
L'EUPVG fa 100 anys 
i inaugura la residencia 
i la biblioteca 

... .
~ 

L'Escola Universitaria de Vilanova i la Geltru commemora aquest curs el cen
tenari amb un extens programa d'actes que inclou exposicions, conferencies, 
concerts, l'edici6 de publicacions i tot tipus d'activitats, tant culturals com 
ludiques. El passat 12 de man;: van arrencar les celebracions amb la inaugura
ci6 de la Biblioteca, de la nova residencia i la celebraci6 d'un acte presidit pel 
conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informaci6, Andreu Mas
Colello (continua a la pagina 3) 

Un estudi conclou que 
e ls virus podrien ser 	 Es presenta I'edifici 

Nexus II (psg. 4)endemics a Internet 
Els virus informiltics viuen mes del que es 
pensava fins ara . Un estudi realitzat per 
l'investigador Romualdo Pastor, del 

Un xip que alerta delsDepartament de Ffsica 1 En ginyeria 
Nuclear en col ·laboraci6 amb Alessandro senyals de transit (psg. 7) 
Vespignani , de l ' International Center for 
Theoretical Physiscs d'ltalia, conclou que a 
pesar de l'us de vacunes, el s virus pod en 
revifar i resultar facilment endemics a la 
xarxa. L' estudi indica que els virus 10 anys del Centre 
infonTIarics es poden estrendre a Intemet i CIM (psg. 8) 
afectar de manera continuada infinitat d'or
dinadors. EI treball s' ha realitzat a partir 
del disseny d'un model que simula I'expan
si6 dels virus i que te en compte la comple
xa estructura de la xarxa, un factor que no La Politecnica al Salo 
preveuen els antivirus convencionals. (con de l'Ensenyament (psg. 10)
tinua a la pag. 6) 



.,torial 

L'estructura organitzativa i el futur 

de la U niversitat 


A quest any s'ha presenrat al 
Claustre General la sisena 
memoria sobre el seguiment 

del programa d'actuacions de Ia pla
nificac i6 estrategica de la UPC, 
sisena en el conjunt del perfode i 
tercera d'aquest segon mandaI, que 
estem desenvolupant sota la guia 
d'un programa d'actuacions propo
sat per al periode 1998-2002. 
Si repassem el volum de p~lg ines , 
el conjunt de xifres, 1es activitats, 
els compromi sos i els ohjectius de 
les unitats que apareixen en aquesta 
memoria, es veu amb facilitat que 
la UPC ha esdevingut una estructu
ra complexa de gestionar. El con
junt dc plans estrategics de les uni
ta ts, els desitjos del s col·lectius, les 
diferents accions, s6n una bona 
mostra que ens trobem dava nt d'una 
organitzaci6 mol t dinamica, capay 
de gcnerar molts projectes. Ara be, 
no obstant la complexitat que tot 
aixo suposa, no hauliem de renun
ci ar al nivell d'informaci6, de 
corresponsabilitat i de transparen
cia que les eines que s'han anat pre
pm·ant permeten, perq ue aquests 
elements s6n els que ens apropen a 
altres institucions pioneres en els 
nostres amhits. 
Hem de ser capayos de continuar 
generant sinerg ies que ens permetin 
donar un pas endavant qualitatiu i 
que ens facilitin la consecuci6 dels 
objectius globals de la ins tituci6. I 
en tot aquest proces s'ha de mante
nir una visi6 de conjunt que quedi 
potenciada, al mateix temps, per l'a
tenci6 imprescindible als proble
mes especffics de naturalesa temati
ca 0 geografica. 

Tanmateix no hem d'amagar la 
complexitat que aixo comporta i fer 
veure que es senzill el que no ho es . 
La di agnosi que va fer la comunilat 
com a fase previa a la genesi de 
l'informe del Llibre blanc sobre 
desceillralitzacio i eslruClum orga
nilWliv(l , elahorat pel professor 
Michavila, es clara: l'estructura ac
tual no es la mes adeq uada. No va 
ser pensada per fer front als !lOU S 

reptes de la Universi tat. 
Aquest pot ser un moment adient 
per plantcjar-se si l'estructura orga
nitzativa de la UPC es sostenible, si 
la volem mantenir 0 si ha arribat el 
moment de canviar-la. Aixo reque
reix un proces d'anitlisi i de genera
ci6 de propostes que permctin un 
alt nivell d'implicaci6 de la comu
nitat. 
Hem de reflex ionar sobre el model 
d'organilzaci6 universitaria , que 
faciliti, d'una banda, la centralitza
ci6 d 'aspecles d'estrategia global i 
que, alhora, promogu i la descentra
litzaci6 i les capacitats au tonomes 
de les unitats estructurals com la 
millor soluci6 per adaptar-se ales 
distintes realitats i promoure la 
responsabilitat i la capacitat d'in
no vaci6. 
La di vers ificaci6 de les fonts de 
recursos, la creixent s igni ficac i6 de 
les universitats en els projectes de 
desenvolupament territorial i, en 
general, la consciencia que Ia per'l 
pecti va de futm de cada unitat
depen en bona part de Ies deci siom 
que adopti en certs am bits estrate
gics, han posat en primer pIa el 
tema de I' estructura organitzati va 
de les unit ats, la coordinaci6 d 'a
questes i la millor manera d'asse
gurar que s'afrontin els problemes 
importants i que no es perden opor
tunitats . 

• Hem de ser 
capa~os de 
generar siner
gies que ens 
permetin donar 
un pas endavant 
qualitatiu i que 
ens portin cap a 
la consecucio 
dels objectius 
globals de la 
institucio. 
En tot aquest 
proces s'ha de 
mantenir una 
vis io de c onjunt 
que quedi poten
ciada, a l mateix 
temps, per I'a
tenci«:' impres
cindible als pro
blemes especi
fics de naturale
sa temat ica 0 
geografica. 
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E l programa d'actes commemoratius inc10u exposicions, 
conferencies, concerts, l'ed ici6 de publicacions i tot 
tipus d'activitats, tant culturals com ludiques 

100 anys de l'Escola 
de V ilanova i la Gelt ru 
El 12 de mar~ van iniciar-se les celebracions del centenari amb la 
inauguraci6 de la biblioteca i la nova residencia iamb un acte al 
qual va assistir el conseller d 'Universitats, Recerca i Societat de la 
Informaci6, Andreu Mas-Colell. 

L' E UPVG forma part de la UPC des del 
1972, pero la seva historia arrenca del 
darrer qualt del segle XIX. Actualment te 
mes de 2.300 estudian ts i 180 professors, 
i es un punt neuralgic en l'impuls indus
tri al a la comarca en col·\aboraci6 amb el 
Cen tre Tecno:\ogic de Vilanova i la 
Geltnl. 
E is precedents estan en l'anomenat "per
feccionament ohrer", es a dir, possibilitar 
I' acces dels trehalladors a uns coneixe 
ments tecnics i culturals bas ics. Aquesta 
neccssitat creada a partir del desenvolu
pament industrial de finals del segle XIX, 
va cris talitzar el 1881 amb la creaci6 del 
Centro Te6rico y Practico de Artes y 
Oficios on s'impartien els ensenyaments 
d' Arts Medmiques, Arts Qufmiques, Arts 
Agrfcolcs, entre aItres, i que van ser ofi
cials el 1886 amb la creaci6 de set esco
les d' arts i oficis, una de les quais es va 
instal·lar a Vilanov a . L' any 1892 , 
l'Escola es va trasll adar a un nou local 
si tuat a la pla"a de la Constituci6 (actual 
pla"a de la Vila) i , e l 1900, va passar a ser 

• EI c e ntreimparteix 
l'Enginyeria T ecnic a 
Industria l, e s pecialitats 
en M ecanica, Electricitat, 
Electronica Industrial, 
Quimica Ind u stria l, 
l'Engirlyeria Tecnica de 
Tele c omunicacio, especialitat 
en Sis temes Ele c tronics, 
i l'Enginyeria Tecnica en 
Infor matica de Gestio. 

I'Escuela de Artes e Industrias. El 1903 
es van conced ir al centre quatre peri tat
ges: mecanic, electricista, qufmic, i textil, 
i, el 1907 , va passar a ser l' Escola 
Industria!. 
EI creixement del centre es va mantenir 
fins al 1924, any en que es van suprimir 
els peritatges i el centre va esdevenir una 
escola e lemental, perfode que va durar 
fin s al 1958 quan es va transformar en 
l'Escuela Tecnica de Peritos Industriales 
i es van impartir els 
peri tatges d' E lec 
tricista i Mecanic. 
EI 1960 cl centre va 
ocupar el solar 
actual a l'av inguda 
Vfctor Balaguer. 
EI 1972, e l centre 
va passar a ser per 
decret I' Escuela 
Uni versitaria de In
genierfa Tecnica In
dustrial i es va inte
grar a la Universitat 
Poli!tecnica de Bar
celona. 
El 1983, quan la 
Universitat es va 
transformar en la 
Politec·nica de Cata
lunya, el centre es 
va integrar com 
l' Escola Univer
s itaria Politecnica 
de Vilanova i la 
Geltru i va impartir 
estudis d ' Enginye
ria Tecoica de Tele
comunicaci6, espe

ciaUtat en Equips Electronics. EI curs 
1989-90 es va in.iciar la Diplomatura 
d'Informatica espec ialitats de Sistemes 
Ffsics i de Sistemes Informatics, estudis 
que van esdevenir en r Enginyeria Tec 
nicn en Informati ca de Gesti6 el curs 
1992-93. 

La Setmana del Centenari tindra lIoc 
entre el 23 i el 27 d 'abTiI. Tota la 
informaci6 sobre els actes estiil a 
http://www.upc.esleupvg/centenalilindex.htm 

La Bihlioreca de i"EUPVG es un centre actiu tic recursos 

dOl:Umenta ls j digi tals. amn informnci6 cientflica. recnica i 

cultu ral per H I'aprenentalge , doccncia i recerca. 

Actualmenr, la Biblioteca d60a I>crvei ala comuniLal uni

ver<;itilria de J'EUPVG i Lambe als YeYn<; de la ciUUII de 

Vilullova i In GellrU. 

L" edi fiCl, obm de i" arquiiec le 6~car Valverde. oClIpa un 

espai de 1.500 IU ' i esta ubical al carrel' RambIn Expos icio. 

37. en uni> terreny~ que I' Aj untament de Vilanova i In 
Gelu'u va cedir a la UPC amb la qualificacio de zona edu
caciona!. L'espai disposa de 180 places de lecrura i ofereix 
servei!o co m ara In coosul ta a 1.1 ~ala ocls rcc ursos bib Ji ogJ'u
rics i documentals, mforrnaci6 bibliogrMica i referencial. 
consulta del ealhleg de la UPC i d' altre!' unjvcrsilals cala la
nes, prestec. aeces a bases tie dudes i un serve! d 'oblenci6 
de docu menh. 

Illb ucces a fntemet eslil eyulpatlu amb fmocopiadores, -t. 
),al e ~ per a treball en grup. I aula per a 1<1 formaci6 d' USUH

ri.-. i Una aula d ' uutoaprenenlalgc, en rase de proJecle. que 
estara eq ui patla amb 31 PC per oferir a ls uSllaris un espai i 
reclIJ'Sos per aprendre a aprendre amb I'aju\ tie les nCo 
L'equ ip de lrcbulL de la Biblioteea esta fo rmat per 1 cap de 
bi blio teca, 3 hihliotecaris, 2 aux:iliars tic biblioteque<; i 3 
becaris. 

La residencia uni versitaria a Vilanova i la Geltru consta de 45 apartaments i 
te L10a cabuda max ima per a 75 persones. L'equipament es propietat de la UPC 

i esta gestionat per l' empresa cooperativa QuaJitat Promocions, SCCL, a traves 
d ' una concessi6 administrativa. L'edifici integra quatre tipus d'apartaments: indi

viduals, dobies, dobles especials tipus A i dobles especials tipus B . Dos dels apar
taments individuals estan especialment adaptats per a persones amb discapacitats ffsi

ques i tots estan equipats amb sistema de climatitzaci6 fred-calor, connexi6 telefonica, 
connexi6 a la xarxa informatica de la UPC, cuina, bany i Illobiliari adient. La residencia 

esta situada a vint metres de l'EUPVG, dins del casc urba de la ciutat, i te a cent metres 
l' estaci6 del ferrocarri l i I'estaci6 d' autobusos . 

A la planta baixa de la residencia hi ha ubicada una area de serveis cOlllplementaris, on s' hi 
poden trobar diversos comer"os al servei dels residents i dels estudiants en general. A la planta 

semisoterrani de la mateixa residencia hi ha 1a biblioteca de la universitat. 
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En un acte presidit per I'alcalde de Barcelona, Joan Clos, 
i e l delegat del Consorci de la Zona Franca, Enric Lacalle 

Es presenta el projecte de 
l'edifici Nexus II 
EI nou edifici, de 7.000 m2, que es construeix a la 
zona sud del Campus N ord i que tindra un cost de 
1 .200 milions, comen~ara a funcionar I'any que ve 

EI 21 de mar~ va tenir lloc la presen
taci6 del projecte de l'edifici Nexus 
II que el Consorci de la Zona Franca 
construeix al Campus Nord de la 
UPC per acollir ini ciatives en el marc 
de la relaci6 ulliversitat-empresa a la 
Poli tecnica. 
L' acte va ser presidit per I' alcalde de 
Barcelona, Joan Clos, pel delegat del 
Consorci, Enric LacaUe, i pel rector 
de la UPC. Jaume Pages . 
EI nou edifici, de 7.000 m', es cons
trueix actualmenn a la zona sud del 

- L"edifici 
Nexus II , 
obra de 
I'arquitecte 
Ricardo 
Bofill, es 
una cons
t ruccio d"al
tes presta
cions 

Campus Nord, tin
dra un cost de 1.200 
milions i es ta pre
vist que comenci a 
funcionar durant a
quest any. L'edifici 
neix amb la voluntat 
de facilitar el crei
xement de ]' en torn 
economic i empre
sarial mes proper a 
la u ni versi tat i pro
moure la recerca i el 
dese n vol upa men I 
que duen a lerme 
empreses interessa
des en les llrees de 

coneixement de la Universi tat. Obra 
de ]' arqui tec te Ricardo Bofill, es una 
construcci6 d' altes prestacions que 
tambe acollira serveis de la 
Universitat adre~ats a la creaci6 
d 'empreses pels membres de la 
comunilat uni versi taria i a la inserci6 
laboral dds titulats. L' objectiu de la 
UPC i del Consorci es, en definitiva, 
donar facili tats per generar noves 
empreses que puguin trobar acollida 
en aquest edifici. 
L' acord per a la creac i6 del nou edi
fici el van signar el 8 de jUlly de 1999 
el rector de la Politecnica, Jaume 

Moment de l'acte de presentaci6 

Pages, i el del egat especial de l' Estat 
.al Consorci de la Zona Franca, Ennc 
Lacalle. en presencia del president 
del COl1se ll Social de la UPC, Miquel 
Roca, i te C0111 a precedent la COI1S
trucc i6 d'un altre ed ifi ci d ' altes pres
tacioll s ~ll Campus Nord, el Nexus. 

Jaume Gibert, 
nou director 
de I'ETSEIT 
El professor Jaume G ibelt 
Pedrosa es el nou director 
de I'Escola Tecnica Su
perior d ' Enginye rs Indus
trials de Terrassa, en subs
tituci6 del professor Fran
cesc Astals. Gibert es titu
lat en Enginyeria Industlial 
per l'ETSEIB i doctor 
enginyer per l'ETS EIT i 

csta adscri t al Departament d'En
ginyeria Mecanica. Ames, es 
rnembre del Consell Rector de 
I' Asociaci6n Espanola de Inge
nieria Meca.nica, enginyer cap del 
Departament d ' Assi s tencia Tec
nica i Garantia de Ferrocarri ls, i 
membre del Grup de Treball del 
Projecte de Mecanica Aplicada de 
I' EUETIT. 
Altres nomenaments 
Tambe s ' ha nomenat del egat del 
rector al Campus Nord el direc tor 
de I' ETSETB, Juan Fernandez, 
que substitucix en el carrec I' ex
director de l'ETSECCPB, Antonio 
Aguado. 

EJs rectors europeus 
es reuneixen a Salamanca 
Mes de 500 reClors i representants 
d'institucions educatives europees 
es van re unir del 29 al 3 1 de mar~ 
a Salamanca. L' objectiu de la tro
bada, a la qual va assistir el rector 
de la UPC , Jaume Pages , era 
avan<;:ar en la definici6 de I'Espai 
Europeu d ' Ensenyament Superior 
i determinar el paper d'aquestes 
iflsti tucions en la construcci6 d ' a
questa nova realitat europea, el que 
implica estabJir els objectius i 
priori tats de I' annonitzaci6 del s 
d iferenls sis temes univ ersi taris 
dels pa'isos que integren la Un i6 
EW'opea. Eis rectors van alTibar a 
un pIe consens per construir COI1
jUl1tamen t un si s tema educat iu 
cI 'ensenyament superior comu que 
passa, entre d' altres, per incremen
tar l'autonomia universitaria en la 
contrac taci6 de professorat i la 
definici6 d'estudis. A mes, van 
acordar afavorir la mobilitat d ' es
tudi an ts i professors entre les dife
rents universitats europees, instau
rant un credit cornu que cOlTespon 
a 20-30 hores de treball de I' estu
diant (i que inc10u a mes de les 
hores lecti ves, les de practiques 0 

d ' e~tudi) i implantant tilUlacions 
de dos cic1es que donaran accb, a 
diplomes. Tambe van acordar crear 
una marca de qualitat de les uni
versitats europees per augmentar 
la seva competitivitat Es va cons
timir l' Associaci6 de la Uni versitat 
Europea, encarregada de presentar 
un document a la Cimera de minis
tres d 'educaci6 que tindra lloc a 
Praga el 18 de maig. 
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El docum ent recull eI compromis del centre envers e\s seus es tudiants 

La Facultat d'Informatica de Barcelona dona a 
coneixer la seva Carta de serveis 
Aquest quadrimestre, els estudiants de la FIB poden consultar a la 
web del centre la Carta de serveis tecnics i administratius. Aquesta 
carta es e l compromfs de qualitat en els serveis que la FIB te amb 
lots els seus estudiants. Neix amb vocacio de donar un scrvei de 
qll alitat i lambe com a mitja de comunicacio amb els usuaris per CARTA", SERVEIS 

donar peu als qui vulguin col·laborar en el proces de millora del 
centre amb els seus suggeriments. 

(i) Entre els compromisos que inclou la Carta hi ha els que fan referen
<i)cia al compliment dels periodes de matrfcllla, les respostes imme
ediates sobre c Is expedients academics, I'obtenci6 de certificacions 

academiques en di ferents llenglies i altres que tenen a veure amb 
materials per preparar examens 0 recurs os per a'la lectura del pro
jecte de. fi de carrera. A traves de la Carta, el centre tam be es com ~ 
promct a garantir la disponibilitat dels serveis que s ' ofere ixen a 
traves d'lnlernet, de les borses de treball 0 dels es tudis a I' estran
ger. La carta es pot consultar a http://www.fib.llpc.es 

Es constitueix a la Politecnica la 
Global University Innovation Net 
Es tracta d'una iniciativa de la UNESCO per elaborar un 
informe sobre I'estat de ."ensenyament superior al moo 

E I 23 de mar't es va constituir oficial- ,--- ,-~
rrie nt la G loba l University 
innovation Net, la xarxa impulsada 
per la UNESCO i la Universitat de 
les Nac ions Unides per fer un segni
menl Je la Confe renc ia Mundial 
d'Educacio Superior que va tenir !Joc 
a Paris el 1998 i per elabora r 
l' In forme mundial sobre l' estat de 
rense nyament superior al mon. 
A la reuni o, a la qual van assi~tjr 

E ls principals objectius de la xarxarepresentants de les cinc regions del 
per a rany 2001 son elaborar l'infor11160 en que s'cstructura la Cilledra 
me mu ndial sobre I' estal de I'ensen(Africa, As ia Pacific, America 
ya ment superior al mon, es tructurar Llatina. Pa'lsos Arabs i Europa-Estats 
els seu ~ servcis a Internet (Forum Un its), es van apro var els nous eSLa
Universitari Internacional, Fonnacioluts de la xarxa, e~ va designar la 
i Serveis de Coneixement) i desen voUniversitat Polilecnica de Catalunya 
lupar projectes de cooperacio a cada com a seu i el rector. Jau me Pages 
regio del m6n. com a president, i a Xavier Marcet 
htlp://www.upc.es/unescogestio/ com a direetor cxecutiu . 

Eis serveis linguistics de nou universitats 
catalanes desenvolupen l'lnterc@t 
£ 1 conselle r d ' Universitats, Rccerca i General d 'U niversitats, i 
Societat de la Infoll"naci6 (DURST), ha estat cofi nan<,:al per la 
Andreu Mas-Colell , acompanyat del nio EUI·opea. Sota el 
d irector general d 'U niversitats, nom d ' lnte rc @t s' han 
An toni G iro, va presentar el 15 de aplegat, en una mateixa 
man;; el programa l nterc@t, un siste adres;a d 'lnternet, tot un 
ma de fo rmaci6 multimedia que per scguit d'eines per apren
metra I' autoaprenentatge del catala a dre catala mitj an<;: ant I.' us 
di stancia a tols els eSlLldian ts de fora de les noyes lecnologies. 
de Catalunya que tinguin previst fer A mes, I' Interc @t tam be 
una estada ales universitats catala conte infonnacio sobre la situaci6 de 
nes. EI programa ha estat desenvolu la llengua a Catalunya i sobre el s pro
pat per iniciati va de ls "erveis lingUis grames d' acollida cu I tural i d ' inter
tic s de nou universi tats publiques can vi de llenglies que ofereixen les 
catalanes. entre els quaI s hi ha el universitats eatalanes. 
Servei de U engUes i Terminologia de Tntcrc @t esta disponible a I'adrec;:a 
1a Universitat Politecnica, que ha web: http ://www. intercat.gencat.es. 
desenvolupat la web , i de la Direccio en catala, espanyol i angles. 

La nova Carta 

de serveis de la FIB 


Josep Casanovas 
Degcl de la Facultat d'lnformatica 

de Barcelona 

En un moment de culle del sector 
privat i de "Ies regJes del mercat", 
i en que per a molts el sector 
public estit deixant de ser fiable 
per resoldre problemes 0 per 
invertir-hi recursos, es quan els 
que creiem que aixo no sempre es 
cert volem posar en marxa rneca
ni smes que retornin la confian c;:a 
de la societat en els seus servidors . 
Les nostres activitats s6n financ;:a
des amb e ls recursos de tots i en 
gran part ens arriben a traves dels 
impostos que paga el ciutadu . Pero 
algunes gestions, que nosaltres 
considerem justificades perque 
entenem la seva necessital en el 
conjunt dels [ets administratius, 
poden ser vistes pel ciutada com 
una imposicio , com a simple 
burocrac ia, com un obstacle gra
tull per podcr desenvolupar una 
detenni nada activitat. Per tant, 
hem de fer tot el possible perque la 
societat lingui Ulla valoracio equili
bradament satisfactolia i elllen~ ui 
la utilitat del servei que rep. 
Al lJ arg dels darrers anys, hem 
assisti t a la fO fl11 alilzacio d'un 
es taudard de qualitat que s'ha anat 
incorporant als nostres processos 
habituals. Allo que funciona be 
s'acaba assumint com a irrenuncia
ble, pero al matei x temps se Ii va 
concedint menys importimci a i es 
menys valorat a mesura que passa 
el temps. EI retorn al nivell de ser
vei anterior a la millora sembla 
inconcebible () inacceptable. 
En el cas de la Carta de serveis de 
la FIB, un cop identif icades les 
funcions que calia millorar i incor
porar definitivamenl al nostre 
compromfs de servei, hem pensal 
que la millor manera de consol idar 
aquest era Fent publica la llista de 
prestac ions i requeriments quant a 
;erveis i. tcrmi nis, i expressar cla
rament els mecanismes de contacte 
i d'informaci6 necessaris per ser 
atesos i per fer-ne el segu iment i 
l' avaluacio. Demano i agraeixo 
per endavant la col·laboracio de 
tots els implicats, especialment 
dels principab beneficiaris, que 
s6n el s es tudiants, per anar COlTe
gint 0 incorporant possibles millo
res en el nostre trebal!. 
Finalment, vull agrair especifica
ment I' ajut del Gabinet d'Orga
nitzacio i Qualitat de la Politecnica 
i e l treball de tot el personal de la 
FIB , que hi esta posant el seu bon 
fer i la il ·lusi6 per un objectiu 
comu: la millora continua per 
assolir una major qualitat de servei 
a I'estudiant. 
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E ls viru s persisteixen 
a Internet, segons. . . , 

una lnvestlgaclo 
S'ha dissenyat un model per simular I'expansio dels 
virus, que te en compte la complexa estructura de la 
xarxa, cosa que no preveuen e ls antivirus convencionals 

Is virus informatics viuen mes temps del que teoricament esta prescrit, en 
alguns casos pot ser fin s a tres anys. A pesar de I ' us de vacunes , els virus 
poden revifar i resuJtar Glcilment endemics a la xarxa. Aquestes s6n les prin
cipals conclusions d' una investigaci6 realirzada pel cientffie Romualdo Pastor, 
del Departament de Ffsica i Enginyeria Nuclear de la UPC, en col·laboraci6 

amb Alessandro Vespignani, de 
l'Internalional Center for Theoretical 
Physiscs d ' It~tlia . L'estudi indica que 
els virus infOlmalics es poden esten
dre per Internet i afectar de manera 
eontinuada infinitat d' ordinadors. - -.........j~ 	 treball a
EI s 'ha publicat la revi sta 

~I P 	 New Scientist i es publica tambe a 
Physical Review LeIters, a ]' adrec.:a 
web hllp ://arXiv.org/abs/econd-mar/ ~ . :" .'( \ 	 ~. amb el codi 0010317. J- ¥ ~ . . . Iy Fins ara, hi hav ia models estill1darcl 

d ' epidemies in formilliques i cada 
,~-~/ virus es caraeteritzava per la virulen
,;;r~1\ . cia amb que actuava. L'epide 

miologia biologi'ca prcdiu I 'existcn

cia d'un Ilimlar epide mic , per sota del 

qual el s virus tendeixen a morir dlpi
:lJ(.'~~~ 
da ment i no poden produir un estat 
endemic. Nomes alguns poes virus, 
altament i.nfecciosos. podrien esten
dre 's per morir despres amb l'acci6 
de l'antiviru s eorresponent. Per 
sobre cl ' aquest llindar, e ls virus ten
deixen a expandi r-se exponencialS'ha estuwat l'evoluci6 de mes de 800 virus 
ment i a infectar. Pero el s resultats de 

la investigaci6 recent canvien radicalment algunes de les 
conclusions convencionals de I' epidemiologia de virus 
informiltics. S'ha analitzat la incidcncia estadfs tica de 
mes de 800 virus informatics, represcntatius dels tres• La mitja
principals tipus que es 	coneixen, i la seva evoluci6na de vida durant quatre anys , del 1996 al 2000. 

de c ada Els resultats del treball s6n un pas end avant en I'estudi 
tipus de de metodes optimitzats per a la iml11unitzaci6 d' Internet, 

aixf com per ajudar a di ssenyar anti virus avanyats i efivirus varia 
cients que minimi tzi n les epidemies digitals. 

.entre un i Ara, els cientffics fan serv ir les l11ateixes tecniques de 
dos anys 	 ffsica estadfstica per estudia r com es reprodueixen els 

virus biologics, com la sicla 0 la grip, per exemple, en les 
ee l·lules de l'esser huma. 

Investigadors de la UPC 
crearan aplicacions TIC 
per a para litics cerebrals 
Investigadors dels diferents depar
taments de 1a UPC ii' Associaci6 
de la Paralisi Cerebral (ASPACE) 
estudiaran solucions , en I 'ambit de 
les tecnologies de la informaci6 i 
Jes teleeomunicacions (TIC) , a 
problemes generics i especffics 
relacionats amb la rehabilitaci6, 
l'educaci6, 1a vida diaria i la inser
ci6 social i 1aboral de les personcs 
que presenten una parall si cerebral 
i altres patologies afins . 
Es dissenyaran equips per a I' estu
di de patrons del s moviments, i 
eines per faeilitar lcs capacitats 
funcionals individuals i possibili
tar la realitzaci6 de determinades 
activitats laborals. Tambe es crea
ran equips , periferics i software 
per a I'us de I'ordinador en la 
cOlUunicaci6, l'educaci6, la inde
pendencia i l' acti vitat [aboral de 
les persones afectades amb la 
l11alaltia. Un altre objectiu es pro
posar solucions a problemes de 
mobilitat en els habitatges. 
La UPC tambe parlicipari'i en els 
programes de fonnaci6 professio
nal i la inserci6 laboral desenvolu
pats per ASPACE. 
EI responsable per part de la UPC 
es el professor J Ll an Ramon 
Hermoso, del Departament cl"En
ginyeria Electrica de I' EUETIT. 

L'ETSEIB acull una jornada 
sobre 'burnout' 
Destacats especiali s te s, des de 
metges a psicolegs 0 represenlants 
sindicals, van participar en unajor
nada sobre burnouI, 1a sfndrome 
d'estar cremat a la [eina. organitza
da el 19 de mary a I' ETSEIB. pel 
Centre R+D d 'Ergonomia i Pre
venci6 de la UPe. 
La sfndromc de burnout consti
tLleix la fase avanyada de les situa
cions d'estres professional , i es 
caracteritza per una perdua radica l 
de la preocupacio i de tot senti
ment emocional per a les persones 
amb les quais es treballa. 
La persona que ho pateix arriba a 
mostrar una actitud freda i imper
sonal, un aYliament social i fin s i 
tot una deshumanitzaci6 en e l trac 
te personal. La sfndrome es d6na 
especialment en professionals com 
ara personal docent i sanitar i, 
assistents socials i funcionalis de 
presons, entre d' altres. 
Aquesta malallia enCal'a no esta 
reconeguda en e l quadre de malal
ties professionals aprovat pel RD 
1995/ 1978. Eis especiali stes van 
coincidir a afinnar la necessitat 
d'aprofundir en lIna Ifnia de recer
ea que permeti mil lorar el coneixe
ment d ' aquesta malaltia. 
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Un xip per a vehicles que avisa e l conductor 
dels senya ls de transit 

Un grup d'enginyers desenvolupa un sistema autom:hic de 
reconeixem ent de senyals de transit per incorporar als vehi
cles, arnb l'objectiu d'augmentar la seguretat passiva del con
ductor i reduir els accidents. 

Avan~ar en la gestio 
de la informacio sobre 

la r ecerca a la UPC 

Antoni Marl 
VicereclOr de Recerca 

Fa ja bastants anys que a la UPC 

e ~
~r=t .I 

I 

disposem d'un sistema informatitEl nou sistema d ' ajut a la conducci6, que 
zat per a la gesti6 de la infonnaci6

I desenvolupa el Grup de Disseny de"""' 
""""IUe,!"" sobre I' activitat cientifica que Circuits i Sistemes Electronics d' Altes 

desenvolupa el personal academic, Prcstacions, del Departament d' Engi
la base de dades de recerca nyeria Electronica i encap~alat per 
(Hnix).~F= Antonio Rubio, sera capa~ de detectar una 
Sens dubte, els avantatges institu~ indicaci6 viaria a una distancia de 50 
cionals de disposal' d'aquesta base F- metres. Cons tara d'una lent optica i un 
de dades s6n multiples, la possibixip d'aproximadament I cm', que conte 1--1 litat de quantificar I' activitat invesuna camera CMOS i un circuit electronic, 
tigadora de mancra global, la d'ique reconeix el senyal i avisa el conduc
dentificar les arees mes i menys tor. Mitjanc;:ant un missatge de veu 0 un so determinat, el sistema adverteix el 
actives en recerca 0 la de facilitar conductor cada cop que s'acosta un senyal de transit. L'usumi pot seleccionar 
la presa de decisions sobre la disels tipus de senyals, fins i tot els semafors, i les circumstancies de velocitat 
tribuci6 de recursos economics 0especffiques en que vol rebre l' avis. "Compte, un stop!", "Vigila, vas massa 
relatives a la polftica cientffica. rapid I " , "Atenci6, no es pot girar a la dreta l " s6n alguns dels missatges que pot 
Tambe hem de reconcixer que emetre el sistema. EI projecte es realitza amb la Universitat del Pais Basc i 
aquesta hase de dades ha contribu'lt compta amb un ajut de la CICYT i l'esponsoritzaci6 de SEAT i FICOSA. Les 
al desenvolupament dels processos primeres proves dins d'un auto mobil es faran el 2002. 
d'avaluaci6 institucional i de pla
nificaci6 estrategica de les unitats 
estructurals, aixf com a l' establi

Es posa en funcionament la FEmix web ment del contracte programa amb 
la Generalitat. 

S' ha posat en funcionament la Fenix (participaci6 9 Pern, al mateix temps, sempre hem'imlx • web " 
web (http://intr:lIlet.upc.esl) , un pro en tribunals i estal conscients que algunes de les 

BEJ!MNGUTS IlLS IMPRES0:3 wE8 DEgrama per actmlitzar la producci6 jurats, cursos caracteristiques d ' aquesta eina M 
cientifica de les difcrents unitats i seminaris, eren un obstacle imp0l1ant perque 

~":.::-P.=:::-=O:--===--=:estructurals de la Upc. projectes), alguns professors la fessin servir 
_ ._ ',.... _ .__&;;; "]

Creat pel Gabinet de Planificaci6 i d ' alltors (pre- com a mitja per informar de les 
Avaluaci6, aquest servei te la finalitat mis , tesis, ar lIP seves activitats. 
de fer mes accessible al personal de la ticles, con La versi6 web del Fcnix ha estat 
UPC ac tu alitzar la informaci6 de gressos , re- desenvolupada amb la finalitat de 
recerca que gestiona el programa ports) i del departament (actes, serveis superar en bona parl aquests defi
Fenix. i,estades a I'estranger). cits i esperem que sigui una interl"i
M itjan<;ant un sistema de fonnularis, Es, doncs, una eina per proporcional' cie mes adequada ales necessitats 
la web facilita que els professors informaci6 de refcrencia i tambe per i maneres de fer del personal 
informin de les activitats personals consultar la producci6 cientffica. academic de la UPC i, alhora, un 

ajut en Ies tasques que el personal 
d'adminislraci6 desenvolupa 
entorn del Fenix. 
Aquest nomes es un primer pas en 
la configuraci6 d ' un sistema d ' in
formaci6 mes avanc;:at, capac;: de 
donar un millor servei al professo
rat, als grups de recerca i ales un1

eContent, desenvolupament de continguts digitals tats de la UPC. 
Pretenem crear una platafOlma que 

La Comi ssi6 Europea ha public, refor~ar la pro de continguls en un permeti a l'usuari consultar de 
obert una convocatoria ducci6 de continguts en entorn multilingUe forma selectiva la produccio 
de propostes d' accions un entorn multilingUe i multicultural. cientifica i proporcionar informa
indirectes dins del pro multicultural i augmen Per a projectes de defini ci6 de referencia que el situl en el 
grama d'estfmul al desen tar el dinamisme del ci6 i mesures comple conjunt de la seva unitat i de la 
~olupament i I' us de con mercat de continguts mentaries, s' afegeix totalitat de la UPC, entre altres 
tinguts digital s euro digitals. l' acci6 centrada en aug moltes possibilitats. 
peus , en les xarxes mun Es poden presentar pro mentar el dinamisme del Esperem, doncs, que Fenix web 
d ials i de foment de la postes per ales segUents mercat de continguts contribuexi a reduir I' absentisme 
di versitat lingUfstjca a la accions, tant de projec digitals. d' una certa part del professorat 
societat de la informaci6 tes de demostraci6, com EI termini per presentar que, per 1'3ons fins ara comprensi
(eContent). projectes de definici6 i treballs es fins al 16 de bIes, ha optat per no inforrnar la 
Les linies d' actuaci6 mesmes complementa desembre de 2002. instituci6, via Fenix, de la seva 
d ' aquesL programa, que ries : Mes informaci6 a In prodllcci6 cientffica i permeti dis
te un pressupost de 23 l. Millorar l'acces i l'us ternet: posar de dades mes completes de 
milions d ' euros , s6n de la informaci6 del sec http://www.guiafc.com/ I'activitat del nostre personal 
millonu"l'acces i l'us de tor public. documentos/200 l-c085 academic amb menys esfor~ per 
la informaci6 del sector 2. Reforc;:ar la producci6 06.pdf. part de tothom. 
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Centre CIM, 10 anys 
al servei de la industria 
AI lIarg de deu anys, el Centre Tecnologic de Fabricacio 
Flexible de la UPC i I'ICT ha dissenyat solucions a la 
carta per millorar la productivitat i la competitivitat de 
les empreses, i s'ha convertit en un centre de referencia 

EI Centre Cim es 
un laboratori de 
fabricaci6 flexible 
creat el1991 per la 
U PC i !' Institut 
Catala de Tec
nologia (lCT) amb 
l'objectiu de donar 
suport a les indus
tries en I' ambit de 

les tecnologies de la produc
ci6, en quatre Hnies fonamell
tals: el desenvoluparnent tec 
nologic, l'assessorament, la 
formaci6 i la informacio. 
Aquest any, el Centre ClM 
commemora els 10 anys de 
vida amb un seguit d'activi

El Centre ClM s'ha equipat amb tecnologia p unta tats , que s'inicien el 2S d'a
bril amb la conferencia titula

da Recerca en teenoLogies de la produeei6: estat de l 'art 
i perspectives de futU,., i culminaran el 12 de novembrc 
amb el forum Noves teenologies de la illfonnaci6 i La• EI Centre comunieaci6 ap/icades al desenvoLupament de no us pro

CIM es un ducles i proeessos productius. 
EI Centre CfM, que va comen~ar com a centre de demoscentre de 
tracio i difusio de les noves tecnologies de la produccio,referencia ha esdevingut un centre de referencia en aquest ambit. 

en I'ambit Ha passat d'oferir serveis d ' auditoria tecl1ologica i asses
deles sorament ales empreses, a di ssenyar 0 redissenyar pro

ducles i maquines, i construir prototipus amb tecnologiatecno puntera, activitat basica d'aquest centre, que participa en
logies de la projectes europeus i nacionals , molt sovint en col·labora
produccio cio amb allres organismes. En l'ambit de la formacio , 

organitza divers os cursos en tecnologies de la produccio . 
Aclualment, el Centre ClM te 60 becaris i al llarg d ' a
quests deu anys han treballat al centre un total de 400. 

La incorporacio de tecnologics ha servit, segons explica el director, Rafael 

Ferre Masip, "per millorar les prestacions dels prototipus, dotant-los de mes 

fl exibilitat, mes cOnlrol i mcs intel·li g~ncia·'. 


Entre els projectes mes significatius realitzats fins ara, destaca el disseny i la 

implantaci6 d'un control integral d'una fabrica de ceramica amb logica difu

sa, cofinan~at per In UE; el disseny i I'aplicacio d ' un nou sistema de domo 

tica, i la creacio d'un sistema automatic d'in speccio de lents bifocals mit

jan~ant la visi6 per ordinador. 


Planificac i6 estrategica del 
Departament de Fisica i 
Enginyeria Nuclear 
Per consolidar i millomr l'activitat 
academica en els propers anys, 
s'ha acordat impulsar la planifica
cio estralegica del Departament de 
Ffsica i Enginyeria N uclear. Una 
de les accions es estudiar [a parti 
cipacio del Deparlamenl en la 
nova titulacio d ' Engioyeria Tec
nica de So i Imatge, Jes titulacion 
del Campus de Cas telldefels, la de 
segon cicle sobre riscos laborals i 
les de I' EUETIB. E n l'ambit de la 
recerca, un dels objectius es que el 
65% del personal academic sigui 
actiu en investigacio. 

L'ETSECCPB inicia un cicle 
de conferencies sobre 
Energia i Medi Ambient 
Una confercncia sobre I' afer de 
l'urani empobrit a Kosovo va 
inaugurar, e l20 de mar,< a l' Escola 
de Camins, e l p r imer cic le sobre 
Encrgia i Medi A mbient, que org
nitza la Catedra E nresa-Quanllsc i 
de Medi A mbient i Gestio de Re
sidus . La conferencia, titul ada EIl 
vironmental consequences of the 
use afdepleted uranium in Kosovo 
during the eon/liet of 1999, va ser 
a carrec de la professora Va la 
Ragnarsdotlir, de In Universitat de 
B ristol i membre de (' equ ip d' ex
perts de r oNU que ha informat 
sobre aquesta problematica. 

Sis nous grups de recerca 
s'integren a la Xarxa IT 
S i ~ nOllS gru ps de reccrca de la 
UPC s' han incorporat a la xarxa de 
suport a Ia innovaci6 tecnologica 
(IT) creada pel CIDEM, la CIRIT i 
la U PC el 1999, amb I' obj ectiu de 
constituir una estrucLura de centres 
per oferir ales emp rescs j' acces a 
una oferla tecnologica d'alt ni veJI , 
oricntada a sati sfer les seves ne
cessitats. Eis grups, que formen 
part de la Xarxa IT, 24 de la upc. 
reben una subvencio del CIDEM 
duranl els primers tres allys . 
E is sis nous grups s6n e l Labo
ratori de Sistemes O leohidrauli cs i 
Pneumatics , el Centre d' lnl1ovacio 
de Tecnologia d ' Estructures i 
Construccio, el Laboratori de 
Tecnologia de M ateriaJ s. el Centre 
d ' Integritat Estructural i Fiabil itul 
dcls Materials, eI Centre d ' lnno
vacio Tecnologica de [' E lectricitat 
i Automatitzacio j el Centre de 
Desenvo[upament Tectl.o[ogic de 
Sistemes d ' Adquisicio Remota i 
Tractament de la lnformacio. AI 
lIarg del 2001 es preveu que s' in
corporin a la Xarxa IT deu nous 
grups unjversitmis. 

8 



Un localitzador de nens perduts, premiat al 
F6rum E TSEm 

U 0 sistema per localitzar nen s perduts eo grans superficies 
ha guanyat un dels premis a la millor idea de negoci, orga
nitzat pel Programa Innova en el marc del Forum ETSEIB 
2001, que va ten ir lloc eis dies 13 i 15 de m arc; 

EI projecte, tie restuctiant Miqucl RillS, demostra la viabilitat d ' implantar 
un sistema de localitzaci6 electronic tiels nens que es poden perdre en un 
parc d' atraccions 0 altres grans superficies com centres comerci,lIs. Es 
tracta d' ul ilitzm el sistema de meSll fCl de temps en atleti sme ChampionChip 

ystem, una tecnologia ja en [u ncionamen t. per aplicar-Ia a la <;iluaci6 

A. 

descrita. Els altres dos projectcs premiat!; s6n: ZZspirit.com, lin centre 
comercial ell ffnill amb toles les Mel1es de compra de protiucte~ d' Internet, 

reat per Enric Sole. Didac Royo i 6scaT Chao. i Fllerza de lrabajo, de Jose 
Gonzalez. una emprcsa de formaci6 laboral a traves d· lnternet. 

L'onzena edici6 tiel Forum ETSEIB ha rcunit mes de cent emprcscs i ha 
orgulli[L.at conferencies, tallers i col·loqu is. Muntat anualment per estu
diant1> d ' ullim curs, aquesl forum es una oportun ital perque les empreses 
donin a coneixer la seva aCliv itat i, alhora, per ajudar els estudiants a tro 
bar la seva prill1era feina. Mes inforll1aci6 a: www.forumvirtual.net . 

Investiguen com convertir La UPC i la US 
els residus en energia neta creen la Fundaci6 

n grup del Departall1ent d'Engi Antoni Gaudi 
nyeria Qufmica coordinat per Lluis Promoure l'estudi, la recerca i la 
Puigjaner ha di ssenyat una planta difusi6 de les obres i les idees 
intel·Jigent per tractar i recuperar arqu itectoniques d ' Antoni Gaudf 
residll ~ solids urbans i residus de la es l'objectiu de la furura Fundaci6 
industria del paper (envasos tetra Antoni Gaudf, que crearan la UPC 
brik) i la metal·lurgia. D ' aquests i la UB , en la perspectiva de I' Any 
residus, se' n recuperen els ll1etalls Gaudf, declarat per I' Ajuntament 
(zinc, al11mini) i es transformen en de Barcelona el 2002. En el marc 
un gas net, que serveix com a font de l' acord, s' instaurara el Taller 
d ' energia per a plantes industrials, Gaud f, un espai de lrobada per a 
entre elles la d'una de les prill1eres diversos ens i grups d' estudiosos i 
industries papereres del m6n. invesligadors. 
L' equi p ha investigat com aprofilar Les activitats del Taller es traspas
el gas del carb6 residual i conver saran a la Fundaci6 Gaudi quan 
tir-Io en etanol , per aplicar com a aquesta entitat es constitueixi. Les 
materia primera a la industria quf dues universitats bllscaran recur
m ica. La mateixa tecnologia tam be sos per mantenir els pavellons de 
es fa servir per convertir en gas net la Finca GUell , aixf com dels fons 
els residus del descarnat dels cot bibliografics dipositats en aquest 
xes, plas tics i pneumatics. pai, seu de la Catedra Gaudf. 

T~sis d9ctorals 


Caracterizaci6n y optimizacion 

de la aleacion Ti-O, 2Pd para 

aplicaciones cllnicas 

losep Anton Picas, del 

Departanlent de Ciencia 

deb Materials i Engi nyeria 

Metal·lurg]ca. 

Dirigida per Antonio Forn. 

Llegida el 10 de julio!. 


High Performance Algorithms 

for P rogressive Addition Lens 

Design. 

Enric Fon tdecaba, del 

DepaJtament d ' Arquitectura 

de Computadors. 

Dirigida per lose M. CeJa. 

Llegida el J3 de juliol. 


La organizacion industrial 

y el fenomeno del absentismo: 

un modelo aplicado a la 

empresa espanola. 

Jorge Olivella, del Departament 

d'Organitzaci6 d'Empreses. 

Dirigida per Juan CoIl. 

Llegida el 14 de juliol. 


Contribucio a I'estudi de la 

deteccio i I'analisi de les 

vibracions produ'ides 

pels bogis d'un ferrocarril. 

Eduard Fernandez, del 

Departament d 'Enginyeria 

Mecanica. 

Dirigida per Salvador Cardona. 

Llegida el 14 de juliol. 


Determinacion de criterios y 

metodologla para la validacion 

integral del puente de gobierno. 

Josep Costa, del Departament de 

Ciencia i Enginyeria Nautiques. 

Dirigida per Enrique Gonzalez. 

Llegida el 14 de julio!. 


A phase-field model study of 

pattern formation in crystal 

growtJl. 

Ricardo Gonzalez, del 

Departament de Ffsica Aplicada. 

Dirigida per Laureano Ramfrez. 

LJegida el 14 de julio!. 


Un aparell dissenyat al CD6 detecta els 
defectes de fabricaci6 en lents oftalmiques 

Investigadors del Centre de Desenvolupament de 
Sensors. Instrumentaci6 i Sistemes (CD6) i l'empre
sa INDO han creat un dispos itiu per detectar au
I0ll1l1ti cament cis possibles defectes superficials en 
lenlS oftalmiques en la cadena de producci6. Ac
tualmcnt. aq uest proces de control de qualitat es fa 
de forma manual. El nou di spositiu realitza dues 
cxploracions de la lenl, mitjanyant un feix I ~lser que 
la travessa amb la finalitat de localitzar possibles zo
nes on la llum es dispersi per l' acci6 d ' un defecte. 
Aquestes exploracions es duen a tenne a base de fer 
girar la lent a una velocitat de rotaci6 constant i, alhora, desplayar el capyal 
de lectura des del centre de la lent fins a la vora. La informaci6 obtinguda 
la processa un ordinador, que pemlet visualitzar la posici6 dels defectes. EI 
projecte, dirigit per l osep Pladellorens, te el suport de la CICYT. 

Estudio de redes neuronales 

modulares para el modelado de 

sistemas djnamicos no lineales. 

Bernardo Morcego, del 

Departament d 'Enginyeria 

Sistemes, Automatica 

i Informatica Industrial. 

Dirigida per losep Maria Fuertes. 

Llegida el 17 de julio!. 


Simulacion numerica de proce

sos de compactacion y extrusion 

de materiales pulverulentos. 

Aplicaci6n a la pulvimetalurgia 

industrial. 

Rafael Weyler, del Departament 

de Resistencia de Materials 

i Estructures a I'Enginyeria. 

Dirigida per Francisco Javier 

Oli ver. Llegida el 17 de julio!. 
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La Politecnica, al Sal6 
de l'Ensenyament 

Com cada any la UPC ha estat present 
al Sal6 de l'Ensenyament que va tenir 
Iloc del 22 al 25 de man;:. Una trentena 
d'estudiants de diferents titulacions i 
personal del Servei d'Informaci6 , 
Imatge i Publicacions ha ates, de forma 
personalitzada, a mes de 5.000 estu
diants de secundaria que han rebut 
informaci6 detallada dels diferents 
plans d'estudi, les sortides professio
nals i els serveis que se'ls ofereixen. La 
mateixa informaci6 es podia obtenir 
mitjan'Yant autoconsulta als PC's ins-

Estudiants a l'estand de la Politecnica al Sal6 tal·lats a l'estand. A l'edici6 d 'enguany
cal destacar la projecci6 non-stop del 
video EL teu futur a La UPC, especial

ment adre'Yat a nois i noies de secundaria en el que es descriu I' activitat pro
fessional dels titulats. 
Estudiants de I'ETSEIB organitzen I'Olimpiada de I'Enginy 
EI 24 de mar'Y va tenir lloc l'Olimpiada de l'Enginy, una prova dirigida a tots 
els esturuants de segon de batxillerat i organitzada per estudiants de I'Escola 
Tecnica Superior d ' Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB). 
L'Olimpiada te lloc ales quatre capitals catalanes i s'incloll en la celebraci6 
dels J50 anys de l'Enginyeria Industrial. La prova consisteix en un test de 20 
preguntes sobre materies basiques de l'enginyeria i en una pregunta obel1a en 
la qual els estudiants han de demostrar la seva pericia per resoldre un proble
ma real de la manera mes practica i economica. Podeu consuItar tots els 
details a http://www.delegacio.org/olimpiada. 

La primavera de I'univers 
Visites guiades per descobrir del qual sortira el grup que repre
Barcelona, els seus jardins i sentara la UPC en el proper festival 
museus, itineraris culturals per des del Grec. Altres cites destacades 
cobrir Catalunya 0 balls i danses, s6n la Festa de la Platja a Vilanova 
activitats i curs os culturals sobre i la Ge!trti eI 26 d' abril 0 la VI 
gastronomia, plantes 0 fotografia, Diada Esportiva i 
esports d'aigua, d'aire i de terra. Cultural de l'EUPM , 
Un miler d'activitats per gaudir que tindra Hoc tam be 
amb I' arribada del bon temps s6n la aquest dia . La Set
nova proposta de I'univers per als mana Cultural de 
seus socis. Tota la informaci6 sobre I'ETSEIT tindra lloc 
dates i preus es pot consultar des del 7 a I' 11 de maig i 
d'ara a www.upc.es/univers. I'ETSAV celebrara 
Altres activitats previstes s6n el el seu dia el 18 de 
cinque cicle de teatre universitari maig amb campio
De la Universitat al Grec, que tin nats esportius i 
dra Hoc la segona quinzena d 'abril i actuacions musicals. 

Associacillns 


Solidaritat i Cooperacio 
amb el Marroc 
L' Associaci6 Wafae de la LJengua 
i Cultura arab, amb seu a la UPC, 
va organilzar el 21 de mar'Y passat 
una jornada de sensibilitzaci6 amb 
el nom de Solidaritat i Cooperaci6 
amb el Marroc. Durant tot el dia 
van tenir lloc diverses activilats com 
ara dances arabs 0 conferencies, una 
de les quais va ser la dedicada a la 
dona arab. 
AsociaciOn CuItwaI y Social 
IQRA • Aquesta associaci6 te I' ob
jec tiu dc despertar I' interes per la 
llengua i la cultura arab i islamica, 
de fomentar iniciatives, intercanvis 
d ' experiencies i debats. Tambe 
neix amb la voluntat d' ajudar els 
immigrants amb dificultats ffsi
ques, economiques 0 d'altres tipus. 
President: Mohamcd EI Ghai
douni. Contacte: 93438 1420. 

Nou apartat de qualitat 
a la pi.llgina web 
www.upc.eslqualitat 
S'ha presentat la nova pagina web 
de qualitat que aglutina les di fe
rents activitats que s'han anat rea
litzant en cada un dels tres eixos en 
els que es basa el sistema de quali
tat de la UPC -planificar, avaluar, i 
executar- i es presenten el conjunt 
d' accions previstes en cada un del s 
ambits per a l'any en curs. Com a 
eix central de la mateixa hi consta 
el Consell de Qualitat, organ mit
jan«ant el qual es va impulsant tot 
el proces. 
La nova pagina te com a objectiu 
ser un portal de referencia que , a 
mes, reculli les diferents activitats 
de millora que es venen realitzant 
per part dels diferen ts col·lectius 
de la universitat. 

Es reuneixen els antics 
alumnes de I'ETSEIT 
EI 31 de mar'Y va tenir lloc a 
l ' ETSEIT el tradicional Dia de 
l'Escola. L'acte va ser presidit pel 
president de I' Associaci6 d ' Arn.ics 
i Antics Alumnes, Nards Bacardit. 
Durant I' acte es van lliurar els pre
mis que concedeix l'Institut 
Jndustrial de Terrassa als estu
diants amb millors informes sobre 
treballs a la industria i es van lliu
rar les beques de record al s mem
bres de diverses promocions. Van 
rebre els pergamins de Membres 
d'Honor de l'Associac i6 el presi
dent de l'Associaci6 d'Enginyers 
Industrials de Catalunya, Ferran 
Ram6n, i el dega del Col ·legi 
Ofieilll d' Enginyers Industrials de 
Catalunya, Angel Llobet. Una 
xerrada de I' enginyer Luis Gonza
lez i l'actuaci6 de la Coral del 
Campus de Terrassa van donar pas 
al dinar de germanor. 
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Eis enginyers industrials reuneixen experts 
per analitzar els desafiaments tecnologics 
del segle X XI 
L'Enginyeria industrial davant els reptes del segle 
XXI va ser el tftol de la multivideoconferencia que 
va tenir Hoc el 22 de man; passat des de Barcelona, 
Madrid, Bilbao i Sevilla, l'acte principal del Forum 
de Debats, organitzat amb motiu dels 150 anys de 
la professi6. L' ETSEIB va ser una de les seus de 
I'acte, organitzat pels col·legis professionals i cen
tres on s'imparteix aquesta titulaci6. Destacades 
personalitats van oferir el seu punt de vista sobre el 
lema de debat. Des de Barcelona va particiRar el 
director de l'ETSElB , Ramon Companys; Angel 
Llobet, president del Conseil General de Col·legis 
Oficials d'Enginyers Industrials, i Joan Pi Llorens, president d'lBM. Des de 
Madrid, Alfonso Cortina, president de Repsol YPF, i Eduardo Montes, pre
sident del Grupo Siemens a Espanya. Des de Bilbao ho va fer Jose Antonio 
Garrido Martfnez, vicepresident d'lberdrola, i des de Sevilla, Javier Araci!, 
catedratic d' Enginyeria de Sistemes i Automatica de la Universitat de Sevilla. 

La UPC, en els prim ers 
lIoes de la Lliga de 
Debat Universitari 
Cis es tudiants de l' ETSETB 
Eduard Vilar, Pau Torres, Esther 
Armengou, Marcos Sanchez i Pol 
Heredero, i el professor Joan Sardil 
fonnen l'equip que representa la 

PC a la II Lliga de Debat Uni
versitari. La fase preliminar va ser 
a Salamanca. del 7 a I'll de man; . 
i l' equip de la UPC va participar 
com a cap de serie del grup 3 (hi 
participen 65 equips de les univer
sitats espanyoles). EI lema de de
bat era: Son les directrius de la 
Unio Europea suficients per ga
rantir la seguretat dels consumi
dol's? L' equip de la UPC va guan
yar i va aconseguir el segon premi 
d ' oratoria. pi debat per a la segona 
fa se sera: Es la prostituci6 equipa
rable a la resta de professiom? 

A_aenda 

II Biennal 	del Paisatge 

Del 19 al 21 d'abril tindra lloc a 
Barcelona aquesta Biennal, organit
zada per I' ETS AB . l'ETSAV, el 
Col,!e!-.ti d' Arquitectes de Catalunya 
i el master d'Urbanisme i Ordenaci6 
del Terri tori de la UPC. L' objectiu es 
continuar cl debat sobre projectes i 
rcccrques mes recents sobre cl pai
satge a Europa. Amb motiu de la 
bicnnal s' organi tzaran exposicions, 
confe rencies, presentacions i taules 
rodones , i es donaran a coneixer els 
projec tes que concursaran per al II 
P rcmi Europeu de Paisatge Rosa 
B arba. Mes informaci6 a: 
http://www.coac.es/landscape. 

Escollit el nou logotip 
de I'EUOOT 
Aquest es el logotip 
guanyador del Concurs 
convocat per I'EUOOT 
perque la comunitat 
participes en el disseny 
d' aqucsta imatge identi
ficadora del centre. EI jurat ha triat 
entre les 47 propostes presentades. 
lenint en compte Cliteris com la 
capacitat de comunicaci6 visual, 
I impacte immediat i la facilitat de 
ser recordat. Ull fosc amb accent 
sabre rectangle blcw, de Maria 
Carballo. ha estat ]' escollit. 
D' altra banda, del 16 al 18 de marc 
estudiants del centre van participa;' 
en la n Sectorial d' Alumnes d'Op
tica i Optometria de Salou. L' ob
jectiu era padar de Ies preocupa
cions dets estudiants d'aquesta 
titulaci6 i sobre la professi6. 

4 
I Congres 
de Crea
tivitat i 
Societat 
Del 27 al 29 
de setembre 
tindra lloc a

I Barcelona 
aquesta tro
bada, en la 
qual partici

pen professors de la nostra universi
tat. L' objectiu es conscienciar sobre 
la necessitat que la creativitat formi 
part del treball i de la vida. Mes 
infonnaci6 al teU:fon 3 403 50 55 i a 
ccreatividad@doe.d5.ub.es. 
Web: http://www.ccreatividad.coml. 

P...~I~t;acit)ns 


Ara que pots, mou-te. 
Programes de mobilitat 
d'estudiants 
L' Area de Relacions Inter
nacionals de la UPC ha elaborat 
aquesta gtJia que recull tota la 
informaci6 sobre els programes de 
mobilitat d'estudiants als quais 
poden optar els 
estudiants de la 
Politecnica. Entre 
aquests programes 
hi ha els de So
crates, Unitech 1n ~ 
ternacional, UPC =." 
Europa. Seneca
Sicue i America --
Llatina. 
Ames, el volum 
inclou un apartat 
sobre credits que 
es poden sol·licitar 
per fer les estades i una re1aci6 de 
tots els contactes dels reponsables 
de mobilitat dels difcrents centres i 
campus. 

Com trobar i gestionar 
informacio i documentacio 
e ientifica i tecnica 

EI Servei de Biblio
teques i Documentaci6 
de la Politecnica ha ela
borat aquesta guia, que 
reeull I'oferta de ses
sions de formaci6 de les 
biblioteques de la UPC 
per a professorat, PAS i 
estudiants. La iniciativa 
sorgeix del prograna 
estrategic de les biblio
teques de la UPC , 
Paideia, per incidir en 

la formaci6 dels usuaris en la uti
litzaci6 dels servcis i les eines 
d' acces a la i nformaci6 cientffica i 
tecnica. Aquesta oferta s'estructu
ra en cinc tipus de sessions: de for
maci6 general, de formaci6 temati
ca, vinculades a estuclis de la UPC. 
sessions a mida i d'autoaprenentat
ge de lIengua catalana. 

La qualitat als centres 

de formacio superior 


Llq"oIliol 	 Dins la col·lecci6 
lloj;M\Ir"d~
n-nu.l16 'UlM'liW" 	 Temes d'Estrategia 
t~PCTH':nlin. 
I'juadr n.....ml\fl. 	 de la Qualitat, Edi

cions UPC ha editat 
aquest volum del con
sultor Marc Satorras, 
que aborda I' avalua
ci6 i la gesti6 de la 
qualitat als principals 
centres de formaci6 
superior de ]' area de 
Barcelona. 
Aquesta col·lecci6 la 
promou la Xarxa 

Barcelona Qualitat. 
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Una xarxa per 
articular la societat 
civil en una unica veu 
El dies 31 de mart; i 1 d'abril es van reunir a Barcelona repre
sentants d'ONG i associacions de tot el mon per articular 
una xarxa de xarxes que aplegui les accions de la societat 
civil. Amb Federico Mayor Zargoza al capdavant, la xarxa 
tindra la secretaria general a la UPC, a la Catedra UNESCO 
en Tecnologia, Desenvolupament Sostenible, Desequilibris i 
Canvi Global 

ci6 de la societat, per
que mitjanyant xarxes 
d'interlocutors perme
tin la participaci6 acti
va en la soluci6 dels 
problemes. Per aquesta 
ra6 es proposa remm
car el refor~ dels pro
cessos democratics , la 
potenciaci6 de la infor
maci6 publica mundial 
i la necessitat de meca
nismes i inslitucions de 
governabilitat mundial. 
Tot aixo amb I'objectiu 
d'establir un equilibri 
mes elevat en el con
cert internacional da

Entitats i personalitats d ' arreu del 
m6n, representatives dels ambits cul
tural , politic, universitari, intel·lectual 
i de la cooperaci6 internacional , ' es 
van reunir els dies 31 de mar~ i 1 d ' a
bril al Palau de Pedralbes de Barce
lona amb I'objectiu de posar en marxa 
una xarxa de xarxes d'ambit imterna
cional que articuli els moviments civi
las en una unica veu. Aquesta xarxa 
de xarxes inicia aixi un proces de 
definici6 progressiva de les seves pro
pies lfnies d'actuaci6 programatiques. 
Els processos de conformaci6 de les 
Ifnies d ' actuaci6 tenen com a punt de 
partida els programes d'acci6 result
ants de les cirneres mundials (oficials 
i "alternatives") de la dec ada dels no
ranta, i de les segUents revisions. 
L'altra ]jnia es un programa de pro
grames d'acci6 de la societat civil 
mundial transversal, global i sintetit
zador, que prioritzi i hi encamini les 
solucions als grans reptes que te la 
humanitat actualment des de la pers
pectiva d'un "nou saber poHtic". 
En la reuni6 de Barcelona es va ana
litzar ]' estat del m6n i es van estabJir 
les possibilitats de treball i acci6 con
junta que han de permetre conferir un 
sentit mes huma als afers internacio
nals. Per aixo van tractar de definir els 
reptes mes importants de la humanitat 
al segle XXI i les formes d ' organitza

vant la integraci6 de 
grans conglomerats econ omics, 
mediatics i politics. 
La xarxa tambe te a Internet un espai 
d'intercanvi i d'informaci6 per assolir 
el denominat prograrna de programes 
a htlp;//agora.upc.es. 
Per a Federico Mayor Zaragoza, doc
tor honoris causa per la UPC i que va 
presidir la reuni6 constitutiva a 
Barcelona com una de les personali
tats clau en l'impuis d 'aquesta inicia
tiva, "no es tracta de crear una meto
dologia nova sin6 d ' aprofitar el que ja 
existeix". L' exsecretari general de la 
UNESCO va explicar que la xarxa es 
tambe un espai perque els joves facin 
sentiI' fa seva veu en el context inter
nacional. 
A la reuni6, en que eren presents per
sonalitats com Danielle Miterrand, 
Samir Amin i Edgar Morin , tambe hi 
van participar mes de 40 representatns 
d' entitats com Greenpeace, Human 
Rights Watch 0 la Fcderaci6 de Dones 
Africanes per la Pau, ames te el 
suport d' insitucions catalanes i espan
yoles com la Generalitat de Cata
lunya, la Diputaci6 i l' Ajuntament de 
Barcelona i la Fundaci6n Cultura de 
Paz, i de persones que han estat guar
donades amb el premi Nobel de la 
~au, com ara Adolfo Perez Esquivel, 
Oscar Arias, Rigoberta Menchu 0 

Joseph Rotblat. 

Actors de la societat civil 
que particlpen en la iniciativa 
Alliance {.If :& Responsible md United Wurld 
Amne..rv InI"m~tiQn..'\1 
Asociaci6n de UMl:1>lidac.k.."S Grupo MfJ"'L"\oXlcltl 
As,oci"ci6 per" res Nnciuns Unid". ~ 
Espanp (Al."JUE)/WFUNA 
.N;socialion Inu:madunalt: des Uruversites 
As!;odation of Progressive Corrunlll1io.uiun 
British O\'Cnlca~ "'Ictwo.rk for 
O""c!opmcnt (BOND) 
Carilas Internationalis 
Cenue UNESCO Uu.llunva 
CIVICUS . 
Ch'i! Society Consultation fo r F orci!."" 
Dcb! Abolition 
Club of Rome 
COMEST 
Communit-l .Ii Sant'Egidin 
Drolts de I'Homme et Dialo~..) 
I.ntcrcoJnlCcI 
DoJaI Luna 
EartbActlon 
E,mh Council 
Emu.,,' Universitv, SdwuJ uf r.,.,..v 
European Anti-PO\crt)' Nelwnrk 
Fond:ttion ClrJrlcs Leopold M.l}= pour Ie 
prubrres de I'Homme 
Found.auoll for a Culture nr Peace 
Forum du Tie", Monde 
Prance Libertc., Fondatioll Danidle 
'~itt"rT'.lnd 
Fund:tci'ln Mas pard 1.\ [>az Ycl Progreso 
HIUl)::U10 

Fundaci(", M~rill Soare 
FundaciOn Rignhcrc, Mcnch,:' Tum 
Gluben.,t 
Gram",,'n Bank 
Gre<:n Cross Imernational 
Gteenpcace 
Grouperncnt d'cmdes el de recherche> 
"Notre Europe" 
H:lgUe Appeal for Pcace 
Hllman Righr. \Vmcb 
lnstitut Edgar Morin 
[nstitut 1. JacqueS Marltain 
fnr"tcullurul InsoNlc of Montreal 
Inrernc.tion 
Inrernational Commission of Jurists 
Intcmatiomtl Council of Voluntary 
Agencies 
International Fe.de.ration of the Red CroS& 
Internal!Hn,,1 Peace Bureau 
International Physidans for Ihe 
Prevention of Nuclear War 
InH:rn:.tion,,1 Planaed l'arcntl,ood 
F"dttation 
Io(ematiooal Save th" Children Alliance 
Japan Center for Intcrnation~1 Exchange 
Laborar:oirc d 'Antluopologic Juridiquc de 
P",i.,. 
Lc Mond.e DiplomaticllJc 
l\'fcdcclns San" Frollucrcs Intcmm;onal 
MllIcnnitrm Forum 
Noam Chomsk) 
One World Foundation Secr"tariat 
O.&un International 
PUl{"'ash Conf"rences on World Affairs 
Red Ciurladana pOt I" Abollci6n de 1a 
Deuda Extern:! (RCADE) 
RCSC3rch Foundation fot Sclc::nec 
Tec1u)(Jlogy and Ecolog) 
Society for Int<:TnBtion91 Development 
Slnuegy Group 
The African Women's Developmen! and 
Communications Network 
Third World l';elWork 
To....ards II World ConswUltion fot Foreign 
Debt AboILioll 
T ransparency International 
Tru!h and Reconciliation Commission 
UNESCO Chair On l ....chnolog), 
Sustainable DC"c!opmcnI, 1mbalance 
:1011 Global Change 
Univcrsidllu de lit PAZ 
lJPC 
Unreprcsenled Nations lind Peoples 
Oq;;lIni~"Jivn 
World Sncial Forum 
Wocltlwalcb Institute. 
Wurld Wild Fund lnwmauonal 

CJ' 

~ 
t 
r. 
t 

., ~ 

if. 

·0 
0. 

o 

12 

http:Ictwo.rk
http:htlp;//agora.upc.es

