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La UPC va ingressar 
5.430 MPTA per activitats 
de recerca l' any 2000 

La Universitat Politecruca de Catalunya, a traves de la gestio del Centre de 
Transferencia de Tecnologia, va ingressar l'any passat un total de 5.430 MPTA 
per activitats de recerca. Aquesta xifra representa un increment del 10,3% res
pecte a la xifra de ]'any 1999, en que es van ingressar 4.920 MPTA. 
(continua ala pagina 3) 

Investigadors de la UPC 
elaboren el primer mapa 
luminic de Catalunya 
Un estudi realitzat pe l Grup d 'Estudis 
Luminotecnics juntament arnb investiga
dors del Departament d ' As tronomia i 
Meteorologia de la UB revela que anual
ment a Catalunya s'emeten a l' atmosfera 
unes 12.000 tones de CO2 per contaminaci6 
lumfnica, un volum que representa una des
pesa anual de 500 milions de pessetes. 
L'estudi, coordinat per Ramon San Martin , 
forma part del Pia pilot per a l'avaluaci6 i 
la reducci6 de la contaminaci6 lu mfnica a 
Catalunya que ha encarregat el Depar
tament de Medi Ambient i que ha de servir 
per regular la contaminaci6 I umfnica. 
L' es tudi anali tza les ins taJ.lacions d ' enll u
menat artificial pubJiques i privades que es 
considera que s6n fonts de la contarninaci6 
lurnfnica. (continua a la pag. 6) 

Un pia d'accessibilitat 
per als campus (pag. 4) 

La insercio laboral a 
traves de l'OOIL (pag.5) 

Nou laboratori de banda 
ampla a Terrassa (pag.7) 

Convocatoria de projec
tes de cooperacio (pag. 10) 
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Ca~ a la creaci6 d'un espai cornu 
d'eoucaci6 a Europa 

fara l'estiu proper a Praga, on es 
rcuniran representants de I' admi
nistraci6 dels estats i del mon uni
versitari europeu. 
Tots els experts consideren que en 
el nticli de la declaraci6 de Bolonya 
hi ha la formaci6 de professionals 
competents, perque les institucions 
d'ensenyament supelior tenen al 
seu davant un gran repte: donar res
posta ales necessitats de la societal 
del coneixement. En una societal 
en que el coneixement es un valor 
mes important, lcs exigencies sobre 
les institucions que el generen i 
transmetcn augmenten considera
blement. En particular, les institu
cions tradicionals poden ser susbti
tU'ides 0 poden haver de competir 
amb uni versitats corporati ves 
impulsades per emprescs disposa
des a formal' directament els pro
fessionals que neccssiten. 
Davant d'aixo, les universitats han 
de replantejar-se el seu rol i els pro
cediments per acomplir les seves 
funcions; en qualsevol cas, sembla 
clar que no poden defugir I' escena
ri global i que aquest es marc en 
que s'han d'inserir. I aconseguir-ho 
per a Europa suposa afrontar a 
qiiestions com I'adopcia d'un siste
ma facilment llegible de graus vin
culats al man laboral i !'adopci6 
d'un sistema basat en cicles: un pri
mer cide molt rellevant per al m6n 
laboral; un altre cide amb dues 
versions, una d' aprofundiment 
(d'especialitzacio 0 de generalitza
cia), i I' altra vinculada a la recerca 
i que culminaria amb el doctorat. 
Les universitats hauran d'enfron
tar-se tambe a l'establiment d'un 
sistema de credits que faciliti la 
mobilitat i al fet de realitzar tots 
aquests processos amb una garantia 
de qualitat. 
EI cami no es facil, ni per ales uni
versitats en general , ni tampoc per 
ales politecniques. Encara que els 
ensenyaments tecnics tenen una 
Jlarga tradici6 a estructurar els seus 
estudis en dos cides formatius, la 
reIaci6 entre aquests cicles no ha 
estat mai ben resolla. 
S' obren nombrosos interrogants 
per ales enginyeries, i a Europa 

s'ha iniciat un debat entre totes les 
institucions i xarxes implicades que 
podria tenir les primeres concre
cions a Praga. 
Per a la SEFI (Societe E uropeene 
pour la Fonnation des E ngenieurs), 
una organitzaci6 que agrupa engi
nyers, Bolonya no te en compte Ics 
condicions especials de les carreres 
tecniques. En opinia de represen
tants d'aquesta associaci6, les 
diferencies entre les carreres tecni
ques en els pai'sos europeus s'han 
magnificat. La SEFI proposa la cre
acia d ' un programa master d' I 0 2 
anys i propugna I'acreditaci6 com a 
procediment necessari per exercir 
professionalment, tal com esta esta
blert acmalment a Anglaterra. 
D'altra banda, CESAER 
(Conference of European Schools 
for Advanced Engineering 
Education and Research), una xarxa 
que agrupa 45 universitats, entre les 
quais es troba la UPC, defensa 
tambe la necessitat d'un espai euro
pell d'ensenyament superior. 
Proposa l' acreditacio basada en les 
capacitats demostrades dels titulats 
i demana que aquesta acreditaci6 es 
realitzi a traves d ' una xarxa d ' agen
cies que operin en els pa'isos mem
bres d ' Europa. Per a CESAER, el 
proces educatiu s'ha de veure com 
un continuo Aquesta organitzaci6 
advoca per la flexibilitat del sistema 
i per una autonomia universitaria 
que doni ales universitats la capaci
tat de c1eterminar els estudis, de 
crear-los, de dissenyar els progra
mes, seleccionar els estudiants i 
intervenir en I' organitzaci6 cfclica 
~e graus . 
Es evident que aquest debat es molt 
important i que les conclusions 
seran determinants per al futur de 
I'espai europeu de Ia recerca i de 
I' educaci6 superior. En conseqlien
cia , no ens podem sentir al marge. 
Hem de reclamar el dret a ser-hi 
escoltats i a intervenir-hi activa
ment. De les decisions que es pren
guin a Europa depen, en bona 
mesura, el futur de la nostra univer
sitat. 

H
an passat tres anys de la 
declaraci6 de ParIs , amb 
la qual els ministres d ' e
ducaci6 de quatm grans 

pa"lsos europeus - Alemanya. 
Fran~a, Wtlia i Gran Bretanya
van acordar prendre directrius 
comunes en temes de formaci6 uni
versit~lria. L' objectiu: millorar la 
visibilitat dels sistemes de formaci6 
superior i dels trtols universitaris i 
fomentar la mobil itat intel11acional 
d 'estudiants per millorar el posicio
nament d'Europa en aquest seg
ment. Aquesta declaraci6 de Parfs. 
que apostava per un sistema de 
carreres universitaries de dos 
cicies, que haurien de ser recone
guts per faciJitar les comparacions i 
equi valencies, va ser cl primer pas 
important cap a la creaci6 d ' un 
espai educatiu comu europeu. Mes 
tard, el juny de 1999, trenta l11inis
tres d' Educaci6 de paIsos europeus 
van firmar la Declaraci6 de 
Bolonya, ivan posar en marxa les 
bases d'analisi i discussi6 sobre el 
futur de l'educaci6 superior a 
Europa. 
EI sistema de cicles i la qualificaci6 
professional dels seus titulats, l'es
tabliment d'un nou sistema de cre
dits -una mena d'euro de I' ense
nyament superior que potenciY la 
mobihtat d'estudiants- i la mobili
tat del professorat s6n alguns dels 
temes clau desencadenats a partir 
de I' any 1999 i que marcaran el 
debat en els propers mesos. 
Els propers dies 29 i 30 de mar~, la 
Conferencia de Rectors d'Europa 
organitza ul1a reuni6 a Salamanca 
per anaJitzar, a la lJum de la 
Declaraci6 de Bolonya, el futur del 
sistema uni versitari europeu i per 
preparar la reuni6 general que es 
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La UPC va ingressar I'any 2000 
un total de 5.430 MPTA 
per activitats de recerca 

Els ing ressos en els capitols de convenis i serveis i en els programes 
europeus van tenir el creixement mes alt respecte a l'any anterior. 

La Universitat Politecnica de 
Cata[unya, a traves de la ges
tio del Centre de Trans Any 2000: ingressos per tipus
ferencia de Tecnologia, va d'activitat. En percentatge i
ingressar I' any passat un total en milions de pessetes
de 5.430 MPTA per activitats 
de recerca. Aq uesta xifra 
reprcsenta un increment del 
[0,3% respecte a la xifra de 

ProgramesI' any 1999, en que es van Fonnacio 
ingressar 4.920 MPTA. 
Pel que fa al tipus d'activitat, 
un 44% del volum total es va 
ingressar per convenis I ser
veis (2.345 MPTA); un 24% 
procedeix de programes 
nacionals (1295 MPTA); un 
18%, de programes europeus 3 % 
(995 MPTA); un 10% per 
formacio (560 MPTA); un 
3%, per conveni s institucio
nals (180 MPTA), i un l%, 
per altres conceptes (55 
MPTA) . 
Els resultats de I' any 2000 
ev idencien un increment 
important pel que fa als 
ingressos per convenis i ser
veis, que han passat de 1.960 
MPTA J'any 1999 als 2.345 
MPTA de \' any passat. 
Tambe ha tingut un augment • Eis ingressos per activitats de recerca que es gestionen a 
destacat el vol um d' ingressos traves del Centre de TransferEmcia de Tecnologia van cont inuar 
procedents dels programes I'any 2000 la tendimcia positiva que s'ha manifestat 
europeus que han passat de en els darrers anys. 
680 MPTA el 1999, als 995 En total es va ingressar un 10,3% mes que I'any 1999.MPTA de I'any 2000. 
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La UPC presenta el PIa 
director d'accessibilitat 
ais campus 
El PIa es fruit d'UD acord entre la UPC, l'ONCE i l'IMSERSO i 
preten complir el Codi d'accessibilitat de Catalunya, que fixa que 
l'octubre de l'any 2006 tots els edificis publics han d'estar lliures 
de barreres arquitectoniques 

EI Pia d ' accessibili ta t de la 
Politecnica, que ha estat redactat per 
I'arquitectc Enric Rovira-Beleta, ha 
estat possible a partir del conveni sig
nat per la Universitat, I'ONCE i 
I'IMSERSO I' any 1999, que es pro
posava precisament impulsar aques t 

• EI pia 
xifra 
la inversio 
total 
imprescin
dible 
en 
uns 230 
milions de 
pessetes 

pia, el qual, una vega
da finalitzat, proposa 
una inversi6 de 230 
mil ions de pessetes 
en actuacions impres
cindibles per a tots 
els campus. 
L' objectiu del Pia es 
proposar so lucions 
definitives pel que fa 
al disseny normalitzat 
apte per a tothom , 
inc\oent-hi les perso
nes de mobilitat 
redu'ida 0 amb limita
cions sensorials, i que 
els experts situen en 
una xifra que assoleix 
el 30% de la pobla
ci6. S6n les persones 

amb una mobilitat 0 una capacitat de 
comunicaci6 redu'ides 0 que pateixen 
discapacitats temporals 0 definitives, 
des de la paraplegia fins a la reducci6 
de la 1110bilitat que impJiquen un 
embaras 0 una cama trencada. 
EI Pia programa i planifica com 
transformar els espais que tenen 
barreres arquitectoniques en espais 
accessibles tant a I'exterior com a 
l'interior dels edificis, i es un estudi 
detallat dels edificis i equipaments de 
la Universitat. EI criteri general que 
s'ha adoptat es que en tota interven
ci6 en edificis 0 locals s ' ha d'acon
segulr adaptar-Ios per a persones amb 
limitacions i solament s' accepta no 
intervenir-hi en el cas que no sigui 
possible estructuralment. 

L'autor 

Des de fa temps la UPC, a traves 
del Servei d 'Obres i 
Manteniment. ha anat introduint 
remodelacions tendents a la 
mill ora de I ' accessibilitat. 
L' autor del Pia, I' arquitecte 
Enric Rovira-Beleta, es melllbre 
del Comite assessor per a 
I' Atenci6 i la Integraci6 Social 
de les Persones amb Disminuci6, 
del president de la Generalitat de 
Catalunya, i expert del Consell 
per a 1a Promoci6 de 
I' Accessibilitat i la Supressi6 de 
Barreres Arquitectoniques de la 
Generalitat de Catalunya. 

N~menament.s 

Joan Ram on Casas, nou 
director de I'ETSECCPB 

Enginyer de 
Camins, Canals i 
Ports per l' Escola 
de Barcelona 
(UPC), Joan 
Ramon Casas ha 
estat elegit JilOU 

director de 
I' Escola Tecnica 
Superior 
d ' Enginyers de 
Camins, Canals i 
Ports de 
Barce lona, en 
substituci6 del 

professor Antonio Aguado. Doctor 
Enginyer de Camins, Canals i 
Ports per la UPC, Casas es catedra
tic del Departament d 'Enginyeria 
de la Construcc i6. Sotsdirector de 
Relacions Exteriors de I'escola des 
de I'any 1997, n ' ha estal professor 
des de I' any 1985. Les seves Ifnies 
de recerca estan rel acionades amb 
el disseny i la construcci6 de ponts. 

Vacte de presa de possessio 
EI nou director va prendre poses
sei6 del carrec el 28 de febrer en un 
acte que va comptar amb una 
amplia representaci6 de I'escola a 
mes dels membres del Patronat del 
centre, els degans dels col · legis 
professionals de I' enginyeria ci viI i 
responsables de les ciitedres i aules 
empreses amb relaci6 amb el cen
tre, aixi com profess ionales que 
han col·aborat en els darrers anys. 
Tambe van ser-hi presents els nou 
directors dels centres universitaris 
espanyols on s'imparteix la litula
ci6 d' Enginyeria de Camins, que 
con vidats per )' ex-director 
Antonio Aguado, van aprofitar la 
jornada per debatre els planteja
ments de futor en la formaci6 d' a
quest ambit. 

Altres nomenaments 
Ames, ha estat nomenat director 
del Departament d ' Express io 
Griifica Arquitectonica II el pro
fessor Rafael C. Perez, que substi
tueix el professor Cesar Gallofre. 
Tambe ha estat elegit director del 
Departament de Resistencia de 
Materials i Estructures a 
I' Enginyeria el catedratic Joan 
Miquel Canet, que substitueix el 
catedriitic Francesc Roure. 

Consell Social 
D' altra banda, han estat escollits 
membres del Con se ll Social (per 
proveir vacants de personal acade
mic: LIui s BasM\ez, Ramon 
Companys, Antonio Huerta, 
Eusebi ] ara uta i Manel Marti 
Recober: per prove'ir vacants de 
PAS, Nuria Martin i M. Victoria 
Ordonez i per cobrir les d'estu
diants, Ariadna Alvarez i Mavil 
Gimenez. 
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Un 8;40/0 dels estudiants que van p,assar 
per l'uficina d'Orientacio 1 Insercl0 
Laboral van trobar feina en un periode
de temps d'entre 3 i 6 mesos 
Segons una enquesta recent, el grau 
d ' inserci6 1aboral d ' aquests titulats i 
estudiants de la UPC entre els 3 i els 
6 mesos d ' utilitzaci6 dels serveis de 
rOficina d ' Orie ntaci6 i Inserci6 
Laboml (OOlL) es del 82,4%, xifra 
que marca una tendencia continu'ista 
amb els dos anys anteriors. EI 62% 
del s enquestats (quasi dos de cada 
tres) troben feina en els dos mesos 
pos teriors a la inscripci6 a l'Oficina. 
En aquest perfode es van col·locar un 
61 % dels homes i un 65% de les 
dones. 
En el total del periode va!orat (entre 
3 i 6 mesos despres d'utilitzar els 
serveis de l ' Oficina), ]a taxa d'inscr
ci6 laboral dels homes es del 85%, i 
Ja taxa d ' in serci6 de les dones es del 
75 % . 

EI tipus de feina 
Segons els resultats de I' en questa, 
els serveis d 'orientaci6 i inserci6 que 
oferei x la Politecn ica , en els quaIs es 
combinen l'Ofic ina d ' Orientaci6 i 
Inserci6 Laboral i les borses de tre
ball dels centres, son els mitjans mes 
utili tzats per inserir- se laboralment 
(28%). 
La premsa (21 %) i els contactes per
sonal s (14%) queden en segoll te rme, 
Internet s ' ha introdu'it com una nova 
e ina per trobar feina (2%). 
Els resultats de l' enquesta indiquen. 

que el 19% dels enquestats comen
cen a treballar en activitats de dis
seny i desenvolupament de projectes. 
EI 13% trebalJa en feines relaciona
des amb I' enginyeria del software i 
en activitats referides ales teJecomu
nicacions. En I' area de produccio 
treballa el 7%, i en activitats de 
recerca i desenvolupament, el 5% 
dels enquestats. 
Els enquestats han trobat feina en 
empreses del sector de les telecomu
nicacions (9,3%), del s serveis infor
matics (8,8%), de la construccio 
(8,8%) , en consultories de les TIC's 
(8,3%), en empreses del sector de 
l'automoci6 (8 ,3%) i de l'enginyelia 
de projectes (7%). 

La UPC i Enciclopedia Catalana presenten Ciencia i 
Tecnologia, una coHecci6 de diccionaris 
encic10pedics tecnics i cientifics 
L a UPC , a traves del Servei de 
LlengUes i Termin o log ia, 1 

Enciclopedia Catalana van presentar 
1' 1 de man,: una completa col·lecc io de 
diccionaris enciclopedics que abasten 
mes de 20 arees de cOl1eixement de la 
ciencia i Ja kcnologia. 
Els responsables de ll projecte ha n 
anunciat la publicacio de!s primers 
cinc volums durant els propers dos 
anys. L'objectiu de la co J. lecc io es 
proporcionar una cina lex icogrilfica 
que ompli el buit actual en materia de 
terminologia tecnica i cientffica fixad a 
en catala iamb contingu ts enciclope
dics. 
La UPC assumeix la redaccio dels dic 
cionaris, en que col ·labora un impor
tant nombre de professors universita
ris coordinats pel Servei de LlengUes i 
Terminologia. Enciclopedia Catalana, 
per la seva banda, aporta les seves 
bases de dades enciclopediques i es fa 
canec del proces d 'edici6 i comerc ia
litzaci6 dels diccionaris . 

Dicciona ri 
d'ec onomia i ges

la 
rna 

tio 
Es el primer diccionari de 

la co l·l ecc i6. Compren, 

e ntre altres ambits, 

mi croeconornia, la 

c.:roeconomia, la hi st()ria 

econornica i les doctri

nes. economia del can

vi tccnologic, de la for

mac i6, del med i am

hient i de la salut, I'e

conomia soc ial i la 

regional , la compta

hi litat, les rinances, 

e l m~lrque ting, I'eco

nomia de la producci6... Aquest 

d iccionari es el resultat d'un trebaU de gai

rebe quatre anys, coordinal pel s professors 

Francese Sole Pare ll ada, l osep Coli i Roma 

Puiggermanal, e laborat per lin equip de 

gairebc cent persones i supervi sat per pro

fessors i espec iali stes del sector. 


r,?~.6 


CoHecci6 Ciimcia 

i Tecnologia 


Joan Maj6 i Rosa Mateu 
director i directora ti=cnica 


de fa cof.lecci6 


L'any 1985, els organs de govern 
de la UPC van decidir canviar el 
nom del que fins aleshores era el 
Servei de Catala pel de Servei de 
LlengUes i Terminologia, amb 
J'objectiu que hi quedessin reflec
tides les func ions que se Ii enca
rregaven: una aposta pel multi 
lingUisme i una dedicaci6 especial 
ala tennin ologia. Va ser a partir 
d'aquest any que es van iniciar els 
treballs terminologies. LlengUes 
com ara ]' angl es, el fran ces 0 I' a 
lemany s' han dotat de co l·leccions 
de dicc ionaris temati cs per difon
dre la terminolog ia especffica i el 
significat dels termes que s'u tilit
zen en els diferents camps d'espe
cialitat. S6n obres consultades 
mundialment que permeten J' ente
sa i el coneixement dels conceptes 
i dels equivalents en altres llengiies. 
Davant de tot aixo , I' any 1994 es 
va dur a termc una planificaci6 de 
les necess itats terminologiques, a 
partir de les arees de docencia i de 
recerca de la UPe. 
L'estudi va demostrar que ca li a 
proporcionar una eina lexicografi 
ca que paJ·lies el buit exis ten t, 
tant a la mateixa universita t com a 
la societat en genera l. La UPC es 
un dels principals centres genera
dol'S de termino logia tecnica i tec
nologica i, per tant, te un poten
cial huma i de coneixements que 
ca lia aprofitar per dur a teflne una 
qbra d' aquestes caracterfstiques. 
Es per aixo que la Uni versita t 
Politecnica de Catalunya eoordina 
i elabora els di ccionaris i tambe hi 
participen professors d ' al tres uni
versitats i especialistes del mon de 
la industria. 
Promogut pels organs de govern, 
es va elaborar un projecte de dic
cionaris enciclopedics que abasten 
vint-i-set branques del conei xe
ment tecnic i cientffic, des de la 
qufmica i les matematiques fins a 
I'urbanisme, passant per la 
informiltica, les telecomunicac ions 
o la indu stria textil. La col·lecc i6 
es una eina per al m6n uni versi ta
ri , pero tambe per al sector indus
trial , les administracions publi
ques, els professionals de la ll en 
gua i la societat en ge neral. La 
Fundac i6 Enciclopedia Catalana 
SA va aeolJir e l projecte i es I' em
presa encanegada d ' editar i difon
dre els dicc ionari s que s ' elaboren 
des de la UPC. 
Esperem que aques t projecte 
reforci el catala com a lJengua 
vehicul ar de comunicaci6, al cos 
tat de les altres, i que la comunita t 
uni versi taria J'aculJi amb il ·lus i6. 
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Elaboren el mapa 
de contaminaci6 
luminica de Catalunya 

La dispersi6 de flux luminlc suposa a I'any una emissio 
d'unes 12.000 tones de CO2 i un cost de 500 MPTA, 
segons I'informe del Grup d'Estuclis Luminotecnlcs 
Un informe sobre la eontaminaei6 lumfnica a Catalunya, elaborat pel Grup 
d'Estudis Luminoteenies de la UPC, junt amb invesligadors del DcpaJ1ament 

d' Astronomia i Meteorologia de la 
UB, revela que anualment a 
Catalunya s' emeten a l' atmosfera 
unes 12.000 tones de CO, per eon
taminaei6 lumfniea, que representa 
una repercussi6 eeonomiea anual 
de 500 milions de pessetes. La 
tendeneia, segons els experts, 
apllnta a I'increment constant d'a
quest tipus de contaminaci6. 
L'es1tudi, coordinat per RamoIl. San 
Marlin, es titula PLa pilot per a ['a
valuaci6 i reducci6 de La contarni
naci6 Lumfnica a CataLunya, is' ha 
descnvolupat per encillTec del Dc
paJ-tament de Medi Ambicnt de la 

'""""lN tal llll p ..J " 'j1lulicit! 

o M"jy1"' O~_'" Generalitat, que ha preparat lin 
o En!<.OliO_I " 'e.! avanlprojeete de llei per regular la 
• IEfdl.OJ ~ lC'cltl!~ 
• lYr.H l .Q , 'O~ eontaminaei6 lumfniea, pendent 
• W•••j~ d'aprovaei6 al ParlamenL Aquest 

estudi, dones, servira de base per 
redactar la reglamentaei6 i la seva 

El Barcelones es la zona mes afectada posterior aplieaei6. Eis investiga
dOl's estimen que el flux luminie 

dispersat cap al eel es d'uns 650 milions de lumens, es a dir, 40 milions de 
kWh I'any, l'equivalent al flux emes per una instal·laei6 d'una pOlcneia total 
de 10.000 kW. A partir de les mcsures efeetuades aillarg de I'any 2000, els 
investigadors han deteetat que en espais naturals hi ha nivells d'il·luminaei6 
entre 3 i 15 vegades superiors als nocturns habituals. S' han avaluat les ,ins
tal·lacions d'enllumenat artificial, considerades com a font d'origen de la con
taminaci6 lumfnica, tmit publiques com privadcs (rctols, fayanes d' edificis, 
aparadors) 0 singulars (instal·lacions esportives, arees de serveis). 

S'ha observat que i'area amb una eontaminaei6 iumfl1i
ea mes elevada es el BarceloIl.es i les eomarques dels 
voltants. Amb una densitat mitjana de eontaminaei6 es 
troba la franja eostanera, mentre que les eomarques de • La 
I'interior i el nord de Calalunya s6n les menys afecta

c ontaminacio des. Per millorar la situaci6 es proposa aplicar mesures 
luminica de correcci6, amb I' objectiu d' estalviar 160 milions de 

kWh anual s, que representaria un estalvi de 2.000te un cost 
milions de pessetes. Aquestes mesures reduirien 48.000 de 500 MPTA tones anuals de CO" 1.000 tones anuals de CO i 2.400 
tones ilnuals d'oxids de nitrogen. 

un equip de I'ETSAV 
forma part d'un cluster 
de sostenibilitat urbana 
Un equip del Departament 
d'Urbanisme i Ordenaci6 del 
Territori, encapyalat per Ricard 
Pie, director de I'ETSAV, participa 
en la constituci6 d'un clusler de 
sostenibilitat urbana, I' objectiu del 
qual sera avanyar en les metodolo
gies i la disseminaci6 dels resultats 
de les investigacions sobre sosteni
bilitat urbana. Aquest grup es 
forma en el marc del projecte d' in
vestigaci6 Artemis, cofinanyat per 
la Comissi6 Europea, dins el pro
grama Medi Ambient i Desen
volupament Sostenible. 
EI cluster tambe el constitueixen 
altres 15 equips europeus, que 
coordinen projeetes relacionats 
amb aquesta tematiea. La idea 
final es formar una xarxa temarica 
internacional sobre sostenibilitat 
urbana. 

L'IEEC es trasllada al 
Campus de Castelldefels 

EI 26 de febrer, la UPC, el Cons ell 
Comarcal del Baix Llobregat i 
l'lnstilut d'Estudis Espacials de 
Catalunya van signar un acord per 
a la cessi6 del solar on s'ubicara 
aquest Institut dins el Parc 
Mediterrani de la Tecnologia, 
situat al Campus de Castelldefe ls. 
En la construcci6 de I' edifici hi 
participa el Consell Comarcal del 
Baix Liobregat, que ap0l1ara una 
partida de 45 mil ions de pessetes. 
Aq'llest Instit'llt reali tzara tambe els 
estudis tecnics (avan lprojecte, pro
jecte basie i projecte executiu). 
Totes les parts que han signat el 
conveIl.i es comprometen a fer ges
tions per obtenir fons FEDER que 
minorin la inversi6 prevista. 
L'IEEC, creat el 1996 pel CSIC, la 
UPC, la UB, la UAB i la Fundaci6 
Catalana per a la Recerca, te 18 in
vestigadors i s'ubica actualment al 
Nexus. EI trasllat tambe de I'Ins
titut de Geomatica i la posada en 
marxa de la nova titulaci6 en Engi
nyeria Aeronaut iea faran del 
Campus de Castelldefels un nucli 
clau de la formaci(), la recerca i la 
transferencia de tecnologia en el 
sector de I' aeronautica i I~e spai. 
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La UPC i Flash10.com posen en marxa 
un la boratori de banda ampla a Terrassa 

L a U PC i l'operadora de telecomunicacions Flashl0.com 
posen en marxa un nou laboratori d e banda ampla amb l'ob
lectin d 'investigar i desenvolupar l a tecnologia adequada 
d'acces a Internet per fibra optica fins a la lIar 

EI Laboratori FlashLab UPC, 
que s' ha instaUat a l' Institut 
Politecnic del Campus de 
Terrassa, desenvolupa la nova 
mquitectura de xarxa per comer
cialitzar al mercat i els serveis 
que es generaran en aquesta pla
taforma tecnologica, que abasta
ran arees d'educaci6 , entreteni
ment, sanitat, correu electronic, 
comunicaci6, seguretat i domo
tica. 

Fibra optica fins a la liar . Jaurne Pages i el president de FlashlO.com,Jordi Compte
En aquest nou centre s ' expen
mentaran els serveis de xarxa 
anomenats Fiher- To- The-Home (FITH), cs a dir, la tecnologia per fer arribar el 
cable de fibra optica fins ala mateixa llar de I'usumi , abans de la seva explota
ci6 comercial. L'objectill de fer arribm aquesta tecnologia fins a la liar, que 
FlashlO.com te previst instal·lar en 32 municipis de Catalunya, es tenir un canal 
optic diferenciat per a cada uSllari , la qual cosa comporta una velocitat de trans
missi6 d'informaci6 cent vegades superior a la que permet el cable actual. 
Amb I' FITH es garal"lteix I'ample de banda suficient per transmetre informacio 
amb alta qualitat i alta velocitat, a desenes de MBitls, que peITI1etra oferir tot un 
gran ventall de serveis per Internet, com ara televisi6 digital, Internet a gran 
velocitat, videoconferencia i vfdeo sota demanda. 
Altres aplicacions son els serveis de videofonia (servei orientat a la cOll1unica
ci6 oral i visual entre diferents usuaris), melge a domicili (comunicacio oral i 
visual de I'usuari des de casa amb el seu metge de capc;:al era), telebanc, tele
compra, older care (servei de vigil1mcia remota de persones de la tercera edat 
que viuen soles) , i servei de televigilancia adaptat a la liar. 
lnvestigadors dels departaments de Teoria del Senyal i Comunicacions, 
Malematica ApJicada i Telematica, entre d ' altres de la UPC, aix! com tecnics 
de FlashIO.com, integren FlashLab UPC, coordinat per Josep Prat. 

..t)Of::Jme$ eU!t9_" e U$., , 

Creixement competitiu i sostenible (Growth) 

::.s mante oberta la con de nous productes, pro dors, processos i orga

vocatoria per presentar cessos i serveis de quali nitzacio: modernitzacio 

propostes d' accions de tat, aixi com optimitzar de la industria i adapta

recerca , desen vol upat I' us dels reellfSOS, des cio al canvi , millora de 

ment i transferelilcia de de ]' extracci6 de la ma la qualitat i minimitza

tecnologia, al programa teria primera fins a la ci6 de consum de recur

especffic de Creixement gestio efectiva de resi sos. 

Competitiu i Sostenible dus, tot considerant el 2. Mobilitat sostenible i 

(Growth), en l' area dels ciclc de vida del produc intennodalitat. 

sistemes intel·ligents de teo 3. Transport terrestre i 

fabricacio, del V Les propostes s ' avalua tecnologies de navega

Programa marc de la ran en gmps, una c! 19 cio maritimes. 

Unio E uropea. d' abril i I'altIa el 19 de 4. Noves perspecti yes 

E I Programa, que te un setembre de 200 I. EI en aeronautica. 

pressuposl de 35 mi Programa es convoca 

lions d' euros , pre ten per desenvolupar les EI Programa es pot con

fomentar en les empre accions clau segUents: sultar a Internet: 

ses el desenvolupament I. Productes innova- http://www.cordis.lU! 


La destruccio de farines 

i residus animals 


Jose Maria Baldasano 
Dept. de Projectes d 'Enginyeria 

Eis ultims mesos els diaris i 1a 
televisio ens inunden de notfcies 
sobre les vaques boges i la febre 
aftosa, un problema amb fortes 
implieacions alimentaries, sanita
ries i economiques, pero tambe 
ambientals. A Espanya abans de 
la crisi s'cfectuaven 2,5 miJions 
de sacrificis l' any de ramat bovf, 
que generaven mig mili6 de tones 
de far1nes earniqlles (son les dei
xalles que se sotmeten a un proees 
d'esterilitzacio a 135°C i 3 bars 
durant 20 minuts, despres de sepa
rar-ne els greixos), les quais es 
feien servir com a pinsos compos
tos per a l' alimeacio animal. No 
s ' entra en si aixo es oportu 0 no 0 
les conseqUencies de tot aixo, 
Plutarc ja assenyalava que hi 
havia problemes. Ara, aquests 
materials tenen la condici6 de 
residus, i per aixo tenim animals 
malalts, el material especific de 
ri se (MER) i les farines carniques. 
us opcions utilitzades per a la 
seva destrueci6 son la incineraci6 
i l'abocament. Aquesta ultima es 
la mes utilitzada fins ara. Pero hi 
ha un eontlicte en I'us d'aquests 
sistemes. 
Les imatges de fosses d'enterra
ment i cremaci6 no responen als 
actuals est~mdards obligats per la 
normativa europea, tant per a la 
combustio en una incineradora 0 

forn de ciment, com per a l' aboea
ment controlat en eondicions 
sanitaries i ambientals segures. EI 
que s'anomena incineraci6 es una 
cremaci6 a r aire lIiure sense cap 
tipus dc mesures: ni sobre Ja qua
Iitat dc la combustio ni sobre la 
depuracio c1els gasos. lIes fosses 
responen a un abocament indiscri
minat sense mesures, que compor
ta un perill real de contaminaei6 
ambiental. 
Part d ' aquest contlicte es que es 
tracta d ' animals, 1'enterrament 0 

la crema dels quaIs no es conside
ra tan dolenta com quan es tracta 
de productes artificial s. Aquesta 
contradiccio tambe es recull a la 
normativa espanyola aprovada 
recentment i a la nova directiva 
sobre incineraci6 de residus apro
vada el desembre passat per la 
UE, la qual implica uns estan
dards d ' emissio a I'atmosfera que 
son els mes exigents que existei
xen sobre una activitat. 
La destruccio termica no nomes 
es I'accio mes desitjabJe, sino que 
ames hauria de ser obligat que es 
fes d' acord amb els actuals estan
dards d'incine racio, tant si els 
residus son d'origen aritificial 
com si son d' origen natural. 
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Centre Tecnologic de 

Transferencia de Calor 

EI CTTC fa recerc a basica, docEmcia i transferEmcia de 
tecnologia en el c am p de ls fenomens de transferenc ia 
de calor i massa, i en l'a plicaci6 d'a quests fenomens en 
processos termics i fluidodinamics 

Un equip de 27 persones , entre professors, 
investigadors i tecnics, formen el Centre 
Tecnologic de Transferencia de Calor, ubi
cat a 1'ETSEIT, i adscrit al Departament de 
Maquines i Motors Termics. EI grup fa 
recerca i docencia en dos camps: la formu
laci6 matematica , resoluci6 numerica i vali
daci6 experimental dels fenomens de la 
transferencia de calor i massa, i l' aplicac i6 
d ' aquesta formul ac i6 matemarica en el 
desenvolupament de processos i equipa
ments termics i fluidodinamics, en particLl
lar de l ' energia so lar termica. Les activitats 
de formaci6 es duen a tenne en les titul a
cions d'Enginyeria Industrial de I'ETSEIT, 
en el master d 'Enginyeria Termoenergetica 
i Tecnologia Energetica, i en el doctorat en 
Enginyeria Termica . 
EI CTTC es va consti tu ir com a grup de 
recerca a principis dels anys vuitanta amb el 
nom de Laboratori de Termotecnica i 
E nergetica, i ara forma part de la Xarxa de 
Centres de S uport a la Innovac i6 
Tecnologica de la Generalitat. 
L'experiencia adquirida ha permes aJ gru p 
realitzar transfc rencia de tecnologia innova
dora en simul ac i6, disscny i optimitzaci6 
d'equips termics, software, paral ·leli sme i 

high peljormance computer. Tot aixo incideix en aspec
tes com ara la disminuci6 de 1'impacte ambiental, !'es
talvi energetic i la reducci6 de costos . • EI CTTM 
El CTTM , dirigit pel professor Assensi Oli va, realitza 

a port a 	 cinc projectes europetls, quatre del s quai s cOOl'dina, i du 
solucions 	 a terme projectes amb empreses, com ara Electrolux

Unidad Hermetica, MADE (Grup Endesa), Radiadores a mida 
Ord6nez. SA, Radiadores Cerezo, SA, TEFRINCA,

pe r ales SAL, i ASCAM, entre d' altres. En I'ambit de la refrige
empre ses raci6 i la climatitzaci6, ha descnvolupat i millorat siste

mes per compressi6 de vapor, sistemes d' absorci6, com
pressors, bescanv iadors de calor, sistemes de ventilaci6 i 
c/imatitzJci6 d' edificis i de difusi6 de contaminants en 

habitacles. Un altre camp d ' actuac i6 es el de I' energia solar termica, on s' han 
dissenyat col· lec tors solars amb superficies transparents a'lliants, faya nes mul 
tifuncionals ve nti lades i sistemes de refri geraci6 so lar per absorc i6. Tambe 
s' investiga en fenomens de convecci 6 nat ural , model s de tllrbulencia, radia
ci6 , combu sti6 i difu si6 de contaminants. 

Analitzen com mesurar 
la gravetat de la Terra, 
a I'lnstitut de Geomatica 
Mes~/I-ant el camp de fa gravetat 
des de l ' e,;pai es el titol de la con
ferencia que va fer Carl Christi an 
Tschern ing, in vestigador de la 
Uni versitat de Copenhaguen, el 19 
de febrer, a !'Institut de Geo
matica. 
Expert en geodesia , Tscheming va 
explicar les aplicac ions de la gra
diometria, una nova tecnica per 
mesurar la gravetat de la Terra des 
de l' espai, que s'estrenari't en una 
mi ssi6 de I'ESA el 2005. 
L'apli caci6 de la grndiometria sera 
capdal per predir terratremols i 
millorar el coneixement dels movi
ments del rebot postglacial, de la 
forma de la Terra, del canvi clima
tic i dels corrents ocean ics. 

EI LEAM estudia i assaja 
el control del 5Oroll d'un 
nou model de ferrocarril 
El Laboratori d ' Enginyeria Acus
ti ca i Mecanica (LEAM) de 
1' ETSEIT ha parti cipat en un pro
jecte per controlar el soroll dels 
trens de nova generaci6 que fabri
ca ALSTOM , l'AR-4I , per a la 
societat belga de ferrocarrils 
SNCB. Un dels inconvenients que 
presenten els trens di esel es eI de 
sel' mes sorollosos que els seus 
equivalents e lec trics . L' objectiu 
del projecte era asso lir un limit de 
so roll de menys de 65 decibel s 
(dBA) en zona de passatgers amb 
el tren circulant a 120 kmlh. 
El LEAM ha participat, juntament 
amb l'empresa SENER , en l'estudi 
d'una maqueta dels muntatges del 
motor i transmissi6 i en totes les 
mesures de camp posteriors sobre 
les llnitats finalitzades. 

EI CDDECMA i e l Port de 
Barcelona comparteixen 
la base de dades 
EI Centre de Documentaci6 1 

Debat en Enginyeri a Civil i Medi 
Ambient (CDDECMA) ha signat 
amb I' Autori ta t Portuaria de 
Barcelona un acord de col·labora
ci6 per compart ir l'acces a la 
documentaci6 d 'ambdues insti tu
cions. Mitj anc;:ant aquest acord, el 
CDDECM A tindril acces a la base 
de dades , al fo ns bibliografic , als 
projectes hi stori cs i a les memories 
de J'APB. 
Per la seva banda, I' APB tindra 
acces al prestec de materi al a to tes 
les biblioteques i a les bases de 
dades tecniques de rev istes i arli
cles de la UPe. 

Dues unitats experimentals del CITM 
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Estudiants de I'ETSEIB projecten 
el vaixell de vela mes rapid del mon 

Un equip de 14 estudiants de I"ETSElB, encaps:alats pel professor Josep 
Bordonau , trebaJla en el disseny i la construccio d'un prototip de vaixell , 
amb J'objectiu que sigui el mes rapid del m6n de veloeitat a vela. 
50KT es una embarcacio plancjadora, que incorpora mesures teenologiques 
innovadores tant cn el case com a la vela i ales aletes, capas: de viatjar a 
mes de 47 llU SOS. 

Eis estudiants volen batre el record del mon de velocitat a vela amb aquest 
vaixeJl , que presenten com a projecte de fi de carrera i per a la construcci6 
de l qual busquen financ,:ament. 

Investigadors de la UPC, 
guardonats a la Nit de les 
Telecomunicacions 
A la Nit de les Telecomuni 
cacions, organitzada per ]' Asso
ciac io Catalana d' Enginyers de 
Telecomunicacio el 7 de febrer, es 
van Iliurar els premis Salva i Cam
pillo . La di stincio de l'Enginyer 
de l' Any va ser per a Antoni Elias 
per la seva tasca en la promoci6 de 
la carrera d'Enginyeria de Teleco 
mun icac io i per la seva gesti6 com 
a director de I' ETSETB al Jl arg de 
dos mandats. Tambe es va Ili urar 
el premi al projecte mes original 
ex aequo a DOMUS II, un sistema 
d 'indexaci6 de continguts audio
visuals en seqUencies d'animac io, 
creat per D ' Ocon Films Produc
tions i un grup del Departament de 
Teoria del Senyal i Comuni
cacions, encaps:alat pel professor 
Josep Ramon Casas. EI premi al 
projecte de recerca mes destacat 
va ser pel treball L.iJ.ser de rnicro
ondes i computador quan/ic, en el 
qua! ha pal1i cipat Juan Manuel 
O'Callaghan, de I' ETSETB . 

La UPC i rAjuntament de 
Comella dissenyen un pia de 
formaciO per aIs ciutadans 
La Universitat Politecnica i 
I ' Ajuntament de Comella de 
Llobregat han sign at un conveni 
per dissenyar i desellvolupar un 
pIa d'accions de formaci6 supe
lior i transfercncia de tecnologia 
vinculades al teixit industri al de la 
zona. 
L'objectiu es potenciar el nivell de 
formacio superior dels ciutadans, 
incrementar la capacitat d'innova
ci6 de les empreses i promocionar 
la imatge de Comella. 
En el marc d'aquest acord , es 
duran a terme actuacions en e ls 
ambits de la societat de la infor
maci6 i del coneixement, medi 
ambient, energia i empreses, inno
vacio tecnologica, col·laboracio i 
cooperacio entre les empreses i els 
agents economics i soc ials del 
territori , i ensenyamen t secundari . 
En aquest darrer ambit es difon
dran els diferents programes de la 
UPC, entre d'altres , el Programa 
Dona ales escoles. 

El TALP organitza una jornada sobre 
les tecnologies dei llenguatge 
Aplicacions com la rraducci6 0 cl dictal aUlomihic, In consulta d ' informaci6 

m6n 

al 


a trav6 d ' lnlemel 0 del telefon. I'ensenyament de segones llengiies assis

til per ordinador i r acccs de les persones amb discapacilats a! 

infom,atic surten dell> laboralori)' de recercn. Per parlar dcl pres

enl i del futur d'aqucst ambit de recerca -<]ue sera un dels lemes 

del Forum Barcelona 2004--, aixi com del paper de lcs udminis

trru:ions en el seu desenvolupament, el Centre de Tecnologies i 

Aplicacions del L1engulllge i ill Parla (TALP). dirigil per 

Climenl Nadeu. va organilZar una jornada. cl 28 de febrer. 

Vertex , sola el tftol Les TcclIologies del Llel/glla/ge Humli a Cll/ttlullya , Van 


brir la jomada el rector. Jaume Pages; cl president del Consell Social, 

Miqucl Roca: Jaume GrifolJ. de la Direcci6 General d ' Universitats. Recerca 

i Societal de la Informaci6, i l'a1calde de Barcelona. Joan Clos. La jornada 

s va eSlructurar en tres tau les rodones. 011 cs va debatre sobre els aspecles 


tecnologics. economics, empresarials i soclopolfL ics de les lecnologies de l 

lJ engualge huma oral i escril. 


na de les aplicacions dcl TALP, que enlrara en s('rvei d'aquf a lines sel
manes. ~s lin software d'informaci6lelefonica dissenyat per a]a Direccio de 

nrrclcres. que permetra saber I'estnl de lel. viet> catalanes per telefon. 

T'!sis d"ctorals 


Las tecnologias de la informa
cion en la educacion a distancia: 
apJicacion a la asignatura de 
Proyectos de Ingenieria. 
Santos Grac ia Villar, del 
Departament de Projectes 
d'Enginyeria. Codirigida per 
Federico Fernandez Dfez i Felix 
Tadeo Bogumil. L1egida el 16 de 
Juny. 

Control de tnifico aereo y mari

timo. Identificacion de idiosin

crasias y aportaciones al contex

to de la seguridad maritima. 

Francisco Man, del Departament 

de Ciencies i Enginyeria Nau tica . 

Dirigida per Ricard Marf. 

L1 egida el 27 de juny. 


La arquitectura del croquis. 

Dibujos del CH. E. Jeanneret en 

Italia 1907, y en Oriente 1911: 

un estudio de sus antecedentes. 

German Amcrico Hidalgo, del 

Departament de Composicio 

Arquitectonica. 

Dirigida per Josep Maria Rovira. 

L1egida el 30 de juny. 


A type-theoretic approach to 
proof support for algebraic 
design frameworks. 
Nicolas Mylonakis , del 

Departament de L1enguatges i 

S istemes Informatics. 

Dirigida per Fernando Orejas. 

LJegida el 30 de juny. 


Control de convertidores con

mutados mediante tecnicas no 

lineales: pasividad, Iinealizacion 

entrada-salida y redes 

neuronales. 

Ramon Leyva, de I'Institut 

d ' Organitzaci6 i Control de 

Sistemes Industrial s. 

Dirigida per Luis Martinez. 

Llegida el 30 de juny. 


Failure distance based bounds 
of dependability measures. 
Victor Manuel SUDe, del 

Departament d ' Enginyeria 

Electronica. Dirigida per Ju an 

Antonio Carrasco. 

L1egida el 3 de julio!. 


Data structures and algorithms 

for automated deduction with 

equality. 

Jose Miguel Ri vero, del 

Departament de Llenguatges i 

Sistemes Informatics. 

Dirigida per Robert Lukas Mario. 

L1egida el 3 de julio!. 


Imposicion de dinamica en los 
sistemas electronicos de poten
cia: una nueva perspectiva en el 
disefio de controladores. 
Oscar L6pez, del Departament 
d 'Enginyeria Electronica . 
Dirigida per Jose Luis Garcia . 
LJegida el 7 de julio!. 
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Nova convocatoria d'ajuts 
del CCD per a projectes 
de cooperaci6 
Es poden presentar propostes fins al 4 d'abril de 2001. Els resul
tats es comunicaran a partir del dia 15 de maig i els formularis es 
poden soHicitar al CCD (modul A4, Campus Nord, tel. 9340159 
61, emai1:info.ccd@upc.es) i tambe es poden obtenir des de la 
pagina web del Centre (www.upc.es/ccd) 

• AI Ilarg d'aquests 
anys, prop de 350 
projectes i 
propostes de 
cooperaci6 
impulsades per 
membres de la 
UPC han obtingut 
un ajut del CCD, 
als quais s'han 
assignat mes de 
160 m ilions de 
pessetes. En el 
desenvolupament 
de les activitats 
han participat 
directament 
o indirectament 
unes 1.200 persones 

EI 28 de febrer, es va obrir la novena 
convocatcllia d'ajuts del Centre de 
Cooperaci6 per al Desenvolupament 
(CCD) per a activitats de cooperaci6 
L' objectiu de les propostes es contri
buir a millorar les condicions de vida 
de col·lectius especialment desfavo
rits a tJ.·aves de la transferencia de 
tecnologia 0 de formaci6 . Moltes 
d'aquestes activitats s'han realitzat en 
col·laboraci6 amb altres ONG i enti
tats del nostre entorn. La convo
catoria incorpora algunes modifica
cions importants, amb I'objectiu de 
millorar i completar la definici6 de 
la tipologia d' activitalS que conside
rem prioritaries i, al mateix temps, 

per facilitar el proces d'avaluacio i selecci6 de 

propostes. Hi poden conconer els projectes, cur

sos i iniciatives de cooperaci6 adrer,;ats a paj'sos 

en vies de desenvolupament en que intervinguin 

estudiants, professors 0 personal d' administra

cio i serveis de la UPC. aixf com les activitats 

de sensibilitzacio que s'adrecin a la nostra 

comunitat universitaria. 


Les activitats 

La convocatoria diferellcia tres tipus d ' activitats 

Activitats de coopcraci6 per a1 desenvolupa

ment amb universitats 0 insLituc ions afins en 

ciencia i tecnologia (projectes, cursos i viatges 

per a la identificaei6 0 la preparacio de projec

tes) . 

Realitzaci6 d'estudis i de projectes de coope

raci6 per al desenvolupament amb altJ'es orga

nitzac ions (projectes. cursos i viatges per a In 

identi ficac i6 0 In preparacio de projectcs) . 

Realitzacio d'activitats de sensibilitzaci6 

(exposicions, campanyes, taules rodones, jorna

des, etc.). Es donara priori tat ales propostes que 

es duguin a teflne en zones de menys desenvo

lupalllent relatiu i que benefici"in els eol·lectius 

mes desfavorits. 


Estudiants d'Enginyeria 
Paperera visiten l'lnstitut 
fur Papierfabrikation 
de Darmstadt 
Un grup d'estudiants que cursen 
]' especialitat Paperera Grafica a 
I'Escola Tecnica Superior d' Engi
nyeria Industri al de Terrassa han 
visitat recentment l' Eseola de 
Papereria de Darmstadt. EI dega i 
els estudiants d 'aquest centre van 
rebre els estudiants de la UPC i els 
van mostrar les instal·lacions. A la 
trobada, que s'organitza periodica 
ment amb estudiants d ' aq uesta 
espeeialitat d 'escoles d'arreu 
d ' Europa, tambe hi van pat1ieipar 
es tudiants finlandesos, anglesos, 
austrfacs, francesos i alemanys. 
L'objectiu d 'aquesta trobada es 
eontribuir a mantenir i millorar les 
relacions entre aquests estudiants. 
L'ETSEIT participa activament en 
altres reunions informatives de 
diferents eseoles europees. 

Les normatives de la 
Universitat, a la web 
Les normes generals de refereneia, 
eLs Estatuts i La normativa propia 
de la Politeeniea ja estan recoil ides 
en un Linie punt d ' informaci6 a la 
web amb I'objectiu de facilitar-hi 
I' acces a tota la eomuni tat. 
Es pot accedir a aquesta illforma
cio des del portal de Professorat i 
PAS 0 tambe directament a 
b ttp :/ /ww w.upe.eslinfo/normati yes 

S'atorguen els premis 
del 3r Concurs de 
Poesia Curta de la UPC 
EI 28 de febrer es va fer public en 
un acte a ]' Aula Master del 
Campus Nord el veredicte del 3r 
Concurs de Poesia Curta de la 
UPC, organitzat conjuntament pel 
Servei d' Activitats Soeialg de la 
UPC, Univers, el Servei de 
Llenglies i Terminologia i t' Asso
ciaci6 Voluntariat Lingi.ifslic. 
EI primer premi ha estat per al 
poema Ara es com el somni de dos 
anys despres, de l'estudiant de 
I'ETSETB que s'ba presentat amb 
el pseudonim de Tarantf. EI segon 
premi ha eStat per a Vigflia , 
d' Annabel Folch i Millan , estu
dianl de la UB, i el tercer, per a 
Adversitaf, de Susanna Cros Bahl, 
estudiant de I'ETSAB. 
En ]' acte, a ll1es de fer-se saber els 
guanyadors, tambe es va presentar 
una edici6 especial dels poemes 
premiats. 
Aquest premi ha estat lin dels aCles 
previstos en el Mes de la poes ia, 
qu e va tenir lloc novembre passat 
amb I'objecti u de promoure la poe
sia entre e ls membres de la COITIU

nitat universitaria. 
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Rotterdam i el Marroc, motius d'exposi
cions ales escoles d'arquitectura 
EI 22 de febrer passat, la directora de I' Associaci6 Arquitectura Internacional 
Rotterdam (AIR) , Anne-Mie Devolder, va impartir una conferencia amb motiu 
de la presentaci6 de ]' exposici6 i del cataleg en linia, New Landscape 
Frontiers: Rotterdam Hoeksche Waard (EI paisatge comenya aquf), sobre el 
gran proces innovador i interactiu de propostes de disseny urba i paisatgfstic 
de I' illa de Hoeksche Waard, al sud de la ciutat de Rouerdam. La mostra, que 
es pot visitar al Palau de Pedralbes de Barcelona fins al 25 de mary, ha estat 
organitzada per aquesta associaci6 i I'ETSAB i s'inclou dins els actes de cele
braci6 del 125 aniversari del centre. 

Arquitectura al Marroc 
D 'altra banda, i fins el proper 30 de mar~, es pot visi
tar una exposicio a I 'Escola d ' Aquilectura del Valles 
sobre el Marroc Presaharia: Habitat i Patrimoni, 
organitzada pel Col·legi d' Aparelladors i Arquitectes 
Tecnics, amb l' objecti u de lllostrar les lecniques 
constJUctives tradicionals de recuperaci6 del patri
moni edifical. EI 27 de febrer va tenir !loc a la sala 
d' actes del centre una conferencia sobre aquest tema 
a calTec del professor de la UPC Ramon Graus 
Rovira. Ames, ]' import recolli t per la venda dels 
catalegs de la mostra es destinara a a la realitzaci6 
d' obres al Marroc on anira l'exposici6. 

La criminalitat a I'espai, a Cum laude per al primer 
debat en 1'11e Forum UPC Doctor en Automatica i 
Consell d'Europa Electronica a Terrassa 
EI 5 de mar~ , la UPC va aco!lir L'I de mar~ va tenir lIoc a 
ronzena edici6 del Forum UPC - I'ETSEIT I'acte d'exposici6 de la 
Consell d'Europa, que en aquesta tesis doctoral d ' Antoni AI;as Pujol, 
ocasio estava dedicat al tema de la un titulat de 31 anys que ha esde
criminalitat al ciberespai, un pro vingut el primer doctorat a Espanya 
jecte de comunicaci6 del COllsell en I'especialitat d' Automatica i 
d' Europa, que va explicar Peter Electronica Industrial amb una nota 
Kcsonka, administrador princ ipal de cum laude. Aquest barcelonf ha 
de la Divi si6 de Criminalitat obtingut el doctorat des pres d'estu
Economica del Consell d'Europa. diar el segon cicle d'Enginyeria en 
Tambe van partipar, a la taula Automatica i Electronica Industrial 
rodona posterior, els periodistes que s'imparteix a l' ETSEIT. EI 
Rafael Jorba i Josep M. Ureta. jurat de la tesis estava format per 
C hristian Meyer, cap de Relacions reconeguts expe11s, alguns d' ells 
PUbliques del Consell d'Europa , intemacionals, que van valorar la 
va ser l'encalTegat de presentar el feina realitzada per aquest enginyer 
Forum i de fer-ne les conclusions en col·laboraci6 amb la Universitat 
finals. anglesa de Glamorgan. 

EI Campus de la UPC a Terrassa al 5al6 de 
l'Ensenyament de 5abadell 
Eis dies I, 2, 3 i 4 de mar~ va tenir lIoc a Sabadell 

el 3r Salo de l'Ensenyamellt del Valles. En agues

ta fira el Campus de Ten'assa va disposar d'un 

estand des d' on es va donar a coneixer als 8.000 

estudiants que van visitar la mostra I' oferta for

maliva i de serve is d' aquest campus. Amb motiu 

del Salo, el Campus ha editat un suplement on es 

recull tota la informaci6 sobre titulacions , sorti

des professionals del s estudis i serveis que ofe

reix aquest espai universita

rio A mes de donar a conei


Ala UPC lens 

el teu futurl o 
 xer als estudiants de secundaria i el s pares eI conjunt 

d 'escoles que formen el campus, es van presenlar les 
novetats dels estudis per al proper curs, inclosa la 
nova Enginyeria Tecnica de Telecol11unicaci6 espe
cialitat So i Imatge (per al curs 2002-03). Segons els 
responsables, durant els dies de la fira es va fer l'e
qui valent a 35 visites a instituts a traves de lliurament 
de material s 0 de les consultes ateses. Tambe es van 

- - £....""' . , ._ :,":::::.. fer enquestes per esbrinar el grau de coneixement del 
. . _-- campus i es van recollir dades per fer alTibar infor

maci6 tant als pares com als estudiants. 

L'ESAB coHabora amb 
l'Ajuntament en temes rela
cionats amb la viticultura 
La UPC 1 ]' Ajuntament de 

Barcelona han signat un conveni 

per col-laborar en aspectes acade

mics i de recerca en matel;a de la 

vinya i el vi. L' Ajuntament, a 

traves de Parcs i Jardins de 

Barcelona, institut municipal, per

metra desenvolupar les acti vitats 

practiques de viticultura i enologia 

de I'Escola Superior d ' Agricultura 

de Barcelona ales instal· lac ions de 

Can Calopa de Dall. Des de 

[' ESAB es fomentara un programa 

d ' acti vitats de formaci6 i impul

sara ]' edici6 de cursos de master 

internacionals. Un dels projectes 

en el qual participara I' Escola te a 

veure am b la creaci6 del vi de 

Barcelona, iamb el qual es vol 

recuperar un vi que potenci"i la 

identilat mediterrania. Aixf, el 28 

de febrer el rector, Jaume Pages, 

I' alcalde de Barcelona, Joan Clos, i 

altres personalitats van assistir a la 

plantaci6 dels primers ceps que es 

cui ti vara n a Can Calopa 

(Collserola). 


Eis recursos humans, 
a debat a I'FPC 
Eis recursos humans van ser el 

tema de debat del cine-forum que 

va tenir 1I0c al Vertext el 13 de 

febrer, organitzat per la Fundaci6 

Politecnica de Catalunya. La 

pel·lfcula Recursos humans del 

frances Laurent Ca.ntel, i que va 

obtenir el premi Nous Directors en 

el Festival de Sant Sebastia del 

1999, va donar peu a un col ·loqui 

posterior presidit per Merce Sala i 

en el qual tambe van participar 

Ramon Martos, director de Gesti6 

del Coneixement de Ni ssan Motor 

Iberica; J.M. Ordufia, director de 

Recursos Humans de Nutrexpa, i 

J.M. Feliu, director de Recursos 

Humans de Fira de Barcelona. 


Agend~ 

La natura a traves 
de la macro 
Es el tftol de l' exposici6 que fins al 
27 d' abril acull ]' Escola de 
Fotografia de la Fundaci6 
Politecn ica, que recull una cinquan
tena d' imatges del mon natural vi st 
a prop: an imals i plantes menuts 
captats en detail per la camera d'un 
bioleg. Les fotografies s'acompan
yen d'una explicaci6 tematica per
que I'espectador pugui interpretar 
el que veu i s' especifica I'augment 
amb que ban estat captades. 
Del 2 al 27 d 'abril 
Escola de Fotografia de I' FPC. 
Pg. 22 de juliol, 660. Terrassa 
De 9 a 19 hores. 
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estrategies basades a donar a coneixer 
la tecnologia a la poblaci6 des de 
petits, difondre la tecnologia entre les 

Captaci6 d'estudiants, 

, . 

un tema estrategtc 
Un seminari organitzat per la Catedra Unesco en Gestio de 
l'Ensenyament Superior va repassar algunes de les experien
des en la captado d'estudiants a diferents universitats 

EI 16 de febrer es va fer a la UPC un 
seminari sobre la Demanda i la 
Captaci6 d'Estudiants ales 
Universitats, en el qual experts de 
diferents universitats de tot l'Estat i 
de l'estranger van analitzar i debatre 
els mecanismes de comunicaci6, cap
taci6 i acollida d'estudiants a partir de 
les experiencies de la UPC, de la 
Universitat Oberta, de la Publica de 
NavalTa i de la Antonio de Nebrija, i 
de les universitats britaniques i les 

sueques. Es va presentar tam be una 
ponencia sobre les accions de 
I' Agencia per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya. 
Durant el seminari, el gerent de la 
Politecnica, Francesc Sola, va fer una 
reflexio sobre els usuaris de la univer
sitat del futur. Sola va explicar que el 
nou public de la universitat ja no esta 
fonnat exclusivament per estudiants 
de 18 anYs, que la fortalesa ja no es el 
telTitori i que les universitats espanyo
les son massa grans. Tambe va dir que 
cal que les amen aces esdevinguin 
oportunitats: la reduccio de la dimen
si6 de les universitats ha d'esdevenir 
una oportunital per millorar la quali
tat, i tambe la reputaci6 i per tendir 
cap a una direcci6 eficient. Es va mos
trar partidari d' integrar la formaci6 
contiuada en l'activitat principal de la 
universitat, d'integrar la universitat en 
xarxes i aliances, i de la figura de la 
universitat com a proveldora de con
tinguts. A mes va explicar que la 
capacitat d'adaptaci6 de la universitat 
es mes lenta que la capacitat de canvi 
que te l'entorn, i va concloure que ara 
els objectius de la universitat han de 
ser atraure, retenir i mantenir els estu
diants. Per atraure estudiants, el 
gerent es va referir a la necesitat d'a
collir, orientar i informar, d'implicar 

professionals i de posar en marxa 
estrategies de captaci6 d' estudiants i 
de marqueting promocional , mentre 
que per reternri-Ios, va dir que cal 
satisfer les nccessitats i expectatives i 
implicar tots els estaments universita
ris en I'objectiu de fidelitzar l'estu
diant. 
Per mantenir la relaci6 amb els estu
diants, va destacar la importancia de 
la figura els els exalumnes, les asso- . 
ciacions d'exalumnes, de la formaci6 

al llarg de tota la vida i del 
fund raising. 
At lJarg del seminari es van 
poder anali tzar allres postu
res, de manera que es va 
plantejar la necessitat d'ela
borar plans de marqueting 
per ales universitats com a 
res posta salida i estrategica 
que ha d' estar plenament 
assumida per la comunitat 
universitaria. En aquest sen
tit es va presentar I' expe
liencia britanica, presentada 
per Michael Wilson, del 
British Council, centrada en 
el reclutament d' estudiants a 
altres paJ'sos a traves d'una 

decidida polftica de marqueting inter
nacional. 
Christer 10hannesson va presentar 
I'experiencia sueca del Royal Institute 
of Technology (KTH) i va explicar la 
manca de suport mediatic a la profes
si6 del tecnic 0 del cientffic, i que 
I'objectiu es contrarrestar-Ia amb 

dones amb el suport de la comunitat 
universitaria i reciclar i formar els 
professors de primaria i secundana en 
temes lecnol6gics, aixf com en la pro
ducci6 de material sobre tecnologia 
per a I' ensenyament secundari. 

L'apunt. EI fet que 
al seminari organitzat per la Catedra 
UNESCO de Gestio de l'Ense
nyamenl Superior assistissin 240 
persones d'u niversita ts i centres de 
tot l'Estal ens demostra I'inleres i 
l' actualitat d ' aquesta qilesti6. 
Ningu no dubtaja que les condicions 
del contorn de l'ensenyament supe
rior estan canviant rapidamellt: des
cens demografic, intemacionalitza
ci<S, aparicio de nous proveYdors de 
coneixement i formaei6, districte 
unic, modificaei<S del perfil classic 
de l'estudian l, pressi6 social per la 
qual itat i pertinenc;a de l'aetivilat 
acadcmica. 
Cree que davant de tot aixo, tant les 
universitals com les administraeions 
responsables podem prendre due~ 
acti tuds: la passiva 0 I' aetiva. Des 
del meu punt de vista, aquesta nova 
situaci6 ens ha de permelre mil lorar 
els sistemes d ' infonnaei6, comuni
eaci6, acollida i fideli zaci6 dels estu
diants, refon;ar la identi tat i la Inarea 
universitaria, adaptar els pias d'cs tu
di i fomentar l'exeel·lencia academi
ca, repensar l'activitat docent i apro
fitar els nous mitjans que ens ofereix 
la tecnologia i geslionar el coneixe
ment intern. Finalmenl els governs i 
les administracions han d' cntcndre 
tot plegal com una opmt unitat per 
incrementar la qualitat de l' activilat 
universitaria i han d 'aposlar pel 
coneixemenl i I' ensenyamenl supe
rior com una autentica lfnia de 
progres social, cultural i economic. 
Rosa Argelaguet, 
vicerectora d 'Estudiants 

Uos 2.600 estudiaots en total visitarao la Politecnica durant les jorna
des de portes oberles . S6n estudiants de segon curs de batxillerat als quais 
estudiants i professors de la UPC ofereixen informacio con creta sobre els 

diferents ensenyaments de la Universitat. 
Les lomades L' objectiu es que els estudiants que estan a punt 
de P"ortes d' escollir estudis universitaris coneguin directa
Obertes ment el centre i les caracterfstiques dels estudis 

pels quaIs estan interessats. Es porten a tenne als 
diferents centres i campus de la UPC i durant Ie 
sessions, els estl'ldiants poden preguntar i inter
canviar opinions que els ajudaran a coneixer 
millor com i que s'estudia. 
Es tracta que els estudiants tinguin la infonnaci6 
necessaria a I'hora de prendre la decisio sobre els 
estudis a que s'han de matricular. 
Les jomades de portes obertes s' emmarquen en 
el PIa d'infonnaci6, orientaci6 per a I'acces i aco
llida als estudis de la UPC i en les lfnies d'actua
ci6 per captar els millors estudiants, que depenen 
del Vicerectorat d'Estudiants. 
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