1994-95. El volum, que fuig dels 
models clàssics de memòries, concretes i 
exhaustives, es presenta com un instru
ment per presentar i projectar el què és la 
UPC, d'una manera sucinta i atractiva, 
en els diferents entorns socials. 

A més de les dades generals sobre els di
ferents centres, departaments i òrgans de 
govern, i dels actes més destacats del 
curs passat, la memòria recull una pre
sentació de les diferents línies d'actuació 
establertes en el Pla estratègic de la 
UPC, assumit pel Claustre General amb 
el lema de "Qualitat al servei de la so
cietat". 
Aquesta presentació gira al voltant de 
tres eixos: la raó de ser (on es detallen 
les actuacions futures en el camp de la 
docència, la recerca i la transferència de 
tecnologia); els motors de la UPC (on 
es perfilen els diferents organigrames de 
centres, departaments, instituts i serveis); 
i, finalment, l'apartat dedicat a universi
tat i societat (que descriu els objectius i 
les funcio ns i inciatives que s'han de 
prendre des d'organismes com ara el 
Consell Social, la Fundació Politècnica 
de Cata lun ya, l'Associació d'Amics, 
Edicions UPC i el CCD. 
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anys. • .25anys. • .25anys 

La Universitat Politècnica 
commemora aquest curs el 25è 
aniversari de la seva creació 
Actes científics, artístics, culturals i lúdics, en els quals 
participaran representants de tots els àmbits, serviran per 
celebrar els primers 25 anys d'història ~e la upe 

La Universitat Politècnica de 
Catalunya celebra aquest curs els 
seus primers 25 anys d'història des 
que, el 1971, es va crear la 
institució a part ir de la unió de 
centres ja existents , alguns dels 
quals ja tenien llarga tradició en 
l'ensenyament científico-tècnic i 
artístic. 
Ha estat un llarg procés que es va 
iniciar quan l'Institut Politècnic va 
donar lloc a la Universitat 
Politècnica de Barcelona i aquesta, 
en ampliar la seva implantació 
geogràfica, a l'actual Universitat 
Politècnica de Catalunya. 
Després de 25 anys, la UPC és 
alhora una institució jove però 
fermement arrelada en la societat 
que l'envolta, a la qual ara vol fer 
partícep d'aquesta celebració. 
El 25è aniversari pot ser una ocasió 

excepcional peT donar a conèixer la 
universitat al conjunt de la societat. 
Am b aquest motiu, la Politècnica 
orga nitzarà un seguit de 
co nferències i actes de caire 
científic i humanístic , com també 
activitats de tipus cultural i artístic, 
oberts a les idees i a la participació 
de tothom. 
Al l larg del curs , la UPC serà 
l'escenari d'altres esdeveniments 
des tacats, com ara el congrés 
internacional sobre la tecnologia, el 
desenvolupament i els desequilibrirs 
al món, que amb el títol de 
SOStenible? ti ndrà lloc el proper 
mes de desembre a Terrassa. 
A més, la Politècnica participarà 
ac tivament en e l congrés mundial 
que al juliol del 1996 farà a 
Barcelona la Unió Internacional 
d'Arquitectes . 

AL SERVEI DE LA SOCIETAT 
El logotip del 
25è aniversa-
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La inauguració del curs, punt de 
partida de les celebracions 

ri de la 
Universitat 
Politècnica de 
Catalunya és 
obra de Manel 
Andreu. 
Dissenyat en 
color argent, 
aquest símbol 
vol representar 
la xifra màgi-
ca dels 25 
anys d'història 
de la nostra 
uni versÍtat. 

La inauguració oficial del curs 1995-96 de les universitats catalanes, que 
tindrà lloc el 26 de setembre a la Torre Girona, serà el punt de partida del 
25è aniversari de la UPC. 
L'acte comptarà amb l'assistència del pres ident de la Generalitat, Jordi 
Pujol, i la lliçó inaugural serà a càrrec del periodista i escriptor Lluís 
Perrnanyer, que oferirà la conferència titulada "25 anys de la Universitat 
PolitècniC" de Çatalunya i ta història d'un (çrritori", El periodista farà una 
dissertació sobre la gran transformació que han viscut els espais que avui 
ocupa la UPC a la ciutat de Barcelona. 
Durant l'acte d'inauguració es projectarà el vídeo La universitat catalana. 
Curs 1994-95 i, posteriorment, es lliuraran els premis extraordinaris de 
doctorat i les medalles. 


