
La societat catalana consti
tuirà, properament, un nou 
Parlament i iniciarà una no
va legislatura. En aquest 
procés, que propiciarà el 
debat polític i les reflexions 
estratègiques, no hauria de 
quedar al marge el món 
universitari, la seva poten
cialitat i la seva problemàti
ca. De fet, el desenvolupa
ment del sistema universi
tari català ha d'estar present 
en les futures propostes i 
pactes de govern i de legis
latura. 
El marc legislatiu actual ne
cessita una reconsideració 
profunda. Després de dotze 
anys, la situació social ha 
canviat de tal manera que 
cal replantejar-se completa
ment el marc legal vigent i 
adequar-lo a la nova reali
tat. En aquests moments 
està previst, per exemple, 
que les competències sobre 
uni versi tats les exerceixin 
les comunitats autònomes i, 
en conseqüència, ja s'han 
produït els traspassos des 
del govern central de gaire
bé totes les universitats. No 
podem, per tant, continuar 
amb un marc legal que ig
nora fets clau com aquests. 
Dels nou títols en què s'es
tructura la LRU, a més de 
les disposicions addicio-

nal d'administració i serveis 
i el règim econòmic i finan
cer poden ser clarament ob
jecte d'una legislació elabo
rada pel Parlament de 
Catalunya. 
Fins ara, el sistema univer
sitari català s'ha desenvolu
pat amb el consens de totes 
les forces polítiques. Hi va 
haver consens en el cas de 
la llei de coordinació uni
versitària i en el de la crea
ció de consells socials. Hi 
va haver també consens en 
la creació de la Universitat 
Pompeu Fabra i de les uni
versitats de Lleida, de 
Girona i de la Rovira i 
Virgili, com també en el re
coneixement de la 
Universitat Ramon Llull i, 
més recentment, de la 
Universitat Oberta de 
Catalunya. 
En definitiva, el desenvolu
pament present i futur del 
sistema uni versi tari català 
estarà marcat per les res
postes que tots siguem ca
paços de donar als proble
mes pendents. Per tant, el 
consens entre els partits po
dria servir per accelerar el 
traspàs de competències so
bre l'accés a la universitat i 
la política de personal a les 
comunitats autònomes, que 
són les que financen aques-

tes institucions. 

La universitat catalana 
davant la nova 

També podria ser
vir per aconseguir 
la transferència a 
la Generalitat del 
sistema actual de 
beques, gestionat 
pel Ministeri 
d'Educació i 

legislatura 
na1s, les transitòries i les fi
nals, solament el títol preli
minar, dedicat a l'autono
mia universitària i a les se
ves funcions, el títol quart, 
sobre el dret a l'estudi , i el 
vuitè, referent a les univer
sitats privades, tenen caràc
ter de llei orgànica. 
Aquest fet permet a les co
munitats autònomes legislar 
sobre els altres aspectes, 
exceptuant-ne la normativa 
que es consideri bàsica i te
nint en compte que la quali
ficació bàsica, pel que fa a 
la legislació, és clarament 
objecte d'interpretació polí
tica. Per tant, altres temes 
importants com són ara l'es
tructura de les universitats, 
el seu govern, la coordina
ció, el professorat, el perso-

Ciència. Això constituiria 
un primer pas decisiu per
què pugui ser la mateixa 
universitat la que intervin
gui decisivament en la fixa
ció dels criteris per a l'ob
tenció d'una beca. 
Si bé l'acord de les forces 
polítiques no és pas impres
cindible ni determinant per 
a la consecució de les qües
tions anteriorment esmenta
des, és tanmateix molt de
sitjable per al desenvolupa
ment de l'estructura bàsica 
del sistema d'ensenyament 
superior del nostre país. 
El consens afavoreix la vin
culació del sistema univer
sitari amb la societat catala
na, per sobre de qualsevol 
opció política que represen
ti el govern o l'oposició. 
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Es concedeixen els ajuts 
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El congrés, que va tenir lloc al Port de Tarragona, va 
ser organitzat pel Centre Internacional d'Investigació 
de Recursos Costaners, el Laboratori d'Enginyeria 
Marítima de la UPC i el Secretariat del MEDCOAST 

MEDCOAST desvetlla algunes 
de les claus per salvar el medi 
ambient de la Mediterrània 
Les conclusions del congrés, reunides amb el títol de Declaració de 
Tarragona, es lliuraran al MOPTM com a document tècnic per a la cimera 
política que es farà a Barcelona aquest mes de novembre 

Quasi 200 investigadors i gestors 
relacionats amb el medi ambient de 
la Mediterrània es van reunir al Port 
de Tarragona en la conferència que, 
organitzada pel Laboratori 
d 'Enginyeria Marítima (LIM) , el 
Centre Internacional d'Investigació 
de Recursos Costaners (CIIRC) i el 
Secretariat del MEDCOAST, va te
nir lloc del 24 al 27 d'octubre. 
Durant la Segona .Conferència 
Internacional sobre el Medi Ambient 
a la Costa del Mediterrani es van 
tractar diferents problemes de la cos
ta mediterrània relacionats amb la 
pressió de l'ús que s'hi exerceix i la 
necessitat de fer plans de gestió inte
gral per salvar-la. 
Actualment, són 375 milions de per
sones les que utilitzen la zona costa
nera de la Mediterrània, una xifra 
que passarà a 500 milions l'any 
2025. 
Tenint en compte que molts dels re
cursos han superat ja el seu límit, els 
investigadors presents al congrés van 
demanar la presa de decisions urgent 
i una actuació ràpida i eficaç: "les 
mesures s'han de prendre avui" , va 
sentenciar el director del LIM , 
Agustín Sanchez-Arcilla. 
Precisament, durant la conferència 
es va presentar també el projecte 
MEDELT, que du a terme el 

Laboratori d'Enginyeria Marítima de 
la UPC, dirigit pel professor 
Sanchez-Arcilla. El projecte, fi
nançat per la Unió Europea, estudia 
de quina manera afectarà el canvi 
climàtic i la pujada del nivell del 
mar els deltes de l'Ebre, del Roina i 
del Po. Segons Sanchez-Arcilla, "els 
deltes són les zones més vulnerables 
de la costa davant els canvis climà
tics i el seu estudi i la seva protecció 
són imprescindibles per avançar en 
el coneixement de l'impacte mediam
biental CI la Mediterrània". 

Petites illes i aiguamolls 
Pels experts reunits a Tarragona, el 
futur d'aquests espais i d'altres com 
ara petites illes i aiguamolls depèn 
tant d'aspectes físics, com químics, 
biològics, geològics, socioeconòmics 
i legals. 
Pel que fa a l ' ecologia, durant la 
conferència es van presentar ponèn
cies sobre la pol·lució, el transport 
de sediments, la biodiversitat, les 
maresmes, la qualitat de l' aigua i els 
corrents marins. 
Els problemes vinculats als desequi
libris de desenvolupament entre els 
països de la ribera nord (costa euro
pea fins a Istambul) i la ribera sud 
van ser altres temes tractats al llarg 
del MEDCOAST, on es va afirmar 
que el cost per defensar la costa sud 
de la Meditenània exigeix als països 
d'aquesta zona una inversió del 2% 
del seu PIB, mentre que d'aquí a 100 
anys caldrà invertir-hi un 7% d'a
quest PIB, sense comptar l'augment 
demogràfic previsible. 
Entre els estudis presentats va desta
car també el dels investigadors de la 
Universitat de Londres, R.J. Nicholls 
i F. M. J. Hoozemans, en el qual 
s'analitzava la vulnerabilitat de tota 
la costa meditenània davant la cres
cuda del nivell del mar. 
Així, segons els investigadors brità
nics, mentre que al llarg d'aquest se
gle el nivell del mar ha pujat entre 
0,1 i 0,2 metres, el proper segle la 
pujada se situaria entre 0,3 i 1 me
tres. Aquest increment del nivell del 
mar posaria en perill els aiguamolls, 
les petites illes i els deltes, que po
drien desaparèixer en un 100%. 
En aquest cas, la població amenaça
da pel canvi climàtic l'any 2100 po
dria arribar a afectar uns 17 milions 
de persones. 



El CTT, soci del nou Centre 
dlEnllaç per a la Innovació a 
Catalunya de la Unió Europea 

~T 
Centre 
de Transferència 
de Tecnologia 

El Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial 
(CIDEM), conjuntament amb el Centre de Transferència de 
Tecnologia (CTT) i el Patronat Català Pro Europa, van signar 
al setembre un conveni amb la Unió Europea per a la creació 
del Centre d'Enllaç per a la Innovació a Catalunya 

g~'~;;:~~A~~OUTÈCNICA Aquest organisme, que forma part d'una xarxa de 52 centres es-
pecialitzats que s'estenen per tota la UE, està integrat dins la 

Tercera Acció del IV Programa Marc, i pretén impulsar la difusió i l'explotació de 
resultats de R+D. El centre estarà 
coordinat pel CIDEM i comptarà 
amb un pressupost de 150 milions 
de pessetes. 
L'objectiu fonamental és promoure 
la transferència de tecnologia, es
pecialment a les PIME i explotar 
tant els resultats de R+D, com pro
grames nacionals o estrangers. 
El Centre d'Enllaç pretén donar a 
conèixer les necessitats tecnològi
ques i promoure la participació en 
programes de R+D de la UE, així 
com oferir informació i assessora
ment sobre aspectes del IV 
Programa marc. 
Per als propers dos anys, el Centre 
d'Enllaç per a la Innovació a 
Catalunya ja ha planificat un se
guit d'iniciatives que facilitin als 
seus usuaris l'accés a la recerca i a 
la tecnologia. D'una banda, s'orga
nitzaran jornades de tallers pràc
tics sobre tecnologies específiques 
que tenen una especial importàn
cia. De l'altra, s'han desenvolupat un conjunt de canals d'informació, com ara l'edició 
mensual d'un Infofax o la publ icació d'un Full Tecnològic, destinat a les PIME lo
cals, per informar-les sobre convocatòries, oferta i demanda tecnològica, resultats de 
recerca disponibles, etc. Els usuaris del centre també podran accedir als serveis d'in
formació telemàtica. 
El 19 d'octubre va tenir lloc la primera jornada organitzada pel Centre d'Enllaç, que 
es va centrar en les tecnologies de la informació (ESPRIT IV). L'acte va ser organit
zat conjuntament amb el CEPBA i el Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI). 

Manel Garcia i Maica 
Castellar guanyen la IV 
Cursa Popular 
El diumenge 29 va tenir lloc pels voltants 
del campus nord la IV Cursa Popular de la 
UPC, que va tenir enguany una important 
participació. El primer classificat de la cate
goria masculina va ser Manel Garcia, de la 
Politècnica, que va fer els 5.200 metres en 
un temps de 15'06", mentre que la primera 
classificada femenina va ser Maica 
Castellar, que va fer el recorregut de la cursa 
en 18'03". 
Els premis van consistir en un trofeu i en un 
cap de setmana a Mallorca per a dues perso
nes per al primer i la primera classificats; 
una bicicleta de muntanya per als segons; un 
equip d'esqUÍ per als tercers; una televisió 
per als quarts, i una bossa i una radiocassette 
portàtil per als cinquens i sisens classificats, 
respectivament. 

La Politècnica 
organ itza el 

, 
congres 
internacional 
SOStenible? 
Els propers 14, 15 i 16 de desembre, 
tindrà lloc a l'Escola Universitària 
d'Enginyers Tècnics Industrials de 
Terrassa i al Centre Cultural de la 
Caixa de Terrassa el congrés interna
cional SOStenible? Tecnologia, 
Desenvolupament Sostenible i 
Desequilibris. L'objectiu del congrés 
és reunir una àmplia mostra de les 
propostes que es fan a tot el món so
bre les crisis actuals, amb la intenció 
de fomentar l'anàlisi, la reflexió i el 
plantejament de noves propostes. 

Límits de creixement 
A la reunió es tractaran els desequili
bris i els límits del creixement, la re
vis ió dels models i dels indicadors 
econòmics, socials i culturals, el de
senvolupament sostenible, el canvi 
científic i tecnològic, la formació inte
gral dels tècnics del futur, així com 
els nous valors i les perspectives èti
ques i poütiques. 
Per parlar de tots aquests temes, es 
reuniran centenars de científics, do
cents, sociòlegs, economistes i perso
nes interessades en el debat dels te
mes relacionats amb l'anàlisi de la cri
si de la civilització actual i amb tot 
allò que faci referència a l'avaluació 
d'impactes i la responsabilitat social 
dels científics. 
El congrés té en el seu comitè presi
dencial amb el director general de la 
UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, 
el Comissionat d'Universitats i 
Recerca, Joan Albaigès, i el president 
d'honor del Capítulo Español del Club 
de Roma, Pere Duran Farell. 
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Panorama 

Es concedeixen els ajuts als 
professors per a I-elaboració 
de material docent 
Entre els prop de 40 projectes que han rebut un ajut, hi ha dotze 
projectes de material de software i audiovisual 

El 10 d'octubre passat 
va tenir lloc a l'aula 
de teleensenyament 
de l'ETS ETB l'acte de 
lliurament dels ajuts 
per a l'elaboració de 
material docent. 
Uns 60 docents de di
ferents centres de la 
Politècnica que ha
vien optat a aquests 
ajuts van signar els 
prop de 40 contractes 
que regulen l'elabora
ció dels projectes 
aprovats en el con
curs de 1995. L'acte 
va ser presidit pel rec
tor, Jaume Pagès, que 
va afirmar que "cal 
continuar en aquesta 

línia innovadora de participació directa del professorat en la producció 
de material docent, tant per l'estalvi de temps que suposa per a l'estu
diant com pels avantatges a l'hora d'organitzar la feina al docent." Per la 
seva part, la vicerectora de Coordinació d'Estudis, Montserrat Pons, va 
afegir que "el tribunal que va avaluar els prop de 70 projectes presen
tats, format per diversos experts, havia valorat especialment el grau d'in
novació i el valor didàctic dels materials presentats". 

Incentius per a la innovació educativa 
La implantació dels nous plans d'estudis ha implicat l'aparició de noves 
assignatures als primers cursos i un increment de l'experimentalitat que fa 
necessària la creació de nous mètodes educatius que facilitin la tasca de 
professors i estudiants. En aquest marc va néixer la convocàtoria d'ajuts 
per a l'elaboració de material docent, que en l'edició d'enguany ha posat 
èmfasi en altres materials a part dels tradicionals apunts i llibres, com són 
ara el software i els audiovisuals . 
Poden optar a aquests ajuts docents de la Politècnica que vulguin elaborar 
material de suport a assignatures de primer o segon cicle, dels quals es 
valora, a més de la seva qualitat, el seu nivell científic i l'adequació als 
ensenyaments als quals van dirigits, aix í com l'aportació d'aspectes inno
vadors tant en continguts com en metodologia. Els treballs podran ser 
editats per Edicions UPC. 

El comissionat col·loca la 
primera pedra del Vapor Sala 
al campus de Terrassa 

El comissionat d'Universitats i 
Recerca, Joan Albaigès, el rector, 
Jaume Pagès, i l'alcalde de 
Terrassa, Manel Royes, van col·lo
car el dia 3 de novembre la prime
ra pedra del que serà el primer edi
fici del complex universitari 
Vapor Sala a Terrassa. 
Es tracta d'un edifici de quatre 
plantes amb un total de 1.200 m2 

edificats, que acollirà diferents de
pendències de les escoles i depar
taments del campus terrassenc . 
Així, es construiran una aula amb 
capacitat per a 100 estudiants, 
dues més per a SO i altres 4 per a 
25 estudiants. El mòdul comptarà 
també amb espais per al 
Departament d'Enginyeria de 
Sistemes, Automàtica i 
Informàtica Industrial, despatxos, 
sala de reunions, dos laboratoris 
docents i un laboratori de recerca. 
El nou edifici té un termini d'exe
cució d'uns nou mesos i està ubi
cat al costat de la biblioteca. 
El Vapor Sala, que serà el gran 
pulmó de l'expansió del campus 
de la Politècnica a Terrassa, inte
grarà, en una segona fase, altres 
edificis universitaris lligats tant a 
la docència com a la recerca i els 
serveis. 

Recentment, han estat nomenats 
dos nous consellers del Consell 
Social de la Universitat 
Politècnica: en representació de 
Foment Nacional del Treball i en 
substitució de Joan Rosell 
Lastorras ha estat nomenat Josep 
Aguilà i Pérez, i en representació 
del personal acadèmic de la UPC, 
escollit per la Junta de Govem i en 
substitució de Xavier Ortega, ha 
estat elegit Pere BrLlnet. 
D'altra banda, el dia S d'octubre el 
catedràtic Oriol Bohigas va pren
dre possesió com a professor emè
rit de l'ETSAB. 



El Col.legi d'Aparelladors i la 
FPC signen un acord 
La Fundació Politècnica de Catalunya 
i el Col·legi d'Aparelladors de 
Barcelona han signat un conveni de 
col·laboració per fomentar i promoure 
les activitats vinculades a la formació 
permanent i a l'extensió tecnològica 
d'ambdues institucions. A l'acte, que 
va tenir lloc a la seu de la fundació , hi 
van assistir el president de la FPC, 
Xavier Llobet, el rector de la UPC, 
Jaume Pagès, i el president del Col·le
gi d'Aparelladors, Bernat Ochoa. 

Es posen en marxa els grups de 
millora de la qualitat 
Durant aquest mes de novembre s'ha 
posat en marxa el pla de treball dels 
primers grups de millora de la quali
tat. 
En total, 34 persones del personal 
d'administració i serveis de la 
Politècnica han rebut la formació ini
cial per poder arribar a trobar propos
tes de millora de quatre procediments 
concrets com són ara la tramitació de 
les despeses de viatges, el correu in
tern, el préstec de llibres i la comuni
cació amb els usuaris de les bibliote
ques. A més, a partir d'ara, aquestes 
persones s'adreçaran a professors, es
tudiants i PAS per demanar-los l'opi
nió sobre aquests procediments. 

La CECOT premia la Politècnica 
amb la Medalla al Progrés 
Empresarial 1995 
La Confederaci ó Em presari al 
Comarcal de Terrassa (CECOT) va 
guardonar el dia 13 d'octubre la 
Universitat Politècnica de Catalunya 
amb la Medalla al Progrés 
Empresarial , en l'apartat d'entitats 
sense afany de lucre, dins de la cele
bració de la Nit de l'Empresari 1995. 

u 

El premi es va concedir "pels esforços 
que ha realitzat els darrers anys la 
UPC per reduir la distància entre el 
món empresarial i la universitat". 
El rector de la Politècnica, Jaume 
Pagès, va recollir el guardó de mans 
del presiden t de la Generali tat de 
Catalunya, Jordi Pujol , que va presidir 
l'acte. 

L'Escola de Fotografia de la Fundació Politècnica 
aplica un nou sistema de selecció d'estudiants 
La nova experiència, que ha aportat informació addicional sobre l'estudiant 
molt interessant per als tutors, ha estat possible perquè el Graduat en 
Fotografia és un títol propi de la upe 
L'Escola de Fotografia de la Fundació Politècnica de Catalunya ha posat en mar
xa aquest curs, amb la segona promoció del centre, un nou sistema per al procés 
de selecció dels alumnes de primer curs. El fet que el Graduat en Fotografia si
gui un títol propi ha permès al centre la possibilitat de desenvolupar mecanismes 
de selecció específics, al marge de les proves de selectivitat. 
L'objectiu d'aquest nou disseny del procés d'admissió és garantir l'èxit dels nous 
alumnes a la fase selectiva i augmentar la predicció del rendiment acadèmic du
rant els seus estudis. 
A partir de la definició del perfil òptim desitjable per a un estudiant de fotogra
fia, s'ha mesurat la capacitat de ls candidats per adquirir nous coneixements 
genèrics de nivell universitari i específics del títol. Així, s'ha valorat el seu expe
dient acadèmic previ, però també els seus hàbits d'estudi i la motivació demos
trada per a aquests estudis en concret. La prova consta d'una fase escrita i una 

entrevista personal dissenyada per obtenir 
una valoració objectiva de cada subperfil 
i amb un grau de modulalitat que permeti 
un bon seguiment posterior. 

L'Escola de Fotografia a SONIMAGFOTO 
Del 4 al 9 d'octubre, l'Escola de 
Fotografia de la Fundació Politècnica de 
Catalunya va pa rticipar en el Saló 
Internacional de la Fotografia SONI
MAGFOTO, que va tenir lloc al recinte 
de la Fira de Barcelona. 
El centre es presentava en aquest certa
men amb un estand en el qual es van re
bre més de 1.000 sol·licituds d'informació 
sobre els estudis i els tallers que impar
teix el centre. L'estand disponia d'una cà
mara de gran format i d'un microscopi , 
amb els quals els visitants podien fer fo
tografies i tractar-les per ordinador. 

Envers un catàleg 
capdavanter de títols UPC? 

Sebastià Xambó 
Docent de la Facultat de 

Matemàtiques i Estadística 

És el 10 d'octubre. Fa un dia de 
sol càlid, que inunda el campus i 
la ciutat de la llum que només 
l'octubre de Barcelona pot donar. 
Són les deu. Com que l'octubre és 
el desè mes (a despit de l'arrel !), 
em passa pel cap preguntar-me si 
és una pura casualitat aquesta re
petició del nombre que en la nos
tra cultura és l'emblema de l'ex
cel·lència .. . 
L'aula de teleensenyament delmò
duI B3 del campus nord és plena 
de professors de la Politècnica i, 
abans de començar l'acte al qual 
ens ha convocat el rector, hom pot 
aprofitar per xerrar una mica 
d'això, d'allò o del de més enllà 
amb els col·legues. 
El motiu de la cita és la signatura 
dels contractes per a l'elaboració 
de material docent: és el pas que 
toca un cop resolt el concurs d'en
guany. Cada projecte és signat pel 
rector, d'una banda, i pels autors 
afortunats, de l'altra. 
No sé si és una acte gaire freqüent 
en la vida acadèmica. De mi puc 
dir, si se'm permet una reflexió 
més personal, que és la primera 
ocasió que he tingut, després de 
cinc quinquennis i escaig de tasca 
docent a diverses universitats , de 
poder presentar a un concurs algu
nes de les nombroses pàgines d'a
punts que hom ha intentat escriure 
per a les diverses assignatures, 
cursos i seminaris que les cir
cumstàncies l'han dut a explicar. 
Sens dubte, és com un copet a l'es
patlla d'ànim i reconeixement, en 
ocasió d'un treball laboriós, apas
sionant, necessari i, pel que sem
bla, menystingut la majoria de les 
vegades. 
Trobo, doncs, que la decisió de 
promoure un concurs d'aquesta 
mena, amb un mecanisme de se
lecció que dóna unes garanties 
raonables de qualitat, ha de ser po
sitiu no sols per estimular el pro
fessorat individualment en la seva 
tasca docent, sinó també per acon
seguir progressivament un catàleg 
de títols de la Universitat 
Politècnica de Catalunya que pu
gui competir amb els de les uni
versitats d'arreu del món, als quals 
hem de dirigir la nostra atenció pel 
sol fet d'oferir obres capdavanteres 
pel que fa al contingut i a la pre
sentació. 
Potser amb el temps podrem mirar 
el nostre catàleg amb la mateixa 
admiració! 
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Nexus 

La supercomputació a 
Ilempresa en una jornada 
realitzada a IIETSETB 
A la jornada, organitzada pel Departament d'Arquitectura de 
Computadors, es va parlar de les possibilitats que ofereixen en el món 
de l'empresa els computadors paraHels d'altes prestacions (HPCN) i 
de les oportunitats empresarials cofinançades per la Unió Europea 

L'ETSETB 
va acollir el 
dia 19 d'oc
tubre una 
jornada so
bre compu
tació d'altes 
prestacions 
com a eina 
per millorar 
la gestió i 
la produc
ció de les 
petites i 
mitjanes 
empreses , 
organitzada 

conjuntament pel Centre Europeu de Paral·lelisme de Barcelona 
(CEPBA), el CIDEM, la CDT!, la SGPN de R+D i l'EC. 
En el seminari, responsables de la recerca de centres i institucions euro
peus en el camp de la computació d'altes prestacions es van reunir amb 
empresaris per presentar les accions de la Unió Europea orientades a co
finançar projectes dins el seu Programa de computació d'altes presta
ClOns. 
A la jornada es van presentar els resultats dels projecte P ACOS (Paralel 
Computing for Spain), creat per la comunitat dins aquest Programa euro
peu de computació d'altes prestacions i orientada a transferir la tecnologia 
puntera en computació a les petites i mitjanes empreses del país. La in i
ciativa, coordinada pel CEPBA, ja compta amb vuit projectes, dos dels 
quals van ser presentats durant la trobada. 

Altes prestacions per a les empreses 
El director del Centre Europeu de Paral·lelisme de Barcelona, Mateo 
Valero, va explicar algunes de les possibles aplicacions de la supercom
putació orientada a aquelles empreses que fan servir un gran volum d'in
formasió que canvia constantment i a la qual necessiten accedir amb rapi
desa. Es el cas de les indústrLes que tenen seus diferents o bancs o hospi
tals, que poden comparar diagnòstics enviant, per exemple, una radiogra
fia mitjançant una xarxa telemàtica. 
Aquesta tecnologia, que pot tenir aplicacions en la resolució de temes re
lacionats amb la ciència econòmica, és molt útil no solament per a aque
lles indústries que necessiten simular processos físics per millorar el pro
ducte final, sinó també per a aquelles que poden fer servir la supercom
putació com a eina d'ajut en la presa de decisions, l'optimització i la pla
nificació de recursos. 

La Politècnica crea l'Institut 
de Robòtica i Informàtica 
Industrial, l'IRI 
El dia 30 d'octubre , la Junta de 
Govern va aprovar la creació d'un 
ens de titularitat mixta entre la 
Universitat Politècnica de 
Catalunya i el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, que 
rep el nom d'Institut de Robòtica i 
Informàtica Industrial (IRI). 
L'IRI serà un centre pluridiscipli
nari en el qual els investigadors 
del CSIC i el personal acadèmic 
de la UPC, que pertanyen a diver
ses àrees del coneixement, podran 
desenvolupar conjuntament pro
jectes de recerca de tipus tecnolò
gic i preindustrial en els àmbits de 
la robòtica i la informàtica. 
L'IRI serà un centre basat en crite
ris de qualitat que tindrà aporta
cions paritàries del CSIC i de la 
Politècnica, ja que els dos organis
mes integraran a parts iguals una 
comissió mixta. 

L 'IRI i les patents 
Pel que fa a les patents, els tràmits 
podran realitzar-se per mitjà de la 
UPC o del CSIC, i la propietat es 
registrarà a nom de les dues insti
tucions. Els beneficis de l'explota
ció de les recerques, patentades o 
no, repercutiran en un 70% en 
l'IRI i el 30% restant es distribuirà 
a parts iguals entre el Consejo 
S uperior de In ves tigaci ones 
Científicas i la Universitat 
Politècnica. 
L'acord per a la creació d'aquest 
centre és un pas més en la col·la
boració que la UPC manté amb el 
CSIC i una posada al dia de les es
tructures, a través de les quals es 
vol donar resposta a les noves ne
cessitats de la recerca. 

- Seminari: Seguretat en Xarxes 
Novell. Lloc: aula informàtica 
PAS, edifici TL-soterrani. Adreçat 
al personal informàtic . Dies 20 i 
22 de novembre. Horari: de 9 a 
13.30 hores. 
- Jornada: Correu Electrònic 
PEGASUS. Lloc: aula informàti
ca PAS, edifici TL- soterrani . 
Adreçat a tot el PAS. Dia: 21 de 
novembre. Horari: de 9 a 14.30 
hores. 
- Jornada: Correu Electrònic 
PEGASUS. Lloc: aula informàti
ca PAS, edifici TL-soterrani. 
Adreçat a tot el PAS. Dia: 28 de 
novembre. Horari: de 9 a 14.30 
hores. 
- Seminari: Seguiment del Curs 
per a Secretàries. Lloc: aula in
formàtica PAS, edifici TL-soterra
ni. Adreçat a tot el PAS. Dia: 29 
de novembre. Horari: de 9 a 14 
hores. 
Informació a la Unitat Tècnica de 
Formació, al telèfon 401 7308. 



Conveni de col·laboració entre l'INTEXTER i el 
Laboratorio de Ensayos e Investigaciones Textiles 
L'objectiu del conveni, la signatura del qual va ser presidida pel conseller 
d'Indústria i Energia, Antoni Subirà, és l'apropament universitat-empresa a 
partir d'una major col'laboració en l'activitat de recerca, desenvolupament 
tecnològic i transferència de tecnologia 

El 2 de novembre, l'Institut d'Investigació Textil de Cooperació Industrial de 
Terrassa (INTEXTER) de la Universitat Politècnica i el Laboratorio de Ensayos 
e Investigaciones Textiles Integrado en el Acondicionamiento Terrasense 
(LEIT A T) van signar 
un acord de col·labora
ció en l'àmbit de la re
cerca, del desenvolu
pament tecnològic i de 
la transferència de tec
nologia. L'acte de sig
natura va ser presidit 
pel con seller 
d'Indústria i Energia, 
Antoni Subirà. 
El LEIT A T forma part 
de l'estructura de 
l'Institut Industrial
Confederació Empre
sarial Comarcal de 
Terrassa (CECOT). El 
conveni s'orienta a fer 
més estretes les rela
cions ja existents entre 
el LEITAT i l'INTEXTER, i representa la continuació d'una col·laboració fona
mentada en activitats de recerca científ ica i desenvolupament tecnològic. 
L'objectiu és també el desenvolupament de mecanismes per fomentar la trans
ferència de tecnologia, un àmbit en el qual els dos organismes tenen una àmplia 
dedicació, ja que el LEITAT, per exemple, va emetre 3.976 informes tècnics el 
1994. Per la seva banda, l'INTEXTER desenvolupa la seva activitat en les àrees 
del procés de recerca i desenvolupament de productes i tecnologia, i en l'establi
ment de mecanismes més adequats per obrir vies de transferència de tecnologia i 
de cooperació amb la indústria. 
L'acord implica, així mateix, la cooperació en programes de formació continua
da de personal investigador, tècnic i becaris, com també la possibilitat d'utilitzar 
conjuntament equips, personal i instal·lacions per optimitzar recursos. Aquest 
conveni té una durada mínima de cinc anys i suposarà un impuls per als dos ins
tituts, que actuaran conjuntament davant l'Administració, l'empresa privada i la 
Unió Europea com un grup amb interessos comuns. 

Tecnologies i serveis avançats de 
comunicació (ACTS) 
Aquest programa fi
nança projectes pilot de 
demostració, relacionats 
amb la provisió i utilit
zació de serveis 
avançats de comunica
cions amb infraestructu
res de banda ampla. 
L'objectiu d'aquest pro
grama és desenvolupar 
sistemes i serveis 
avançats de comunica
ció que afavoreixin el 
desenvolupament i la 
cohesió social a Europa, 
com també donar suport 
a les polítiques europe
es orientades a aconse
guir un desplegament 
ràpid i un ús efectiu de 
les comunicacions 
avançades. 
El contingut científic i 
tècnic d'aquest progra-

ma se centra en la tele
visió cel·lular i l'entorn 
interactiu multimèdia, 
el control harmonitzat i 
la gestió de xarxes fotò
niques, l'optimització 
de xarxes integrades i 
escalables d'alta veloci
tat. Així mateix, inclou 
el component del 
satèl·lit per a mòbils de 

3a generació i sistemes 
sense fils de banda am
pla, i el procés de crea
ció i desenvolupament 
experimental de serveis. 
En aquest projecte pre
nen una rellevància es
pecial la participació de 
PIME, la interrelació 
horitzontal amb altres 
programes, l'apropa
ment als usuaris finals 
dels assaigs dels projec
tes desenvolupats, les 
accions concertades per 
establir fons específics i 
l'assignació de joves en
ginyers a projectes 
ACTS amb mobilitat. 
La segona convocatòria 
es tanca el proper 1 de 
març de 1996. 
Per a més informació, 
dirigiu-vos al Centre de 
Transferència de 
Tecnologia, al telèfon 
4017746. 

És mantenible la zona 
costanera mediterrània? 

A. Sanchez-Arcilla 
CIIRC-LIM 

La zona costanera mediterrània 
està sotmesa a una enorme pres
sió, tant per l'ús que en fan els na
dius com els més de 100 milions 
qe turistes que cada any la visiten. 
Es lògic, per tant, preguntar-se si 
els valors actuals de la zona costa
nera perduraran al llarg de les pro
peres generacions. Aquesta pre
gunta fa referència a aspectes fí
sics, químics, biològics, geològics, 
socioeconòmics i legals, tots units 
pel substrat comú que representa 
la zona costanera, que inclou com
ponents marítims i terrestres, així 
com les activitats humanes que 
s'hi realitzen . 
Per respondre a aquesta pregunta, 
és necessari una millor i més per
manent observació de la natura 
-tot i que mesurar paràmetres del 
mar és costós-, juntament amb una 
capacitat raonable de predir el fu
tur, com pot ser simular l'impacte 
d'actuacions humanes futures amb 
el clima present o assumint un de
terminat canvi climàtic. 
El problema és, pert tant, complex 
per la quantitat de components que 
interactuen i difícil de resoldre o 
fins i tot de plantejar per la gran 
quantitat d'interessos contraposats 
que hi conflueixen. 
Per ilustrar-ho, n'hi ha prou a con
siderar, per exemple, l'estat actual 
i previsible dels nostres deltes me
diterranis. 
Aquests deltes, formats fa alguns 
segles, quan les conques de dre
natge dels rius aportaven una 
descàrrega sòlida, ara s'enfronten 
a un inquietant futur perquè l'apor
tació sedimentària dels rius ha dis
minuït dràsticament o bé ha desa
paregut pràcticament. Això es deu 
a la construcció d'embassaments, 
la regulació del cabdal del riu, els 
assentaments i les activitats huma
nes. 
Si a tot això afegim l'amenaça es
perada d'una acceleració en l'aug
ment del nivell mitjà del mar, és 
fàcil comprendre la importància 
de preguntar-se si són mantenibles 
els nostres deltes. 
En aquest context s'incliu la con
ferència pluridisciplinària Med
Coast 95, que ha tingut lloc entre 
el 24 i el 27 d'octubre a Tarragona, 
i en la qual s'han tractat temes 
com ara l'erosió costanera, la qua
litat de les aigües costaneres, la 
vulnerabilitat de les zones deltai
ques, l'educació ambiental en te
mes costaners, etc. Això, des d'una 
perspectiva mediterrània i amb 
exemples d'altres mars semblants, 
com són ara el Mar Negre, el Mar 
Azor o el Mar Roig. 
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Institut de Ciències 
de l'Educació 
L'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) és una unitat estructural 
que té com a objectius especifics la investigació educativa i la 
formació del professorat, en l'àmbit pedagògic i didàctic, i està 
orientat al camp de la ciència, la tecnologia i l'art, així com a l'estudi 
de la planificació educativa 

Aquesta unitat estructural està integrada per un director, professor de la 
UPC, un cap de servei, un coJ.laborador de recerca, un auxiliar de recer
ca, tres tècnics superiors, un cap de secció i 17 PAS. Així mateix, per a la 
realització de les activitats de formació compta amb un elevat nombre de 
col·laboradors externs, mentre que per a les tasques encarregades pel 
Departament d'Ensenyament compta amb la dedicació d'onze professors 
de nivells no universitaris en comissió de serveis. 
Actualment, l'ICE, en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya, assumeix part de la formació permanent 
del professorat d'ensenyament primari i secundari, amb una participació 
en les accions formatives de 6.000 professionals. L'ICE col·labora alhora 
en dos projectes amb el Departament de Treball de la Generalitat. D'una 
banda, organitza el programa de formació de formadors, que inclou dife
rents graus d'especialització en el camp de la formació continuada i ocu
pacional, i que agrupa uns 2.000 professionals. Amb el mateix departa
ment, i juntament amb el Fons Social Europeu, realitza cursos per a la 
formació específica de joves titulats que no s'han integrat en el món labo
ral. Aquests darrers anys, per encàrrec del Rectorat de la mateixa univer
sitat, organitza el Programa de suport a la formació docent, orientat als 
mateixos professors de la Politècnica. 
L'ICE ofereix una sèrie de serveis interns i externs, com són ara la biblio
teca especialitzada, els mitjans àudiovisuals, les publicacions, la correc
ció i la traducció, la informàtica educativa, la gestió de pràctiques com
partides amb escoles i empreses per als alumnes de formació professio
nal, la informació i l'assessorament educatiu, i un terminal del Servei 
Català de Col·locació per als alumnes de formació ocupacional. 
Pel que fa a programes de 3r cicle, l'oferta de l'ICE inclou màsters en for
mació de formadors, metodologia i gestió, en producció i realització de 
vídeo i televisió professionals, en qualificació pedagògica del professorat 
de secundària, en logopèdia i rehabilitació dels transtorns del llenguatge i 
de la parla, entre d'altres. 
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L'ICE desenvolupa actualment 
dues línies de recerca: 

- Formació de formadors: 
S'estructura en diversos grups de 
treball per a cada àrea, com són 
ara l'avaluació, la programació, la 
tutoria, l'orientació professional i 
les metodologies i l'organització, 
entre d'altres. 

- Nova tecnologia i formació: 
També s'estructura en diversos 
grups de treball relacionats amb 
les noves tecnologies aplicades a 
l'ensenyament, com ara els àudio
visuals, els multimèdia i la telemà
tica. 

Aquestes línies d'investigació te
nen aplicació en diversos progra
mes de la Comissió Europea, en 
els quals l'ICE participa com a co
ordinador o soci. 

- Alfa: integra els programes de 
Formación de formadores en dis
tribución comercial , Programa de 
filosofía para niños-formación de 
formadores, Programas de forma
ción en tecnologías de curtiem
bres, Formación del profesorado 
universitario para la mejora de la 
calidad de la enseñanza y de la 
gestión universitaria. 
- Leonardo: inclou els programes 
Util para la actualización del amí
lisis de necesidades de formación 
en la empresa i Structure and evo
lution of the training processus for 
training agents. 
- Tempus: l'ICE participa en la 
coordinació dels programes 
University management (foreign 
relation development office, finan
ci al management, library develop
ment, student service), Training of 
consultors within the frame on EC 
(CONECUT) i Teacher's training 
in the phiposophy for children. 
-Medcampus: integra aquesta lí
nia La formación pedagógica de 
los profesores asociados de uni
versidad. 
- Socrates: l'ICE coordina el 
Subject methodologies. 
- Tser: ¡'institut participa com a 
soci en l'Engineering education, 
vocational training and technology 
development for future society de
mands. 



Enginyers i metges es reuneixen a l'ETSEIB per tractar 
la bioenginyeria, els biomaterials i la biomecànica 
Els dies 26, 27 i 28 
d'octubre es van ex
posar a l'ETSEIB 
els darrers avenços 
en biomaterials, en 
enginyeria biomèdi
ca i en biomecànica 
de l'esport en les 
taules rodones i les 
conferències que 
van tenir lloc en el 
marc de la Jornada 
de Biomecànica, el 
XVIII Simposi de la 
Sociedad Ibérica de 
Biomecanica i el 
XIII Congrés Anual 
de l'Agrupación 
Espaíiola de 
Bioingeniería 

La jornada de biomaterials, organitzada per la UPC, la Sociedad Ibérica de 
Biomecanica i l'ASM, es va estructurar en conferències i taules rodones, en les quals 
van participar els professors L. Munuera , de l'Hospital La Paz de la UAM, L. 
Nicolais, de la Universitat Federico II de Nàpols, W. Bonfield, de l'International 
Research Center in Biomedical Materials de la Universi tat de Londres, i A. Navarro, 
de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Els investigadors van exposar les necessitats i 
tendències actuals en el desenvolupament de biomaterial s, tant des del punt de vista 
científic com del clínic. Es van debatre problemes de la ci rurgia ortopèdica, com són 
ara la viabilitat i el futur dels biomaterials en la reparació de lesions lligamentoses, i 
el paper d'aquests en els diferents sistemes de fixació de pròtes is ortopèdiques. 
El 27 d'octubre es va fer el XIII Congrés de l'Agrupación Española de Bioingeniería, 
en el qual es van tractar, entre d'altres, temes relacionats amb la instrumentació, el 
processament de senyals, els sistemes d'informació mèdica i la telemedicina. En 
aquest sentit es va exposar l'assistència mèdica a distància mitjançant les xarxes te
lemàtiques com a forma futura d'estalvi de recursos. 
El XVIII Simposi de la Sociedad Ibérica de Biomecanica, organitzada pel Grup de 
Biomecànica i Biomaterials del CREB de la UPC i la Sociedad Ibérica de 
Biomecanica, va reunir prop de 70 especialistes, entre enginyers, metges i investiga
dors que treballen en l'actualitat en bioenginyeria mèdica. 

Guardonats investigadors de la 
UPC per un estudi sobre la 
seguretat a les preses 
Els investigadors Eduardo Alonso , 
Antonio Gens, Ignacio Caro, Pere Prat i 
Carlos Delahaye , del Departament 
d'Enginyeria del Terreny i Cartogràfica 
de la Politècnica, van ser guardonats el 
30 d'octubre passat amb el premi José 
Toran, que atorga el Comité Español de 
Grandes Presas , pel seu treball sobre 
l'anàlisi de la seguretat de les preses i 
del seu massís de cimentació. L'estudi 
s'ha basat en l'anàlisi de la seguretat de 
la presa de Canelles, de cent cinquanta 
metres d'alçada, que és la més gran de 
Catalunya. 
El treball guardonat presenta com a no
vetat una nova metodologia per estimar 
la seguretat de preses en forma de volta 
recolzades en massissos de roca. 
Aquesta metodologia consisteix en la 
descripció del massís rocós i el seu sis
tema de juntes mitjançant elements sò
lids i elements de junta en tres dimen
sions. Després s'estudien les condicions 
d'estabilitat de blocs de roca delimitats 
per elements de junta, per als quals es 
defineix un coeficient de seguretat. 
Aquesta formulació és original i ha estat 
desenvolupada específicament per estu
diar les condicions dels estreps de su
port de la presa de volta de Canelles. 

La Comissió Europea adopta un 
nou model de contracte per als 
projectes de recerca 
La Comissió Europea ha adoptat un nou 
model de contracte per als projectes de 
recerca que es financin en el marc del 
IV Programa marc de recerca i desenvo
lupament tecnològic. Aquest nou model 
de contracte és més simple i més curt 
que el que s'utilitzava anteriorment, ofe
reix una major protecció de la propietat 
intel·lectual i ha de servir per incremen
tar la competitivitat. 
Segons aquest model, els contractes po
dran ser uti li tzats per investigadors des 
de països tercers associats i pel Centre 
Comú de Recerca. En finalitzar un pro
jecte, el model preveu un pla de posada 
en marxa de les activitats tecnològiques, 
que haurà de ser aprovat per la comis
sió. El model estipula també la publica
ció dels resultats amb vista a permetre 
als tercers interessats que puguin sol·li
citar llicències per a les tecnologies de
senvolupades . Així mateix , el model 
preveu modificacions dels costos elegi
bles i de les modalitats de reemborsa
ment més fl exibles per a les despeses fi
nançades per la UE, i garanteix als par
ticipants un dret de propietat intel·lec
tual sobre els projectes, cosa que reforça 
l'obligació de confidencialitat dels resul
tats científics no protegits i no difosos. 
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Compendio monografico, técnico y 
com positivo de arquitectura religiosa 
y civil, proyectada y constituida por: 
Pedro, Joaquin y Buenaventura 
Bassegoda. 
Marcos Mejía López, del Departament 
de Composició Arquitectònica. Dirigida 
per J. Bassegoda. 
Llegida el 5 de setembre. 

Estudio del desarrollo del mercado de 
las especialidades de consejo farma
céutico y publicitari as en España y su 
comparación con el mercado exterior. 
Anton ia March Pujol , del Departament 
d'Organització d'Empreses. Dirigida per 
Fco. Javier Llovera. 
Llegida el 6 de setembre. 

Juegos, valores índices de coopera
ción. 
Rafael Amer Ramón, del Departament 
de Matemàtica Aplicada III. Dirigida per 
F. Carreras. 
Llegida el 7 de setembre. 

Poli (alfa-alquil-beta-L-Sebastian 
Muñoz Aspartato) s con cadenas alifa
ticas lineal es. 
Fco . José López Carrasquero, del 
Departament d'Enginyeria Química. 
Dirigida per S. Muñoz. 
Llegida el 7 de setembre. 

La sistematica en el proceso de la valo
ración de promociones inmobiliarias. 
Jorge Vilajosana Béjar, del Departament 
d'Organització d'Empreses. Dirigida per 
Fco. Javier Llovera. 
Llegida el IOde setembre. 

Optimització de fluxos no lineals en 
xarxes amb construccions a banda. 
Aplicació a models acoblats de coordi
nació hidrotèrmica a curt termini. 
Fco. Javier Heredia Cervera , del 
Departament d'Estadística i Investigació 
Operativa. Dirigida per N. Nabona . 
Llegida el 12 de setembre. 

Mètodes eficients per a la resolució de 
problemes de fluxos multiarticIe. 
Jordi Castro Pérez, del Departament 
d'Estadística i Investigació Operativa. 
Dirigida per N. Nabona. 
Llegida el 12 de setembre. 

Estudio de la formulación y resolución 
del problema del flujo armónico de 
cargas. 
Luis Sainz Sapera, del Departament 
d'Enginyeria Elèctrica. Dirigida per J. 
Pedra. 
Llegida el 14 de setembre. 

Técnicas de speech enhancement con
siderando estadísticas de orden supe
rior. 
Josep M. Salavedra Moli, del 
Departament de Teoria del Senyal i 
Comunicacions. Dirigida per E. 
Masgrau. 
Llegida el 15 de setembre. 
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El bocamoll ~:'~,o':: ... 
1

_· Bocamoll, una 
Upeciari manresà :: 1 revista per a 

Campus 

Rèquiem 
Xavier Lamas, 
In memoriam 

Companys i amics de Xavier Lamas es van 
reunir a Torre Girona el14 de novembre 
passat per recordar-lo. 
La música de Mozart va conduir una 
vetllada especialment emotiva 

Més de 500 persones van assistir el 14 de 
novembre passat a la interpretació del rè
quiem de Mozart en memòria del metge de 
l'Expedició UPC Everest, Xavier Lamas, 
que va perdre la vida el mes d'agost passat. 
L'aula capella de la Torre Girona va ser 
l'escenari d'aquest acte emotiu, que va reu
nir amics i companys del muntanyenc i a 
l'inici del qual Manel de la Mata, amic de 
Xavier Lamas, va recordar, acompanyat 

per la resta de l'expedició, la figura del company mort. . 
El rèquiem, en re menor, K 626, de Wolfang Amadeus Mozart, va ser lD

terpretat per Anna Oliva, soprano, Hortènsia Larrabeiti, contralt, Jordi 
Figueras, tenor i Ignasi Campà, baix. Els acompanyaven la Coral 
Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya, la Cor~l Est~l d~ 
la Parròquia del Pilar de Barcelona, l'Orquestra de cambra Mana Rema 1 

Lluis Fernando Zonda, a l'orgue, tots ells dirigits per Lluís Carné. 

l'EUPM 
Des de mitjans del 
curs passat, un 
grup d'estudiants i 
professors de 
l'Escola 
Universitària 
Po li tècnica de 
Manresa s'han as
sociat per posar 
en marxa el pro-
jecte d'una revista 

de caire intern: Bocamoll. 
La revista, de la qual ja ha sortit el 
número 1, neix amb la voluntat de 
donar una opció als estudiants i 
professors de l'escola per poder 
opinar obertament sobre temes 
que són del seu interès, tant de ti
pus intern com de tipus més gene
ral. Bocamoll vol fer més viable i 
fluida la relació entre els membres 
de la comunitat universitària de 
Manresa, i tractar temes més enllà 
dels estrictament universitaris o 
d'estudis. 
Els seus creadors ja tenen previst 
un segon número que consolidi 
aquest projecte. 

Per a més informació: 
Josep Aguilà. Redacció Bocamoll 
Escola Universitària Politècnica de 
Manresa, tel. 877 20 88 

La upe acull una exposició 
sobre l'estat del món 
Els límits de la natura, els desequi
libris i les desigualtats, la qualitat 
de vida i el desarmament són al
guns dels temes abordats en el do
cument elaborat per la UNESCO 
sobre l'estat del món, que es pre
sentarà en una exposició a la sala 
del campus nord a partir del pro
per 22 de novembre. La mostra, 
lligada a la realització a Terrassa 
del congrés SOStenible?, serà iti
nerant i recorrerà els campus. 

Fe d'errates 
Els estudiants Carlos Puig, Xavier 
Vancells, Rafael Moranta i 
Jonathan Tugores, els quals, diri
gits pel professor Mario Corea, 
havien estat guardonats en el con
curs internacional d'arquitectura 
Du Pont Benedictus Award, cur
sen els seus estudis a l'Escola 
Tècnica Superior d'Arquitectura 
del Vallès i no a l'ETSAB, tal 
com apareixia en el número 71 de 
l'Informacions. 
Igualment, és estudiant de 
l'ETSA V Luis Maldonado, que va 
rebre un dels premis que atorga 
l'empresa Dragados pel seu treball 
de fi de carrera Estació marítima 
al port de Barcelona. 



El Museu Valentí Masachs de 
l'E.U.P. de Manresa estrena 
nou equipament pedagògic 

L1escriptor Joe Haldeman lliurarà els guardons del 
Premi UPC de Ciència-ficció el proper 12 de desembre 

El proper dimarts 12 de desembre 
tindrà lloc al campus nord de la 
UPC el lliurament de guardons de 
la cinquena edició del premi inter
nacional de ciència-ficció que orga
nitza el Consell Social, i al qual s'
han presen tat III originals. 
L'escriptor nord-americà de ciència
ficció Joe Haldeman lliurarà els 
premis d'enguany. 

Guardonats a l'HISPACON 
D'altra banda, el llibre d'assaig 
Física i ciència-ficció dels profes
sors de la UPC Jordi José i Manel 
Moreno, va rebre el guardó al mi

El rector va inaugurar el 2 de novembre 
passat les noves vitrines del Museu de 
Geologia Valentí Masachs, situat a 
l'Escola Universitària Politècnica de 
Manresa. A l'acte van assistir també el 
director del museu, Josep Maria Mata, i 
el conservador i dissenyador del nou 
equipament, Joaquin Sanz. La vitrina 
mostra amb gràfics, fotografies i mine
rals l'aplicació que tenen en la vida quo
tidiana certs elements geològics. 
L'equipament ha estat finançat per di
verses institucions i empreses, com són 
ara l'Associació Catalana d'Envasadors 
d'Aigua, que ha patrocinat un apartat on 
es relata d'on surt l'aigua per al consum 
humà , i el Gremi de Rajolers de 
Catalunya, que mostra com es fabriquen 
els maons a partir de l'argil·la i -l'aigua. 
També hi han col·laborat l'Associació 
Nacional Espanyola de Fabricants de 
Formigó, Betón Català SA, l'Agrupacjó 
de Fabricants de Ciment, el Gremi d'A
rids i el Departament de Medi Ambient 
de la Generalitat de Catalunya. 

llor llibre d'assaig que lliura l'Asociación Española de Fantasía y Ciència Ficción en 
la convenció anual de la ciència-ficció, HISPACON, que va tenir lloc el mes d'octu
bre passat a la ciutat de Cadis. Els guardonats van rebre el diploma el dia 17 d'octu
bre, de mans del professor Miquel Barceló, que havia recullit el premi en el seu nom 
a la convenció. 
També va ser premiat com a millor conte estranger Nuestra señora de la maquina 
de l'escliptor Alan Dean Foster, obra publicada en el volum de la col·lecció Nova 
Ciència Ficción d'Ediciones B, que recull les obres guanyadores del Premi UPC de 
Ciència-ficció de 1993. 

El campus nord acull una exposició de maquetes d'estudiants 

..,.. l -

Camins, Canals i Ports. Totes les 
maquetes estaven fetes a la matei
xa es cala , 1 :200, cosa que ha 
permès comparar-les entre elles. 
Segons els professors, el més des
tacat són "els esforços que han fet 
els estud iants en els aspectes es
tructurals i constructius per tal de 
poder estudiar el procés construc
tiu , l'estabilitat, la forma de treball 
mecànic de l'estructura o els efec
tes espacials." 

Fes de gegant! és el títol de l'exposició 
que ha acollit la sala d'exposicions del 
campus nord de l' 11 al 31 del passat mes 
d'octubre. La mostra és el resultat del 
treball del curs d'Història de l'Enginyeria 
Civil , de primer curs de l'Enginyeria de 

Entre les maquetes exposades, hi 
havia l'aqüeducte de Tarragona i el de 
Segòvia, la catedral de Barcelona i la ca
tedral de Mallorca, l'Estació de França, 
la Giralda de Sevilla, l'Estadi Olímpic de 
Montjuïc o el Palau Sant Jordi , entre 
d'altres. 

Regata Upe-UB 
El proper dissabte 16 de 
desembre, el Port de 
Barcelona tornarà a ser 
escenari de la ja tradicio
nal regata que enfronta 
els equips d'aquesta mo
dalitat esportiva de la 
Universitat Politècnica 
de Catalunya i la Uni
versitat de Barcelona. 

Art a l'EUPM 
El 30 de novembre la sa
la d'actes de l'EUPM 
acull la conferència Com 
mirar una obra d'art, a 
càrrec de Montserrat 
Rovira . Més informació 
al tel. 877 20 88 

Dijous com balla 
El Servei d'Esports orga
nitza de nou els cursos de 
ball de saló. Els interes
sats poden accedir a tres 
nivells, que van des de la 
iniciació al domini del 
pas bàsic i d'alguna figu
ra fins a d'altres especial
ment dirigits a aficionats 
més experimentats . Els 
cursos de ball, amb una 
durada de 12 sessions, te
nen lloc els dijous a la 
sala de ball La Paloma i 
els divendres, al Saló 
Cibeles, de 22 a 22.30 
hores. 
Per a més informació , 
podeu trucar al tel. 401 
6885. 

Finalitza el termini per 
presentar originals als 
concursos de 
fotografia i pintura 

EllS de desembre es 
tancarà el termini per 
presentar el s origi nal s 
que participen en els con
cursos de pintura i foto
grafia, que convoca el 
Consell Social. Al certa
men poden presentar-se 
estudiants , professors, 
membres del PAS i, en 
general, qualsevol perso
na vinculada a la UPC. 
La decisió del jurat es 
farà pública a partir de 
març de 1996. Més infor
mació al tel. 401 6343. 

Membres del PAS fan estades en 
universitats estrangeres 
Elisa Pla i Isabel TOlTa s se'n van anar el 
passat 11 de novembre cap a Xile per fer 
una estada de formació de quinze dies en 
la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Durant la seva estada, aquestes 
administradores de centre mantindran 
divereses reunions de treball. 
A més, els darrers mesos , altres mem
bres del PAS han visitat universitats eu
ropees i nord-americanes per participar 
en programes específics de formació. 
Aquestes iniciatives s'inscriuen en les 
activi tats previstes dins del Pla de 
Formació del PAS 1994-98 i han estat 
possibles gràcies a la col·1aboració entre 
la Unitat Tècnica de Formació del 
Gabinet de Recursos Humans i l'Àrea de 
Relacions Internacionals de la UPC. 

Dades estadístiques i de gestió --eee eee 
Universitat Politècnica de Catalunya 

Dades Estadistiques i de Gestió 
Maig 1995 

El volum, coordinat pel Gabinet Tècnic 
de Programació i editat pel Servei de 
Publicacions de la Politècnica, recull de 
manera exhaustiva tota la informació 
d'interès de la UPC recollida durant el 
curs 94-95. S'hi poden trobar xifres so
bre estudiants, professors, cursos, recer
ca, ajuts i beques, recursos humans, pa
trimoni i pressupostos. Recull informa
ció sobre les diferents titulacions, cen
tres, departaments i serveis comunitaris. 
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Un total de 5.813 estudiants de la Universitat Politècnica de 
. Catalunya col·laboren en la campanya del 0,7% 

Un 20% dels estudiants de la 
• ' Politècnica van contribuir a la ._ • -,,0l ~ campany~ per mitjà de la 

.~. ~ \ seva matflcula • Un total de 5.813 estudiants dels diferents centres 
de la UPC s'han adherit a la campanya que va orga
nitzar la universitat en favor del 0,7% per a progra
mes de cooperació i desenvolupament de països en 
vies de desenvolupament. La participació ha estat de 
més d'un 20% dels estudiants de tots els campus, que 
es van adherir a la proposta de la universitat i van au
toritzar que un 0,7% dels ingressos per preus de ma
trícula es destinessin a aquests programes, coordinats 
pel Centre de Cooperació per al Desenvolupament de 
la Upc. 
A més, la Junta de Govern va aprovar que en el marc 
de la campanya, es destinés aquest mateix percentat
ge de l'overhead aplicat a convenis, serveis, cursos i 
altres programes gestionats pel CIT. 
A finals d'aque st any, s'hauran ingressa t a la 
Politècnica per aquest concepte més de 18 milions de 
pessetes. 
La iniciativa s'ha estès també al professorat i al PAS, 
col· lectius que encara poden participar de manera vo
luntària, amb l'aportació del 0,7% de la seva nòmina. 

Alexandre Riba 
Prat. associat i Pres. de l'A ss. Cat. 
d'Enginyers Sense Fronteres 

Em sembla molt positiu que s'ende
gués una campanya d'aquest tipus a 
la UPC, i la resposta m'ha semblat 
bona. Especialment perquè ha mos
trat que una part important de la co
munitat és conscient de les greus de
sigualtats que hi ha en el món, que 
n'està preoqlpada i que vol fer-hi al
guna cosa. Es també una prova que 
la feina feta per les ONGen el camp 
de la sensibilització comença a tenir 
resultats visibles. 
Ara queda pendent respondre a les 
expectatives dels que han cregut en 
aquesta iniciativa explicant-nos què 
s'ha fet amb aquests diners. Però 
també caldrà explicar per què ha cal
gut fer-ho: la cooperació, segons el 
meu punt de vista, no hauria de ser 
només un conjunt d'actuacions pun
tuals en forma de projectes en els 
països del sud. 
Cal, a més, mostrar aquí, a casa nos
tra, les causes d'aquest tipus d'ac
cions, mostrar una realitat que no 
ens agrada, parlar de les causes que 
l'han provocat i de les possibles vies 
per atenuar-ne les conseqüències. 
Es així com s'aconseguirà que el 
proper curs siguin més els que parti
cipin en la campanya. 

Sara Rodríguez 
Estudiant ETSECCPB 

Més de 5.800 estudiants de la UPC 
van decidir, quan realitzaven la seva 
matriculació, dedicar el 0,7% en fa
vor del tercer món. 
S'ha de fer una valoració positiva 
tant per part de la UPC, que ha deci
dit seguir avançant per integrar-se a 
la campanya justa del 0,7% en favor 
del Tercer Món, com per part dels 
estudiants que han fet el primer pas, 
petit però important, ja que és tangi
ble, per aconseguir un desenvolupa
ment internacional més just i solida
ri. Des de la nostra posició, relativa
ment còmode, dins d'un país desen
volupat, no ens resulta fàcil prendre 
consciència dels obstacles que im
possibiliten el desenvolupament de 
molts països del sud i les causes re
als de la seva misèria. Mesures tan 
senzilles com aquesta possibilitat de 
cedir el 0,7% de la matrícula, un 
gest tan simple com una creu (X), 
obren un camí d'esperança. I aquest 
camí podrà facilitar un canvi d'acti
tuds i comportaments en relació amb 
el problema dels desequilibris 
econòmics, socials i culturals entre 
els pobles, i les greus conseqüències 
que això comporta sobre les condi
cions de vida i de supervivència de 
les persones d'aquests països. 

Maite Company 
Secretària de direcció de l'EUPM 

Quan he conegut les dades de la res
posta de la campanya del 0,7% de 
les nòmines, m'ha produït una sensa
ció de desencant. Sembla que de tot 
el personal de la UPC poc més d'un 
centenar de persones s'han subscrit a 
aquesta campanya. En canvi , els es
tudiants, una mica més conscients de 
la situació mundial han estat molt 
més generosos i, ara per ara, un 20% 
del total, més de 5.800 persones, han 
fet una aportació a l'hora de matricu
lar-se. Hauríem de reflexionar i va
lorar que el fet d'haver nascut en un 
lloc o un altre d'aquest món ha estat 
per pura coincidència, i ens hauríem 
de mentalitzar que estem tots en el 
mateix vaixell, potser així ens ado
naríem de la nostra responsabilitat 
envers les persones menys afavori
des. Ens justifiquem dient que a nin
gú no ens sobren els diners i per 
tant, això ens allibera de fer aporta
cions d'aquest caire. Greu equivoca
ció, ja que no hem de pensar mai a 
donar allò que ens sobra sinó que 
hauríem de tenir en compte el que 
els manca als altres. Finalment, pen
sem en què sacrificaríem si ens des
prenguessim del 0.7% de la nostra 
nòmina i la quantitat que això signi
fica per a nosaltres diàriament. 
Potser un paquet de tabac? 


