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La UPC inaugura e curs 2002-2003 

La Universitat Politecnica de Catalunya va inaugurar el 17 de Mas-Colell, va parlar de la relaci6 entre la universitat i el m6n 
setembre el curs academic 2002-2003 amb un acte al qual empresarial, i el rector, Josep Ferrer Llop, va anunciar I'ela
va participar Xavier Benedicto , enginyer de Telecomunlcaci6 boraci6 d'una programaci6 academica global per abans que 
per la UPC i responsable del projecte Galileo de l'Agencia acabi I'any. En el mateix acte es van lliurar els Premis Extra
Espacial Europea (ESA). En el decurs de I'acte, el conseller ordinaris de Doctorat i els Premis de Ciencia i Tecnologia a 
d'Universitats, Recerca i Societat de la Informaci6, Andreu estudiants de batxillerat Mes informacio, pag. 3 

Pia de treball de politica 
de personal 

Notes sobre el Conse" 
de Govern 

Jornada de debat sobre 
I'espai europeu d'educaci6 

S'inaugura I'lntel Labs 
Barcelona al Nexus II 

5 


7 


,8 

UNIVERSITAT POLlTECNICA 
. DE CATAlUNYA 

• 

M. PILAR BOMBIN BALLANO 

SERVE I DE BIBLIOTEQUES I DOCUMENTACIO 

ESCOLA POLlTe:CNICA SUPERIOR DE CASTELLDEFELS 

PMTA. EDIFICI PMTA 

Campus CASTELLDEFELS cc 

Es matriculen 5.924 nous estudiants 


Segons les previsions de matrfcula, 
proces que finalitzara a mit jan octubre, 
a la UPC es matricularan un total de 
5.924 estudiants de nou ingres, una 
seixantena mes que el curs anterior. 
Prop de 7.000 estudiants han demanat 
matricular-se en alguna de les titula
cions de la UPC en primera preferen
cia, una xifra Ileugerament inferior a la 
del curs passat. Dins de I'estabilitat en 
I'acces de nous estudiants, cal desta
car I'increment de la demanda als 
estudis que ofereix el Campus de Cas
tel/defels, els d'Arquitectura de I'ET
SAB, l'Enginyeria de Camins, Canals i 
Ports, l'Enginyeria Industrial de I'ET

SEIB, aixf com les enginyeries tecni
ques industrials en Electronica Indus
trial i en Mecanica de I'EUETIB. Un 
altre fet destacable es la recuperaci6 
de la demanda en primera preferencia 
d'Enginyeria Industrial de I'ETSEIT i de 
la Diplomatura d'Estadfstica. 
En aquest marc, el Consel/ de Direcci6 
esta trebal/ant per presentar una pro
posta de programaci6 academica que 
adequi I'aferta de places a la demanda 
i que tingui en compte la patencialitat 
de la UPC com a factor de reequil ibri 

territorial, tot atenent sempre a criteris 
de qualitat i de viabilitat economica 
Mes Informacio. pag. 5 
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La matricula de nou ingres dels estudis de 1 r i 2n cicles 

Les dades de matricula d'enguany als centres propis de la 
Universitat, tot i que encara no son definitives, fan preveu
re un Ileuger increment respecte al curs anterior (de 5.864 
a 5.924), malgrat la reduccio de la demanda en primera 
preferencia (de 7.430 a 6.928). 
Aquests resultats, moderadament satisfactoris, fan pales 
I'eneert d'algunes de les mesures que Ilem aplicat darre
rament: la reduccio de places a determinats estudis amb 
baixa demanda i la implantacio de noves titulacions amb 
un alt nivell d'acceptacio social. Malgrat tot, som cons
cients que si volem cormgir la tendencia subjacent a la 
baixa, motivada per factors com la davallada demografica 
i I'augment de I'oferta de titulacions tecnolagiques a altres 
universitats, cal fer un pas endavant. 
Hem de reordenar la nostra oferta a traves de la progra
macio universitaria que proposem a la Generalitat de 
Catalunya i conflgurar una proposta que permeti satisfer 
de forma adequada les demandes preferents dels estu

diants pel que fa a I'oferta d'estudis i la transicio dels titu
lats de cicles formatius de grau superior a la Universitat , i 
que alhora tingui en compte la potenCialitat de la Universi
tat com a factor de reequilibri territorial i garanteixi un nivell 
adequat de qualitat i de viabi litat econamiques. 
En aquest sentit, preveiem desenvolupar IInies de treball ja 
iniciades com ara incorporar al nostre cataleg de titula
cions, estudis relacionats amb sectors emergents, ade
quar el nombre de places de I'oferta a la demanda dels 
estudiants i configurar els diferents campus universitaris a 
partir de criteris de dimensi6 i especificitat. 
l ambe preveiem posm en practica noves iniciatives, com 
oferir itineraris multidisciplinaris adreQats a estudiants 
excel· lents de tot l'Estat i actuar sobre les titulacions amb 
baixa demanda mitjanQant la implantacio de nOlls estudis 
amb moclalitats de docencia innovadores - alternanQa, 
semipresencials 0 a distancia-, formacio continuada i 
altms titulacions. 

Joan Mmia Miro, vicerector de Docencia i Extensio Universitaria 
Benjamin Suarez, vicerector d 'Ordenacio Academica 

nts de vista 

En I'actualitat la FIB, I'ETSETB, I'EUPVG, I'EUETIB i els centres del Campus de Terrassa ofereixen als estudiants la pos
sibilitat de disposar durant els seus estudis d'un tutor. Cada centre ha definit de diferent manera les funcions especffi
ques d'aquesta figura. En Ifnies generals I'objectiu es que, als estudianis que ho demanin, se 'ls assigni un professor 0 

un estudiant de cursos superiors que els proporcioni orientacio pel que fa a metodes de trebal/, normat/ves academi
ques i serveis de la Universitat. La desorientaci6 en un sistema tan complex com la universitat, pel canvi de ritme de tre
bal/ respecte a la secundaria 0 la desorientaci6 pel que fa a les pr6pies metes, expectatives 0 actituds de I'estudiant cap 
als nous estudis son a la base de molts casos de fracas en la fase selectiva. Per als centres que ho han posat en 
marxa, aquest projecte de tutoritzacio pot contnbuir a disminuir aquest nsc de fracas. 

Professors tutors a la FIB 
Ricard Gavalda, 
Vicedega i cap d'estudis de la fase de seleccio de la FIB 

EI curs 2001-2002, la Facultat d' informatica va posar en 
marxa un sistema de tutories per als estudiants de nou 
ingres. Eis tutors son professors, tant de fase de selecci6 
com de cursos superiors, que hi participen de forma 
voluntaria (en I'actuali tat ho fan 36 professors i uns 210 
estudiants dels prop de 575 estudiants nous). Les con
suites mes frequents tenen a veure amb normatives de la 
Facultat iamb la planificacio de la matrfcula. Entre els 
tutors, les opinions sobre el resultat son molt diverses: 
des dels que han trobat el sistema molt poc efectiu , pel 
poc us que en fan els estudiants, fi ns als que I'han trabat 
molt gratificant, tant per I'ajut que poden oferir, encara 
quesigui puntualment, com per I'oportunitat de mostrai 
una cara mes humana cle la FIB. L'experiencia continuara 
aquest curs amb petits canvis organitzatius. 

Estudiants tutors a I'ETSETB 
Miriam Albarado, 
De/egaci6 d'Estudiants de I'ETSETB 

,L\quest sera el tercer any que es du a terme el ProJecte 
Estudiant Tutor. A la Delegacio d'Alumnes de Telecomunica
cio la idea va sorgir com a modificacio de les tutories que 
sabiem que els professors duien a terme en altres centres. 
Creiem que pot ser molt profitos per als alumnes de nou 
ingres tenir algu en qui confiar, pera moltes vegades un 
professor sembla massa lIunya. 
Per aquest motiu vam pensar que els alumnes de cursos 
mes avanQats podien ser els seus consellers: ens veuen 
mes propers i accessibles i, a mes a mes, no fa gaire 
temps estaven en la mateixa situacio. Com a alumnes 
sabem el canvi que sllposa entrar a la universitat, afrontar 
la fase selectiva, adaptar-te a Lin nou sistema d 'estudi ... I 
tenir algu que t'expliqui la seva experiencia de forma 
voluntaria sempre es una bona ajuda. 

. . 
. _.. - - ". . 



formacions 

norama 

La UPC inaugura el curs academic 2002-03 

EI 17 de setembre la UPC va orga
nitzar I'acte d'inauguraci6 del curs 
academic 2002-2003, un curs pie 
de reptes i que, com tots, es 
preveu que sigui "molt intens". 
En aquest curs, amb el nou marc 
normatiu de la lOU i l'aprovaci6 
de la lUC com a tel6 de fons, la 
UPC ha d'enllestir el proces d'ela
boraci6 dels Estatuts. 

La inauguraci6 oficial del curs acade
mic a la UPC, que va tenir Iloc a l'Audi
tori de I'edifici Vertex, va anar a cimec 
de Xavier Benedicto, enginyer de Tele
comunicaci6 per la UPC i director del 
programa Galileo de l'Agencia Espacial 
Europea. L'acte es va iniciar amb la 
presentaci6 de la Memoria del curs 
2001-2002, a carrec de la secretaria 
general, Carme Per'ias, que va fer un 
repas als esdeveniments mes relle
vants del curs passat. 
En el mateix acte es van atorgar els 
Premis Extraordinaris de Doctorat 
corresponents al curs academic 1999
2000 (vegeu la pagina 10). Tambe es van 
lIiurar els premis als millors treballs de 
recerca presentats per estudiants de 
batxillerat, dins la tercera edici6 del 
Premi UPC de Ciencia i Tecnologia del 
curs 2001 -2002. Aquest guard6, que 
te el SUPOrt del Consell Social, preten 
reconeixer la tasca educativa dels cen
tres de secundaria en les arees tec
nologica i cientifica. 

Eis objectius per avangar 
"L'avan<; en I'excel·lencia academica i 
de recerca , la imbricaci6 social de la 
UPC i l'atenci6 a les persones" s6n els 
grans objectius del nou curs, segons 
va remarcar el rector en el seu discurs. 
Es va referir als canvis que es deriven 
del nou marc normatiu: la LOU i el seu 
desenvolupament, l'aprovaci6 de la 
LUC i l'elaboraci6 dels nous Estatuts 
de la UPC. 
EI rector va abordar tambe temes de 
caire economic com l'aplicaci6 durant 
aquest curs del nou model de finan<;a
ment de les universitats publiques 
catalanes i la planificaci6 del pressu
post propi. En aquest sentit, Josep 

Ferrer Llop va 
recordar que per 
assolir I'estabi
litzaci6 pressu
postaria aquest 
any s'han aplicat 
ja mesures de 
contenci6, pero 
que per al pro
per any sobretot 
caldran inciati
ves de tipus mes 
estructural. 

Programaci6 
academica 
EI rector va as
senyalar com un objectiu prioritari del 
nou curs l'aprovaci6 d 'una programa
ci6 academica global que tingui en 
compte aspectes tematics, de territo
rialitat i d'excel·lencia, i va destacar el 
paper dels campus com a motors 
socials i economics del pais. L'ensen
yament semipresencial, la integraci6 
en I'espai europeu de l'educaci6 supe
rior i la col·laboraci6 amb altres univer
sitats seran altres temes que tindran 
protagonisme durant el nou curs. 

La relaci6 universitat-empresa 
EI con seller d 'Universitats, Recerca i 
Societat de la Informaci6, Andreu Mas-

Colell , va centrar la seva intervenci6 en 
les relacions entre universitat i empresa 
i va recordar que a la universitat es 
generen coneixements i tecnologies 
d'interes en el m6n empresarial. 
EI conseller va dir que la universitat 
podria ser accionista 0 participar d'al
guna manera en els rendiments i el risc 
de I'empresa. Andreu Mas-Colell, que 
va remarcar el potencial de futur de la 
UPC, va defensar la necessitat d'inter
nacionalitzar-se, va suggerir a les 
escoles d 'arquitectura que aprofitin el 
seu prestigi i va destacar la proclama
ci6 pel FAD del 2003 com a Any del 
Disseny, per apropar-se a Europa 

Xavier Benedicto: "Galileo tindra 100 milions 
d'usuaris I'any 2010" 

Galileo, la xarxa de satel·l its de radionavega
ci6 que vol posar en marxa l'Agencia Espa
cial Europea (ESA) com a alternativa civil al 
GPS nord-america, tindra 100 milions d'u
suaris I'any 201 0 i uns 900 milions abans del 
2015. Aquestes s6n les estimacions de 
I'ESA, segons va assegurar Xavier Benedic
to, enginyer de Telecornunicaci6 i director 
del projecte. En la Ili <;6 inaugural, titulada 

"Galileo, una nova dirnensi6 de la navegaci6 per satel'lit", Benedicto va explicar 
que es Galileo, corn s'esta construint i quines s6n les aplicacions principals d'a
questa xarxa de 30 satel·lits de radionavegaci6, el prirner dels quais esta pre
vist que es lIan<;i a I'espai a finals de 2004 i que sigui operatiu el 2005. La xarxa 
de satel'lits, que estara en pie funcionament I'any 2008, preten esdevenir un sis
tema civil arnb rnes prestacions que I'actual sisterna GPS 
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Matrfcula d'estudiants de nou ingres. Curs 2002-2003 

Oades de matricula a 19/9/2002 lIevat dels estudis amb n. s'ha fet una previsi6 de matricula i de vacants, ates que manca la matricula de la 
convocatbria de setembre. 

Centre 	 Estudi Places Demanda Matricula Vacants 
1a preferilncia 

FME 	 Matematiques 50 61 50 
Estadistica (*) 50 23 30 20 
Arquitectura 380 802 385 
Enginyeria Industrial (') 260 88 210 50 
Enginyeria de Telecomunicacio 450 471 450 
Enginyeria Industrial 465 629 471 
Enginyeria Quimica 75 110 77 
Eng. de Camins, Canals i Ports 170 221 171 
Eng. Tecn. d'Obres Publiques 225 213 225 
Eng. Geolog ica (UPC-U8) (*) 60 31 40 20 
Enginyeria Informatica 355 468 366 
Enginyeria Informatica (febrer) 20 19 20 
Eng. Tecn . Informatica de Gestio 60 142 58 
Eng . Tecn. Informatica de Gestio (febrer) 40 25 46 
Eng. Tecn. Informatica de Sistemes 60 193 64 
Eng. Tecn. Informatica de Sistemes (febrer) 40 29 41 
Arquitectura 60 109 64 
Arqu itectura (febrer) 60 31 69 

FN 	 Eng. Teen. Naval - Propulsi6 i Serveis del Vaixell 60 35 62 
Maquines Navals 20 21 21 
Navegacio Maritima 40 35 44 

EPSC 	 Eng. Tecn. Telecomunicacio - Sis.Telecom. 120 160 139 ~ 
Eng. Teen. Telecomunicacio - Telematica 160 204 183 'O~ 
Eng. Aeronautica - Aeronavegaci6 80 244 80 
Arquitectura Tecnica 370 551 381 / 

Arquitectura Tecnica (febrer) 80 57 83 
Eng. Tecn. en Topografia 65 45 76 

EU 	 Eng. Tecn. Industrial - Electricitat 70 64 76 
Eng. Tecn. Industrial - Electronica Industrial 135 81 135 
Eng. Tecn. Industrial - Quimica Industrial 70 64 73 
Eng. Tecn. Industrial - Textil (*) 40 8 15 25 
Eng. Tecn. Industrial - Mecanica 75 112 82 
Eng . Tecn. Telecomunicacio - So i Imatge 80 174 80 

EUP 	 Eng. Tecn. Industrial - Electronica Ind. (*) 50 28 35 15 
Eng. Tecn. Industrial - Mecanica (*) 120 42 65 55 
Eng. Tecn, Industrial - Quimica Industrial (*) 40 11; 20 20 
Eng. Tecn. Mines - Explotacio de Mines (') 35 16 20 15 
Eng . Tecn. Telecom. - Sist. Elect. (*) 50 27 35 15 

EUPVG 	 Eng . Tecn. Informatica de Gestio 90 64 99 
Eng. Tecn. Industrial - Electrici tat (*) 50 16 25 25 
Eng. Tecn. Industrial - Electronica Ind. (*) 80 35 65 15 
Eng. Tecn. Industrial - Mecanica 120 70 123 
Eng. Tecn. Industrial - Quimica Industrial (*) 60 14 30 30 
Eng. Tecn. Telecomunicacio - Sist. Elec. n 130 24 80 50 

EUOOT 	 Optica i Optometria n 200 78 130 70 
EUETIB, 	 Eng . Tecn. Industrial - Electronica Industrial 170 241 180 

Eng. Tecn. Industrial - Electricitat 80 98 87 
Eng. Tecn. Industrial - Mecanica 250 396 268 
Eng . Tecn. Industrial - Quimica Industrial 100 111 100 

EUET, 	 Eng. Tecn . Agricola - Explot. Agro. n 75 39 60 15 
Eng. Tecn. Agricola - Hort. i Jardineria (*) 75 39 55 20 
Eng . Tecn. Agricola - Industries Agr. i Alim. 75 56 80 

Total 	 6.195 6.928 5.924 460 

Centres del Consorci de l'Escola Industrial de Barcelona (CEIB) en proces d'integraci6 a Ja UPC 
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Es presenta el pia de treball en polftica c 
de personal per al curs 2002-2003 

En proces d'elaboraci6 una 
normativa sobre I'any sabatic 
B Consell de Govern ha encarregat a 
la Comissi6 de Personal i Acci6 Social 
l'elaboraci6 d'una normativa sobre 
I'any sabatic, arran de la ponencia rea
litzada pel professor Amadeu Oels
hams per encarrec de la Junta de 
Govern i que es va presentar en el 
Consell de Govern del 30 de setem
bre . La nova norrnativa, que es pre
sentara al Consell de Govern el mes 
de novembre, entrara en vigor durant 
I'any 2003 , s'elaborara de forma 
paral·lela a I'actualitzacio del Pia de 
mobilitat 

www-ma1 .upc.es/sabaticfsabnorm.html 

L'octubre finalitza et perfode de 
presentaci6 d'esmenes a la LUC 
EI 23 de setembre es va iniciar el 
periode de presentacio d 'esmenes al 
Projecte de Ilei d'universitats de Cata
lunya, que finalitza I'l l d'octubre 0, si 
hi ha prorroga, la darrera setmana 
d'octubre. En aquesta fase de la tra
mitaci6 parlamentaria de la lIei , la pre
ocupacio dels organs de govern de la 
UPC se centra a introduir-hi elements 
que permetin I'adaptacio agil i justa del 
professorat contractat al nou marc 
legal. En aquest sentit, caldria eximir 
aquest professorat dels dos anys de 
desvlnculacio com a requisit per acce
dir a les categories de professorat con
tractat permanent amb grau de doctor 

EI desenvolupament normatiu 
de la LOU, completat en dos anys 
"La Liei d'universitats estara completa
da en divuit mesos", aixi ho va decla
rar el 2 de setembre la ministra d'Edu
cacio en unes jornades sobre la quali
tat de la universitat que van tenir lIoc a 
Madrid. Segons Pilar del Castillo, el 
Ministeri enviara abans d'acabar la 
legislatura al Consell de Ministres vint 
reials decrets que cJesenvoluparan la 
totalitat de la nova Ilei. 
Abans de finalitzar aquest any, s'apro
vara el Projecte de reial dec ret sobre el 
regim del professorat universitari fun
cionari , conegut com l'Estatut del pro
fessorat. EI decmt establira , juntament 
amb el Oecret d'habilitacio, el marc 
d'actuacio de les universitats en mate
ria de professorat 

La vicerectora de Personal, Vera Sacristan, esta presentant aquests dies 
el pia de treball a la Comissi6 de Personal i Accio Social del Consell 
de Govern, als representants sindicals (Juntes i Comite) i als caps 
i directors d'unitats 
EI pia de treball preveu set camps d 'ac
tuaci6 i detalla ac tuacions temporitza
des al lIarg del curs en cadascun d'a
quests. Eis set camps son: eines 
estrategiquE:s; politica retributiva; plan
tilles de personal; selecci6 i formacio ; 
avaluaci6; prevenci6 de riscos laborals, 
i condicions de treball, qualitat de vida i 
millores socials 
Entre les actuacions per aquest trimes
tre, i que es preveu que siguin efectives 
a partir del mes de gener, destaquen el 
debat i "aprovaci6 d'un mapa dels 
perfils generics de I'estructura dels 
lIocs de treball del PAS, com a eina 
sobre la qual es podra basar una politi
ca retributiva racional i coherent, con
trastable transversalment A mes, sera 
una pe9a basica per a la determinacio 
de les plantilles, per a la selecci6 i per a 
la formaci6. Eis perfils serviran per 
determinar els riscos laborals i per fer 
una politica de prevenci6. 
EI pia preveu tambe posar en marxa un 
pia d'estabilitzacio de les tempora
litats del PAS funcionari (l'actuaci6 
analoga per al PAS laboral es preveu 
per al primer trimestre de I'any 2003), 
aixi com debatre i aprovar un model 
d 'encarrec academic personaJitzat 
que integri les diverses tasques i activi
tats que realitza el personal docent i 
investigador (POI) . Aqu8sta eina hauria 
de servir per assignar i valorar de ma

s 

Presa de possessio 
dels nous auxiliars 
administratius 
Un total de 26 perso
nes van prendre pos
sessi6 com a funcio
naris de carrera de 
I'escala administrati
va 1'1 d'octubre pas
sat, despres d 'apro
var les oposicions pel' 
accedir a aqLlestes 
places 

nera equilibrada I'activitat del POI de 
forma integrada i, alhora, per estimular 
la millora per al professorat, i un reco
neixement per part de la Universitat. 
En fases posteriors, servira per dimen
sionar la plantilla, establir criteris d 'ava
ILlaci6 i promoci6, determinar la forma
ci6 necessaria per a cada persona, etc. 

EI pia inclou propostes 
sobre eines estrategiques, 

poHtica retributiva , 
plantilles de personal, 

elecci6 i formaci6, 
avaluaci6, prevenci6 de 

riscos laborals, condicions 
de treball, qualitat de vida i 

millores socials 

EI Vicerectorat de Personal tambe ha 
previst posar en marxa "any sabatic, 
alhora que s'actualitza el Pia de 
mobilitat del POI. 
A mes, com Ja es va acordar amb la 
Junta de Personal Academic (JPA) , es 
presentara i acordara el mecanisme 
concret per a la devoluci6 dels enda
rreriments dels professors associats a 
temps complet a partir de gener de 
I'any 2003 . 
EI pia es pot consultar a I'apartat de 
Rectorat-documents d' interes: 
www.upc.es/pacpas 
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tudiants Una assignatura pendent: la participacio 

Quatre estudiants de la UPC, 
graduats pel programa de 
mobilitat UNITECH 
Eis dies 5 i 6 de setembre va tenir Iloc 
a Aachen (Alemanya) la tercera assem
blea general del programa internacio
nal de mobilitat d'estudiants UNITECH, 
amb la pariicipacio de 200 persones 
procedents del mon academic i 
empresarial. 
En el marc de la reunio, quatre estu
diants de la UPC es van graduar (en 
I'actualitat 14 mes formen pari de la 
darrera promocio). Aquest programa 
esta liderat per un consorci d'universi
tats i empreses, i te com a objectiu la 
realitzacio d'una estada academica en 
una de les universitats que formen pari 
del programa, i practiques en una de 
les empreses del consorci. 
Eis estudiants, tots de diferents bran
ques de I'enginyeria, han de complir el 
requisit de cursar, al Ilarg dels seus 
estudis, un minim de 30 credits ECTS 
(European Credit Transfer System) en 
I'ambit de I'organitzacio i la direccio 
d'empreses. 
EI programa va comen<;:ar el curs 
1999-2000 amb una promocio de 32 
estudiants. La promoci6 del 2000
2001 esta formada per 52 estudiants i 
la tercera, que justament acaba de 
comen<;:ar, la formen 78 estudiants,14 
dels quais son de la UPC 

La Universitat i I' Ajuntament de 
Barcelona, per la mobilitat sosteni
ble . La UPC i l'Ajuntament de Barcelo
na van signar el 1 9 de setembre passat 
un conveni de col'laboracio, segons el 
qual la Univer'si tat implementara en els 
campus de Barcelona els plans de 
mobilitat sostenible desenvolupats per 
aquest ajuntament a traves de la web 
municipal. D'aquesta forma, es facili 
tara als usuaris la consulta per Internet 
de les millors opcions per clespla<;:ar-se 
ala Universitat. 
La signatura del conveni va coincidir 
amb la celebraci6 de la Set mana de la 
MobtHlat Sostenible i Segura. La Uni
versitat tambe va pal1icipar el 9 d'octu
bre al Palau Reial en el Mercat de la 
Bici d'Ocasi6 i el 10 d 'octubre va orga
nltzar, amb la Universitat Autonoma de 
Barcelona, la Caravana del Valles 

La major pari dels estudiants de la UPC no perceben la Universitat com un 
espai pariicipatiu; no son , doncs, sorprenents els baixos percentatges de 
vot ales eleccions. Des del Consell d'Estudiants, entenem que aquest fet 
s'ha de corregir i creiem que la UPC tambe ha de prendre pari a I'hora de 
trobar solucions. 
Per a nosaltms, la base perque els estudiants prenguin un paper mes actiu 
en el govern de la Universitat passa per I'enforiiment del conjunt del movi
ment estudiantil i per una actitud que des de la instituci6 fomenti la 
democracia i el govern col·lectiu d'aquesta. 
Des de la Universitat s'han de donar a coneixer les possibilitats de pariici
pacio existents. Eis nous Estatuts han de fomentar la pariicipacio i, per aixo, 
cal evitar mesures com la ponderaci6 segons percentatges de vot que es va 
aplicar ales eleccions a rector. Per a nosaltres, la via es l'apropament de les 
decisions al conjunt dels estudiants i que s'obrin pories a la pariicipacio 
directa. Des de la Universitat, a mes, cal que entre tots siguem conscients 
que es necessari educar en la pariicipacio. 
Tot i ser un repte imporiant, creiem que la Universitat ha de poder arribar a 
ser una autentica escola de democracia d'on no nomes suriin bons tecnics, 
sin6 tam be persones compromeses amb la societat i I'entorn. Es necessa
ri mostrar que estem vivint una experiencia col·lectiva, cal trobar espais dins 
i fora de les aules per al debat i la discussi6 entre professors i estudiants (i 
tam be amb el PAS). 
Es tambe imporiant que des de la Universi tat no es renunci'r' a col·laborar 
amb els moviments populars i que aquesta recuperi el paper critic que ha 
de tenir. Des del Consell d'Estudiants, estem elaborant un text de discussio 
per avan <;:ar en el foment de la pariicipacio, en el qual tam be presentem un 
seguit de reflexions que ha de fer el moviment estudiantil si volem il·lusionar, 
arribar a ser foris i poder afrontar els problemes col·lectius 

Juan Perez Arcas, coordinador del Consell d'Estudiants 

Premis de projectes a I'EUPVG. L'EUPVG ha premiat enguany, per primera 
vegada, els tres millors projectes de fi de carrera del curs 2001-2002. EI projecte 
gU8nyador, que ha rebut 798 euros, ha estat el presentat per Alberi Fabregat, 
Maria Moya i Joan Sans, que han desenvolupat un robot autonom, aplicat a I'as
piracio d'espais, que incorpora un sistema de locomoci6 experimental guiat per 
un microcontrolador. EI segon premi ha estat per al projecte de sistema modular 
de carrega de bateries mitjan<;:ant energia solar, presentat per Javier Rueda i 
Vicien Marco-Noguer. EI tercer guardo se I'han endut Jonathan Rodriguez i Roger 
Vinyals per un estudi preliminar al desenvolupamentd'un metode d'estimacio de 
la DBO (demanda biologica d'oxien) en continu i que serveix per mesurar la con
taminaci6 d'efluents. 
En total es van presentar a la convocatoria 13 projectes, que es van exposar el 
setembre ala Fira Internacional d 'invents i Noves Patents, Galactica 2002, a Vlla
nova i la Geltru . L'acte de Iliurament dels pr-emis es va organitzar en el marc de les 
sessions d 'acollida als nous estudiants de I'EUPVG 

Estudiants del Graduat en Multimedia inventen un joc interactiu sobre 
malalties del Tercer Mon. L'estand de Metges Sense Fronteres (MSF) instal 'lat 
al passeig de Gracia de Barcelona durant les festes de la Merce mostrava aquest 
joc, sllpol1 de I'exposicio fotogratica Oblidats, pobres i sense acces a tractament 
d 'MSF, un reflex del dla a dia en la vida dels malaIts de malaria 0 tuberculosi i dels 
equips medics que els donen assis!encia. Aquest joe de preguntes i respostes 
perme! "vi atjar" imaginariament i coneixer aquestes malalties i els seus efectes 
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formacions 

tes sobre el Consell de Govern 


En la primera reunio del Consell de Govern despres de les vacances d'estiu, el rector va plantejar en el seu 
informe els temes prioritaris per al nou curs, entre els quais hi ha el debat sobre la integracio en I'espai europeu 
d'ensenyament superior, un debat en el qual es vol implicar tota la comunitat i que comencrara amb la jornada 
del proper dia 16. EI rector tambe va anunciar un consell monografic sobre el pressupost el mes de desembre, 
aixi com la celebracio del Claustre ordinari abans de finalitzar I'any. A mes, entre els temes informatius la vice
rectora de Personal, Vera Sacristan, va fer una explicacio del Decret d'habilitacio i es va presentar la ponencia 
que la Junta de Govern havia encarregat al professor Amadeu Delshams sobre I'any sabatic a la UPC i a partir 
de la qual la Comissi6 de Personal i Acci6 Social elaborara una nonnativa que haura de ser aprovada en els 
propers mesos pel Consell de Govern. 

La vicerectora adjunta 
de Tecnologies de la Informacio i les Comunicacions, Cristina 
Barrado, va presentar al Consell de Govern els objectius 
generals de la politica que vol promoure el Consell de Direc
cio amb la finalitat d'oferir un servei TIC de qualitat a la UPC i 
a la societaL EI Consell de Direccio es compromet a treballar 
en un pia plurianual de millora de les infraestructures , els equi 
paments i les condicions de treball, i a racionalitzar i equilibrar 
I'estructura d'administracio, serveis i gestio. Entre les actua
cions previstes, s'inclou la redefinicio de les orientacions i les 
directrius de funcionament d'UPCnet i de les plantilles TIC de 
les unitats estructurals, en funcio dels serveis que assumeixin, 
i el refor<;: de I'estructura interna de la Universitat Politecnica 
amb una direccio TIC 

Rntificaci I I 

EI Consell de Govern va aprovar per 29 vots 
a favor i 3 en contra I'actualitzacio de la relacio de lIocs de 
treball de personal funcionari i va aprovar per consens la 
convocatoria d'oposicions per al PAS funcionari, un proces 
que ha de permetre dotar de mes estabilitat a la plantilla tot 
redulnt els interinatges 

EI vicerector de Plans Estrategics 
i Documentacio, Ramon Carreras, va presentar el balang i les 

perspectives per a una nova etapa de la planificacio estrate
gica de les unitats estructurals de la UPC, document on es 
descriu la situacio actual en aquest ambit i s'especifiquen els 
objectius per impulsar la planificacio estrategica entre els 
anys 2003 i 2006. 
Entre aquests objectius, el vicerector va anunciar la intencio 
de sincronitzar la planificacio estrategica de totes les unitats 
a partir del primer trimestre de 2003 

Tambe es va informar dels nomenaments 
seguents: com a representants de la UPC al Consell Rector 
de I'lnstitut de Geomatica, a Lluis Castaner, del Departa
ment d'Enginyeria Electronica, i a Jordi Corominas, del 
Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartografica i Geofisi
ca. Com a representant de la UPC a l'Associacio de Parcs 
Cientffics i Tecnologics d' Espanya (APTE), a I'associacio 
Barcelona Centre Logistic I al Consell d'Administracio de la 
Societat Catalana d'inversio en Empreses de Base Tecnolo
gica, SA (INVERTEC), a Josep M. Monguet, vicerector de 
Formacio Permanent i Grup UPC. Com a Local Coordinator 
de Top Industrial Managers Europe, TIME Association, a 
Josep Lluis Tamarit, del Departament de Fisica i Enginyeria 
Nuclear. Com a representants de la UPC al Consell de 
Govern del Consorci de l'Escola Industrial de Barcelona 
(CEIB), a Eusebi Jarauta, del Departament de Matematica 
Aplicada III, i a Joan Vivancos, del Departament d'Enginye
ria Mecanica 

EI vicerector d'Ordenacio Academica, Ben
jamin SUEu'ez, va presentar una proposta de reconeixement 
de credits per a activitats institucionals que afecta els dele
gats del rector als campus, els coordinadors i directors de 
centres de recerca i transferencia de tecnologia , i els coordi
nadors i directors de catedres UNESCO, entre d'altres. 
Tambe es va aprovar per consens el reg lament de regim inte
rior de la residencia universitaria de Torre Girona i els regla 
ments de l'Escola Politecnica Superior de Castelldefels, el de 
l'Escola Tecnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i 
Ports de Barcelona i el del Departament d'Enginyeria 
Telematica. Tambe es va aprovar I'adhesio de la Universitat 
Politecnica de Catalunya a I'acte d'homenatge a l'Exili Catala 
que promou la Universitat de Lleida. L'acte tindra Iloc el pro
per 11 de novembre 
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formacions 

docencia 
• • * La UPC 

Academics i professionals debatran el proces de • • * • • * fa Europa 
convergemcia europea en I'ambit de I'ensenyament superior 

Definir la posicia i les estmtegies a 
seguir per la UPC, en especial pel que 
fa a les alternatives per a I'adopcia del 
model bachelor-master en I'ambit de 
les enginyeries i I'arquitectura, es I'ob
jectiu de la jornada La UPC fa Euro
pa , oberta a tots els membres de la 
Universitat i de la qual hi haura una pri 
mera sessia el proper 16 d'octubre. 
Per a aquesta primera trobada s'ha 
convidat persones expertes que, per la 
seva trajectoria professional i academi 
ca, aportaran diferents enfocaments 
sobre el tema. La jornada tindra lIoc a 
la sala d'actes de I'ETSEIB, i te I'ob
jectiu de donar a coneixer els principis 
de la Declaracia de Bolonya i afavorir el 
debat sobre el proces de convergencia 
europea en I'ambit de I'ensenyament 
superior 

La jornada del 16 d'octub www.upc.es/upcfaeuropa 

09.00 - Documentaci6. 

OberttJra a carree del con 

seller d'Universitats, Recerca i Societat de 

la Informaci6, Andreu Mas-Colell, i del rec

tor de la UPC, Josep Ferrer Uop. 

I 3, Que es la Declaracio de 

Botonya i com ens pot afectar, a carrec 

del vicerector d 'Ordenaci6 Academica de 

la UPC, Benjamin Suarez. 

1;"C - t 1 (\f' La Universitat de Barce

lona i I'espai europeu d'educacio 

superior, a carrec de I'assessor del rector 

de la UB per la convergencia europea, 

Gaspar Rossello. 

Pausa - cafe 

Taller de Joe Teenologie, aetivitats 
teenologiques per a infants 
La iniciativa d'aquest projecte va neixer com a consequencia de la ponencia 
que va fer el professor Cil rister Johannesson, del Royal Institute of Technology 
de Suecia, en el seminari La Demanda i la Captacio d'Estudiants ales uni
versitats, organitzat per la UPC el passat febrer de 2001. La idea em va entu
siasmar, pero per posarel projecte en marxa calia finanr;;ament I vaig veure la 
possibilitat quan l'Ajuntament de Terrassa va convocar un concurs per sub
vencionar projectes educatius. 
EI projecte s'ha dut a terme per iniciativa de I'EUETIT juntament amb el Cen
tre d'Esplai Ca n'Aurell i el CEIP Agustf Bartra de Terrassa. Aquest consisteix 
a oferir una activitat extraescolar especialitzada en tecnologia i lieure, dirigida 
a nens i nenes d'ensenyament primari. En aquest sent it, permet obrir la Uni
versitat, impulsar una nova proposta per a I'educacia en eilleure i poder gau
dir dels avantatges de treballar conjuntament diferents institucions educatives 
la universitat, I'escola i I'esplai, i realitzar activitats tecnologiques a traves del 
joc. L'objectiu es aconseguir que a partir dels jocs els infants de primaria 
comencin a despertar el seu interes per la teenologla, se sentin autentlcs pro
tagonistes de I'aetivitat i, per tant, d'una part important del treball i puguin 
desenvolupar capacitats i actituds que afavoreixin el coneixement de la cien
cia i la tecnica. S'han elaborat tres activitats: Teixit i Color, el Planol Intel·ligent 
i el Compte Enrere, que han estat desenvolupades pels professors Gabriel 
Caballero, Fernando Carrillo, Carles Jaen, Raman Perez i Manuel A. Soler 
Aquestes activitats es realitzaran ales aules de I'EUETIT i seran conduYdes per 
estudiants de la mateixa escola amb camet de monitor de centre d 'esplai. EI 
passat mes de juliol, es van dur a terme en prova pilot i van ser valorades molt 
positivament tant pels monitors com pels infants que hi van participar. 

Cristina Mir, responsable del projecte i de promocio dels estudis a I'EUETIT 

1_1" La posicio de la CRUE en 

el proces de convergEmcia, a carree del 

rector de la Universitat de Vigo, Domingo 

Docampo. 

I~ " 1 ') La LUC i I'espai europeu 

d'educacio superior, a carrec del direc

tor general d'Universitats del Departament 

d 'Universitats , Recerca i Societat de la 

Informaci6, Claudi Alsina. 

- 1 L'avaluacio del sistema 

universitarl en un marc global, a carree 

del director general d 'Universitats del 

Ministeri d'Educaci6, Cultura i Esports, 

Ismael Crespo. 

Clausura de la sessio 

EI dibuix de I'ETSAB viatja 
a Salta, Montevideo i La Plata 
L'ETSAB, des de fa uns anys ha expor
tat I'assignatura de Dibuix 3 a diferents 
ciutats lIatinoamericanes. EI projecte 
docent, liderat pel professor Modest 
Masides ha portat diversos grups d'es
tudiants de l'Escola a viatjar a I'Havana 
i Porto Alegre per realitzar la represen
tacia grafica del patrimoni arquitecto
nic d'aquestes ciutats, juntament amb 
estudiants d'escoles d'arquitectura 
locals. 
Aquest estiu a Montevideo es va fer 
una mostra amb una seleccia dels 
millors treballs de claroscur en carba 
fets a I'ETSAB els dar-rers vuit anys. AI 
mateix temps, es va organitzar un taller 
d'expressia grafica arquitectonica a la 
Universitat de la Republica de la capital 
d'Ur·uguai. L' estada del professor de 
I'ETSAB ales ciutats argentines de 
Salta i La Plata ha servit per que els 
estudiants de la zona facin unes lami
nes com les de I'Havana i Porto Alegre. 
Aquestes (litimes, encara en proces 
d'elaboracio, es posaran a la venda a 
principis de I'any 2004. Rio de Janeiro 
i Caracas san altres ciutats que 
podrien col· laborar amb aquesta expe
riencia de I' ETSAB 
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Intel obre el primer laboratori europeu 
d'R+D en microprocessadors a la UPC 

EI19 de setembre es va inau

gurar a I'edifici Nexus II l'lntel 

Labs Barcelona, un centre 

d'R+O, de mes de 500 m2, 

creat mitjanc;:ant un acord 

entre la UPC i la muItinacio

nal Intel Corporation. 

EI nou centre de recerca, format 

inicialment per quinze persones, 

orienta la seva activitat a desen

volupar tecnologies avan<;:ades 

per millorar el rendiment dels processadors dels ordinadors, en concret per als 

futurs dissenys de la serie Intel® Itanium® i Intel® Pentium®. Di rigit pels investi

gadors del Departament d'Arquitectura de Computadors Antonio Gonzalez, 

Roger Espasa i Jordi Juan, el nou laboratori te I'objectiu d'incrementar el rendi

ment dels processadors tot reduint-ne el consum 


Nou impuls a la investigaci6 de la lIum de sincrotro 
La UPC, la UB i el Daresbury Laboratory de Cheshire, del Regne Unit , han acor
dat potencial" la col· laboracio cientifica i el desenvolupament d 'aplicacions tecni
ques de la lIum de sincrotro per a I'estudi i la conservacio del patrimoni cultural. 
La iniciativa preten potenciar les investigacions cientifiques en I'ambit de la radia
c io de sincrotro que dura a terme el grup de recerca Patrimoni UPC-UB al Dares
bury Laboratory. Des de 1984 aquest consorci cientific UPC-UB fomenta la recer
ca sobre conservacio del patrimolll arqueologic i cultural , i esta encap<;:alat per Tri 
nitat Pradell, del Departament de Fisica Aplicada de la UPC, i Marius Vendrell, del 
Departament de Cristal 'lografia, Mineralogia i Diposits Minerals de la UB. La Ilum 
de sincrotro es un element clau per estudiar les propietats estructurals i electroni
ques de la materia, i permet aprofundir en aspectes cientifics fins ara no aborda
bles amb les tecnologies convenCionals 

Agentcities, un concurs d'agents 
tecnologics a la UPC. Del 3 al 8 de 
febrer, la UPC organitza Agentcities , 
Concurs de Tecnologia d'Agents, fi 
nanc;:at per la Comissio Europea. Eis 
agents son programes informatics que 
actuen de manera autonoma seguint 
les instruccions que se'ls Ilagi donat 
previament. Son sistemes amb els 
quais es pot buscar, comprar i inter 
canviar informacio i productes a traves 
d' internet i d 'i ntranets, per la qual cosa 
les aplicacions mes evidents son els 
serveis de comer<;: electronic i els bus
cadors. EI concurs, coordinat pel pro 
fessor Ulises Cortes, del Departament 
de Llenguatges i Sistemes Informatics, 
te com a objectiu donar a coneixer 
aquests programes 

www.agentcitias.org/ EUNET 

La UPC incorpora 18 investigadors 
al Programa Ramon y Cajal. Un total 
de 18 investigadors s'incorporaran 
aquest any a diferents arees de recer
ca de la UPC, contractats en el marc 
del Programa Ramon y Cajal del Minis
teri de Ciencia i Tecnologia. En el 
proces d'avaluacio d 'aquest progra
ma, que per a la convocatoria de 2002 
te un pressupost de 50 milions d'eu
ros, s'llan seleccionat 500 investiga
dors amb contractes de cinc anys, 
dels quais 403 son espanyols i 97 son 
estrangers. Dels espanyols, el 59% 
resideix al pais i el 21,6% resideix fora 
d 'Espanya. 
La relacio d 'investigadors i les arees a 
les quais s' incorporaran a la UPC es 
poden consultar a Internet 
www.upc.es/catalalrecerca/ recerca.htm 

formacions 

Tesis doctoral 

Address prediction and recovery 
mechanisms. 

, del Departament d'Arqui
tectura de Computadors. Codirigida per 

. Llegida 
I'll de julio!. 

Path integral Monte Carlo. Algorithms 
and applications to quantum fluids. 

1, del Departament de Ffsica 
Aplicada. Codirigida per . 
.I. . Llegida I'll de julio!. 

Contrlbucl6n a la viabllldad de cubler
tas lamlnares de cenlmica armada 
mediante soluciones semiprefabrica
das. Propuesta para laminas cillndricas 
de pequeJ'ia luz. 

, del Departament d'Es
tructures a l'Arquitectura. Codirigida per 

Llegida el 12 de juliol. 

High performance instruction fetch 
using software and hardware co· 
design. 

. del Departament d'Ar
quitectura de Computadors. Codirigida per 

. Llegida 
el 12 de julio!. 

Three-dimensional simulation of pollu
tant dispersion in coastal waters. 

, del Departament d'Engin· 
yeria Hidriwlica. Maritima i Ambiental. 
Codirigida per i 

Llegida el 15 de juliol. 

Aportacl6 a la deteccl6 de simetrles en 
imatges amb projeccl6 ortogrilflca. 

, del Departament d'Enginyeria 
de Sistemes, Automil1ica i Informatica 
Industrial. Dirigida per 

. Llegida el 16 de julio!. 

Debates en la arquitectura anglosajona 
sobre el uso de la Hlstorla. Desde el 
Festival de Gran Bretafia (1951) a Dis
nevland Paris (1994). 

, del Departament de 
Composicio Arquitectonica. Dirigida per 

Llegida el 17 de juliol. 

Start of sedimentation and resuspen
sion in turbulent flows: applications of 
zero-mean flow grid stirred turbulence 
on sediment studies. 

, del Departament d'Enginye
ria HidrilUlica, Maritima i Ambiental. Dirigida 
per ' Llegida el 17 
de julio!. 

Modellzacl6n del e-Ioglstics: distribu
cion business to consumer de la ali
mentaclon en Barcelona. 

, del Departament d'infraestruc
tura del Transport i del Territori. Dirigida per 

. Uegida el17 de juliol 
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Iformacions 

recerca 


EI projecte ITER, el gran repte 
de la fusio nuclear 

A Europa, en el marc de la sostenibilitat energetica, els temes de la segu
retat de I'aprovisionament energetic juguen un paper molt important. Cal 
desenvolupar, entre d'altres, accions sobre la demanda, la fiscalitat, I'irn
pacte ambiental, el desenvolupament d'energies renovables, I'eficiencia i 
I'estalvi energetics, la diversificacio energetica i la substitucio progressiva 
dels combustibles fossils . Es per aixo que el desenvolupament de la recer
ca i de la innovacio en el camp energetic es una necessitat primordial. EI 
projecte ITER de fusio nuclear, presentat a I'ETSEIB el passat 26 de setern
bre per Carlos Alejaldre, director del Laboratori Nacional de Fusio del CIE
MAT, es I'exponent d'un esfor9 internacional sense precedents per a la 
recerca d'una nova via d'aprofitament de I'energia emrnagatzemada en 
nuclis IIeugers de de uteri i triti. Aquests nuclis, confinats en un volurn toro'l
dal limitat per camps magnetics , tenen la possibi litat de reaccionar a 
milions de graus de temperatura, com ho fan en el sol , alliberant una gran 
quantitat d'energia. 
ITER es un gran laboratori de recerca sobre la fusio per confinarnent 
magnetic amb la participaci6 d'Europa, Canada, Russia i Japo. Espanya 
ha presentat la candidatura de Vandellos, que haura de cornpetir arnb tres 
centrals mes per acollir aquesta gran instal'lacio, la qual necessitara de la 
conf/uencia d'un gran nombre de disciplines: criogenia, robotica, electroni
ca, telecomunicacions, informatica, superconductivitat, etc. 
Es una gran oportunitat per a la industria espanyola i per a la UPC, i un pas 
imprescindible per demostrar la viabilltat d'una futura central electrica de 
demostracio basada en la fusio nuclear arnb altes prestacions de segure
tat, impacte ambiental i combustible. L'aprofitament civil de la fusio nucle
ar ha de recorrer encara un IIarg carni, que podria passar per Tarragona. 
Que aixi sigui. 

Xavier Ortega Ararnburu 
Director de I'lnstitut de Tecniques Energetiques (INTE) I 

Premi 


EI projecte Medol, un sistema que 
aprofita el moviment de les onades del 
mar per generar energia neta, ha 
guanyat el premi Galactica d'Or en la 
novena edicio de la Fira Internacional 
d'invents i Noves Patents de Vilanova i 
la Geltru , Galactica. EI projecte I'ha pre
sentat I'empresa Arias Invest, SL, crea
da en el marc del programa Innova de la 
UPC pels investigadors J. Massana i 
A.L. Escobar, del Centre de Desenvolu
pament d'Equips Industrials (CDEI), i 
per JA Serrano. Medol tambe ha rebut 
de l'Ajuntament de Vilanova una mencio 
especial en els premis de la Fira Ga
lactica 2002, que va tenir /loc del 5 al 8 
de setembre 

EI treball Desenvo/upament de for
mig6 autocompactab/e d'a/ta resis
tencia amb cendres vo/ants, presentat 
a I'agost a Singapur per Ravindra 
Gettu, Paulo Gomes, Jesus Izquier
do, tots tres del Departament d'Engin
yeria de la Construccio, i Alejandro 
Josa, del Departament d 'Enginyeria 
del Terreny, Minera i Cartografica, ha 
rebut el premi JCI-OWICS Award 
2002, del Japan Concrete Institute. EI 
treball es va presentar al congn3s Our 
World in Concrete and Structures 

Eis Premis Extraordinaris de Doc
torat del curs 1999-2000, IIiurats en 
I'acte d'inauguracio del nou curs, 
s'han atorgat ales persones seguents: 
Arquitectura i Urbanisme: Josep M. 
Fortia; Electronica i Telecomunica
Gions: Alejandro Floresj Sergio Ber
nejo (ex aequo), 6scar L6pez (ex 
aequo); Enginyeria a la Industria i Orga
nitzacio d'Empreses: Alfredo Vaz
quez, Dolors Grau; Informatica: Car
los Andujar; Matematiques: Maria 
Font; Ciencies: Nuria Paredes; 
Enginyeria Civil: Marcel HUrlimann 

ConferEmcia sobre el projecte 
ITER, a I'ETSEIB 
EI 26 de setembre es va presentar a 
I'ETSEIB el projecte ITER-Spain-Van
dellos-Barcelona, a carrec de Carlos 
Alejaldre, director del Laboratori Na
Gional de Fusio. Impulsat per la UE, el 
Canada, la Federaci6 Russa i el Japo, 
el projecte ITER preten demostrar la 
viabilitat de la fusio com a font d'ener
gia. Actualrnent se n'ha de decidir 
l'ernpla9arnent, i el Govern espanyol i 
la Generalitat de Catalunya han ofert 
conjuntarnent a la UE I'emplagament 
de Vandellos corn a possible seu per 
instal·lar el reactor de fusio, que supo
sa una inversio de 4.000 milions d'eu
ros. EI projecte implica la presencia 

d'entre 1.000 i 2.000 cientifics durant 
un periode de 20 anys 

EI LAMOT defineix els criteris 
per al Pia director 
de bicicletes a Catalunya 
EI Laboratori d'Analisi i Modelitzacio 
del Transport (LAMOT) , que dirigeix el 
catedratic Francesc Robuste, ha fet un 
estudi sobre els factors que s'han de 
tenir en corn pte en l'elaboraci6 del Pia 
director de bicicletes a Catalunya. EI 
treball, fet per encarrec del Departa
rnent de Medi Arnbient de la Generali
tat, te I'objectiu de norrnalitzar les 
actuacions d'ajuntarnents i de consells 
cornarcals en aquest ambit i defineix 
els trets rnes significatius que ha de 
tenir una xarxa ciclista en tram urba i 
interurba. Es recornanen una serie de 
mesures que s'haurien d'establir per 
garantir un grau elevat de seguretat 
pels ciclistes, vianants i automobils 
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Torre Girona ja disposa d'una 
residencia universitaria 
Eis estudiants de tercer cicle i els professors que facin estades a la UPC 
seran els maxims beneficiaris del nou equipament, que resp6n a una de 
les velles aspiracions del professorat de la UPC 

EI 18 de setembre passat es va inau
gurar la nova residencia universitaria de 
la UPC. EI recint9 es una vella aspiraci6 
del professorat de la Politecnica, que 
veia la necessitat de tenir un espai d'a
lIotjament per facil itar I'estada d'estu
diants de tercer cicle i de professors 
visitants. 
La nova residencia del passeig dels 
Til· lers, 19, a Barcelona, te una superfi
cie de 3.500 m' i una capacitat per a 
100 places, i I'han dissenyat els arqui
tectes Lluis Domenech i Roser Amad6. 
Totes les habitac ions disposen de 
cuina equlpada, bany individual com
plet, calefacci6 i aire condicionat, tele
fon, connexi6 informatica amb acces a 
Internet, antena de televisi6 i connexi6 
via satel·lit. 
A rnes, a les zones de serveis comuns, 
hi ha acces a una sala de televisi6 i 
video, gimnas, bugaderia, cafeter-ia, 
sala d 'informatica i d'estudis. EI nou 
equipament de Torre Girona, ha estat 
promogut i gestionat per I'empresa 
Resa. Aquesta es la cinquena residen
cia universitaria de que disposa la Uni
versitat Politecnica de Catalunya. N'I,i 
ha una altra a Terrassa, una a Vilanova 
i la Geltru i dues a Barcelona ciutat 

www.resa.es 

Publicacion 

rformacions 

... i els ropers dies 


Jornades Universitats i Desenvolu
pament Regional a Europa. Els dies 
14 i 15 d 'octubr-e tindran lIoc al Cam 
pus Nord (Aula Master, A3) aquestes 
jornades, amb I'objectiu d'analitzar la 
contribuci6 de les universrtats al 
desenvolupament regional i intercan· 
viar coneixements i experiencies en 
aquest ambit. EI dia 1 4 es presentaran 
els cas os del nord-est d'Anglaterra, 
dels Pirineus, de Finlandia, d'Ales i de 
Marsella. EI dia 15 s'exposaran les ini
ciatives de les regions de Llombardia 
iProvenya, i de Portugal. Les jornades 
les organitza el DURSI, la Fundaci6 
Occitano·Catalana i la UPC juntament 
amb I'FPC amb el suport de la CIRIT, 
en el marc de l'Eurocongres 2000. 
www.upc.es/webupc/ unis_regions_europe

es.pdf 

Sise Congres Intemacional de Llen
gues per a Finalitats Especffiques. 
Del 30 de gener a 1'1 de febrer tindra 
lIoc a I'EUPVG aquest congres. L'us 
d'internet en I'ensenyament de lIengues 
per a finalitats especffiques, aplicacions 
i experiencies d'e-/earning, interacci6 en 
entoms d'aprenentatge virtual , lexicolo
gia, lexicografia, terminologia i traducci6 
s6n alguns dels temes que es tractaran 
en aquesta conferencia, organitzada 
per la Secci6 d'Angles del Departa· 
ment de Projectes d 'Enginyeria. Infor· 
maci6: T. 93 401 56 30. 
www.upc.es/eupvg 

Neovanguardias y representaci6n 
arquitect6nica. EI lIibre, escrit per 
Joan Puebla, arquitecte i professor de 
I'ETSAB, i publicat per Edicions UPC, 
planteja les bases de la renovaci6 del 
lIenguatge de la representaci6 arqui· 

tectonic a con
temporania. 
EI volum reflecteix 
corn han sorg it 
nous planteja
ments grafics d'ex
pressi6 amb I'apa
rici6 de les neoa
vantguardes arqui
tectoniques 

Proteeci6n de 
sistemas eh~e
tricos. Un com
pendi teoric so
bre protecci6 de 
sistemes elec
trics de poten
cia, que ofereix, 
una lIista de pro

blemes proposats i resolts, referents al 
calcul de curtcircuits , sobrecarregues i 
derivacions a terra en les xarxes elec
triques. 
Ram6n M. Mujal, enginyer industrial i 
professor de I'ETSEIT, es I'autor dei lli
bre, d'Edicions UPC 

ben.jove. Guia 

sobre Barcelona i (Ifa(IJJf'J 
la cultura catala- - -
na per a estu
diants de fora de 
Catalunya que 
fan una estada a 
la UPC. Editada 
per Portic i elabo
rad a pel Servei 
de Llengues i Ter
minologia de la 
UPC, en catala, castella i angles, la 
guia combina informaci6 de la ciutat i el 
pais i sobre els costums socials 

www2.upc.eslsltlbcnJove/ 
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trevista 


Cristina Dantart 
Membre del PAS de la UPC que col·labora 
al CCO en projectes a Guinea Equatorial 

Cristina Oantart treballa actual
ment al Centre de Calcul de la 
Facultat d'informatica (FIB). Llicen
ciada en aquest mateix centre fa 11 
anys, no es cansa dels xips, els ca
bles i la resta de parafernalia infor
matica. Per aquesta rao, fa dos 
anys que dedica les vacances d'es
tiu a la cooperacio, apropant la in
form,Uica a Guinea Equatorial. 

AiXQ es viure a fans la informatica. 
Si. Em vaig assabentar de les activitats 
que feia el Centre de Cooperacio per al 
Oesenvolupament (CCO), i tenia ganes 
de participar en alguna cosa. Ames, 
creia que hi podia col·laborar amb els 
meus coneixements informatics. L'abril 
de 2001 va sorgir I'oportunitat, vaig 
anar a Guinea Equatorial per portar una 
donacio d'ordinadors mitjanyant I'ONG 
Arxivers sense Fronteres. 
En que va consistir aquest primer 
viatge? 
Haviem de portar els ordinadors, ins
tal·lar les aules i ensenyar els futurs 
professors. 
Amb aquell primer viatge no vas 
tenir prou. 
No, el passat mes de juliol vam tornar 
per connectar-Ios en una xarxa local. 
Abans de trepitjar el pais, quina 
imatge tenies de Guinea Equatorial? 
Vaig Ilegir molt, pero per molt que t'in
formis has d'estar alia per coneixer la 

seva cultura. La miseria amb que viu 
aquella gent has de veure-Ia i viure- Ia 
de prop, si no, no et pots fer una idea 
exacta de la precarietat en que viuen. 
O'Africa nomes coneixia el Marroc, un 
pais molt mes proper culturalment a 
nosaltres. Guinea Equatorial es un pais 
molt exotic, quan poses un peu a l'Afri
ca subsahariana, entres en un altre 
m6n. 
Encara que a Guinea Equatorial 
tothom parli espanyol? 
Si, parlaven espanyol, pero tot i aixi 
teniem problemes de comunicaci6. 
Tenen una altra manera de pensar, uns 
altres referents i diferents parametres. 
T'han quedat ganes de tornar-hi? 
Si, moltes ganes, pero per continuar 
fent coses. EI turisme tipic no m'inte
ressa, seria com veure tot a traves d'un 
aparador. 
Tens la sensacio que t'ha quedat 
alguna cosa per fer? 
Si, pero he de ser realista. Tinc la 
impressi6 que per canviar les normes 
del joc i treure aquells palsos de la 
miseria, puc fer mes pressionant els 
politics i la societat d'aquf. Hem de ser 
conscients que tenim part de respon
sabilitat. 
Quina imatge t'ha quedat del pais? 
Una imatge molt dura. Ens vam allot jar a 
un barri de la capital que era fruit de 
I'exode rural, sense clavegueram, sense 
aigua potable ni recollida d'escombra

ries. EI que pitjor portava era el fet de no 
poder rentar-me, i es que, si no hi ha 
aigua, tampoc no et pots dutxar. Recor
do que la gent vivia al carrer perque les 
barraques estaven fetes amb xapa i feia 
massa calor per quedar-se alia dins 

Oes de 1992, el Centre de Coope
raci6 per al Oesenvolupament 
(CCO) de la UPC col·labora amb 
els palsos del Tercer M6n. En els 
darrers deu anys, I'entitat ha 
potenciat la participacio de mem
bres de la UPC en activitats de 
cooperaci6 a pa'lsos en vies de 
desenvolupament. La formaci6, la 
transferencia de tecnologia i tot 
tipus de projectes de cooperaci6 
tenen unespai en el marc del 
CCO. Ja s6n deu les associacions 
i ONG de cooperacio que s'han 
constitult als campus de la Univer
sitat Politecnica de Catalunya. La 
campanya del 0,7%, que consis
teix a aportar el 0,7% de I'import 
de la matricula, es una de les ini
ciatives que permeten posar en 
marxa nous projectes. EI curs 
passat, 11 .500 estudiants van 
col·labora-hi, una xifra que va per
metre dur a terme 70 propostes 
mes que I'any anterior. 

l www.upc.es/ccd_______----. 
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