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La UPC debat elhLlib-i 'e·/'·· 
blanc en una jornada 

El 7 de novembre va terur lloc a l'Auclitori de l'eclifici Vertex una jornada de 
debat sobre el Llibre blanc sobre descentralitzaci6 i estructura orgarutzativa de 
la UPC, que ha elaborat el professor Francesc Michavila a petici6 del rector. 
La jornada va servir per debatre les propostes deillibre des de diferents punts 
de vista a partir de les ponencies presentades per un bon nombre de membres 
de la comurutat uruversitaria de la upc. (continua a I'editorial i ala pag. 3) 

Microarquitectura 
puntera al laboratori 
UPC-Compaq 
Barcelona Systems and Servers Advanced 
Development (BSSAD) es el nom d'un nou 
laboratori de microarquitectura que han 
creat conjuntament la Politecnica i l' empre
sa Compaq. El nou laboratori investiga 
alternatives per a les generacions futures 
dels microprocessadors Alpha, els mes 
rapids del mercat. Ubicat provisionalment a 
I'edi fici Master's, a1 laboratOli treballen 
actualment sis enginyers informatics, 
encapyalats per Roger Espasa i Toni Juan, 
professors del Departament d' Arquitectura 
de Computadors. 
Els investigadors de la Politecnica treballen 
en connexi6 virtual amb els del grup 
d'R+D de Compaq a Boston, 
YSSAD/ADG. (continua ala pag. 6) 

Congres Dona i Enginyeria 
a Terrassa (pag. 4) 

Dissenyen un prototip 
d'avio no tripulat (psg. 7) 

La tecnologia per a ponts 
inteH igents (pag. 9) 

Inauguracio de la residEm
cia de Lesseps (pag. 10) 
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La Junta de Govern acorda iniciar un 
proces de reforrna organitzativa 

• 


E I passat 18 de novembre, la 
Junta de Govern va acordar 
iniciar un proces de reforma 

organitzativa i de descentralitzaci6 
a la upe, des pres del proces de 
reflexi6 i debat obert al voltant del 
Llibre blanc sobre descentralitza
cia i estructura organitzativa. Des 
de l'any 1987, en que la universitat 
es va dotar de I' estructura matricial 
centre/departaments, la upe no 
havia tingut mai cap proces de revi
si6 de les seves estructures organit
zatives. 
Presentat abans de I'estiu pel seu 
autor, el professor Francese 
Michavila, el Llibre blanc ens con
mina a prendre decisions sobre la 
universitat que volem per als pro
pers anys. Es tracta de trobar un 
model organitzatiu que ens ajudi a 
afrontar els reptes que ens planteja 
I' en torn mes proper i {ambe I' en
torn internacional. Es tracta tam be 
de ser capayos de dotar-nos d 'es
trucWres flexibles, que ens ajudin, 
en uns casos, a adaptar-nos als can
vis socials i, en altres casos, a 
avanyar-nos-hi. 
EI document va ser ampliament 
debatut en unes jornades que es van 
fer recentment a l'Auditori de l'edi
fi ci Vertex, i ha suscitat un ampli 
consens en l'anali si que fa dels pro
blemes que planteja l'estructura 
actual de la Universitat, en l'esgota
ment del model actual per afrontar 
nous factors de I'entorn, com la 
nova competencia, les demandes 
socials i la davallada demografica. 
Hi ha , per tant, un consens sobre els 
punts forts i febles de la nostra uni
versitat, i sobre les oportunitats i les 
amenaces que ens pot albirar el 
futuro I aquest es un bon punt de 
partida, com tambe ho es pensar 

UNIVERSITAT POLITECNICA 
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majoritariament que necessitem un 
canvi . Hem de ser capayos de pro
tagonitzar un sa lt qualitatiu , que 
esdevingui una oportunitat per a la 
comunitat universitaria. Aixo supo
saria l'inici d'un proces que cns 
hauria de permetre arribar des de 
cada campus, i, de manera diferen
ciada i singUlar, als objectius on 
volem arribar. 
Ara, el debat se situa a deci
dir com volem organitzar
nos i quines s6n les estruc
tures adients per acarar el 
futur amb exit. Per tant, 
centraran el debat dels pro
pers mesos as pectes com 
que cal canviar, com es 
concreta aquest canvi i 
guins seran els seus ritmes. 
Es cert que existeix una 
certa cautela per part de la 
comunitat al voltant de les 
estrategies que haurem de 
posar en marxa per desen
volupar el canvi . No obs
tant aixo, un dels temes 
cIau en el proces de redefi
nici6 organitzativa que 
s' hauria de considerar es la 
creaci6 de campus, amb 
I' objectiu de coordinar 
millor les activitats i l'apro
fitament de1s recursos . 
Els campus agrupruien uni
tats estructurals i haurien de 
permetre dur a terme un proces de 
centralitzaci6 i descentralitzaci6 de 
competencies i respon sabilitats. 
Aixo possibilitaria delimitar millor 
les funcions de govern , de direcci6 
i de gesti6. 
En aquest sentit , els campus territo
rials veuen mes cIarament les opor
tunitats associades a la des centra
litzaci6. La seva percepci6 sobre 
les amen aces de l'entorn els situen 
davant una posici6 d ' afinitat al 
canvi. I tambe les seves oportuni
tats: participaci6 en el desenvolu
pament local , tant en el tema de la 
formaci6 de titulats com en la 
transferencia de tecnologia, la cre
acio d'empreses 0 e1 desenvolupa
ment de programes d'investigacio, 
que responguin a 1es demandes tec
nologiglles i socials mes properes. 
Pero el proces de canvi ha d'impli

car tothom. Les propostes definiti
yes i la millora del funcionament de 
la institllcio s6n una tasca de tots. 
Per tant, l' estructura organitzativa 
gue la upe tindra en d futur sera el 
resultat de la decisi6 de la mateixa 
comunitat, aprovada mitjanyant els 
sells organs de govern. 
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EI dia 7 de novembre va 
tenir Hoc a I'Auditori una 
jornada de debat sobre el 
LIibre blanc sobre descen
tralitzaci6 i estructura orga
nitzativa de la UPC, que ha 
elaborat el professor 
Francese Michavila per 
encarrec del rector. 

EI Llibre blanc es va presentar el 
27 de setembre ides d'aleshores un 
bon nombre de membres de la 
comunitat universitaria de la 
Politecnica han estat treballant per 
donar forma ales recomanacions 
que el volum proposa. En aquest 
sentit, el 7 de novembre va tenir 
lloc una jomada per debatre l' es
tructura de la Universitat i adaptar 
ne I' organitzaci6 als seus objectius, 
en la qual van participar un bon 
nombre de ponents, que van aportar 
propostes i valoracions des de 
diverses optiques. 
En total, es van presentar una tren
tena de ponencies de curta durada 
en les quais es va fer el diagnostic 
de la situaci6 actual, es va propor
cionar una visi6 global dels canvis 

• La jornada 

va servir 

per copsar 

I'opinio de la 

c omunitat 

sobre les 

recomanacions 

que proposa 

el Llibre blanc. 


d'un nou model d'universitat i es 
van presentar diverses propostes 
concretes de millora. 
Eis participants en la jomada van 
debatre el Llibre blanc des de la 
perspectiva de temes clau per a la 
i ;lstituci6 com ara la descentralitza
ci6 de la gesti6 universitaria, el 
paper del professorat i qUestions 
com I' avaluaci6, la selecci6 i la 
promoci6, les biblioteques, les 
escoles en el marc de la des centra
litzacio, la gesti6 dels estudis, els 
campus ten-itorials 0 la recerca. 
Tota la informaci6 es pot trobar a: 
http://www.upc.es/ainfo/portal/pac 
pas/main.htm 

1 I 

EI Llibre blanc, un espai per 
a la reflexio organitzativa 

Les ponencies 

Descentralitzaci6: principalment una qUesti6 cultural, Antonio Aguado. 

Algunes idees negres sobre el Llibre blanc, Eduard Bru i loaquim Regot. 

Contra alguns topics relatius a l'organitzac i6 i la gesti6 de la Universitat, Albert 

Corominas i Vera Sacristan. 

Comentaris sobre Ja descentralitzacio en campus a la UPC, loseba Quevedo. 

Alguns motius per temer la implantaci6 de la proposta organitzativa del Llibre blanc, 

Vera Sacristan. 

Descentralitzaci6 i estructura organitzativa de la UPC, Ramon Capdevila. 

Som els professors nuls en gestio?, Ramon Companys. 

Les biblioteques del campus: cap a un nou model organitzatiu del Servei de 

Bilioteques i Documentacio de la UPC, D[dac Mart[nez, lordi Prats i Anna Rovira. 

Descentralitzaci6 de la gesti6: aposta de futur, Carme Murillo i M. Cinta Sole. 

Reflexions sobre el nombre i les dimensions de les estructures intermedies de la UPC, 

Rafael Pindado. 

Aprendre a desaprendre: la descentralitzaci6 per sobreviure, Rosalia A bad, D[dac 

MartInez i Victoria Vela. 

Canviem l'estructura organitzativa de la UPC 0 be optem per potenciar l'actual, Llu[s 

Bonals. 

Descentralitzac i6 en un projecte centralitzat: un prototipus, F Xavier de las Heras. 

Primeres reflexions de l'EUPM sobre la descentralitzaci6 de la UPC, Imma Torra. 

Projecte d' escola i descentralitzaci6, Pere Riera . 

Descentralitzac i6 de la polftica de personal academic, Eusebi larauta. 

L'avaluaci6, la selecci6 i la promoci6 del professorat en l'escenari de Llibre blanc, 

BenjamIn Suarez. 

Una universitat descentralitzada des de la perspectiva de la recerca. losep A. Planel!. 

Un cas practic en el marc del Llibre blanc: reforma de l'organitzaci6 administrativa de 

la gesti6 economica, Rosa M. Royo. 

Descentralitzaci60 autoservei, loan Carles Buran. 

Estructura organitzativa de la UPC: una visi6 de la docencia des de la periferia, 

Francese Astals. 

Departament, docencia i professors associats, laume Avellaneda. 

El Consorci Escola Industrial de Barcelona, un model de gestio descentralitzada a la 

UPC. Les raons d ' una acci6 innovadora, loan Maja i losep Villareal. 

Ubicaci6 de l'arquitectura dins del m6n universitari , losep Muntafiola. 

El nou sistema de gesti6 dels estudis a la UPC: directrius tecniques i de gesti6 com a 

base d'un model de descentralitzaci6 de la gesti6, Alfons Garin, loaquim Olive i Isabel 

Torras. 

EI Llibre blanc sobre de~centralitzaci6 i estructura organitzati~a de la UPC des de 

l'Escola Universitana d'Optica i Optometria de Terrassa, 1. L. Alvarez, 1. Gispets, S. 

Gonzalez, E. Guaus, L. Guisasola i 1. Pladellorens. 

Aproximacions dels Campus de Terrassa al model de campus territorial del Llibre 

blanc, loan Anta. 

Sobre la distribuci6 de competencies de gesti6 entre centres docents i campus, 

Montserrat Calero. 

Cap a un campus territorial, 1. Luis A. Yebra, l ordi Hernandez i lorge Mataix. 

Visi6 d'un campus maritim a la UPC. Castelldefels-Vilanova, Andreu Catala, 1. A. 

Roman i Anna Xalaba rda 

Reflexions entorn a una experiencia de gesti6 descentralitzadalcentralitzada al Campus 
de Terrassa, Carolina Yela. 

La comissi6 organitzadora de la jomada estava fonnada per: Antonio Huerta, com a 
coordinador, i Francese Astals, Ramon Capdevila, Francesc Fayos, Xavier Ortega, 
Joseba Quevedo i Isabel Ton-as, i Imma Rius com a secretaria. 
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Nl)menaments 

EI catedratic Eduard Bru 
Bistuer ha es ta t ree legit 
director de l'Escola Tecnica 
Superior d ' Arquitectu ra de 
Barcelona. 
Ames, e l vice rec tor 
d ' Ordenaci6 Academica 
Profes s o rat, R a m o n 
Capdevila, ha es tat escollit 
per proveir la vaca nt del 
Consell Interu ni versitari de 
Catalunya. D ' altra banda, el 

catedratic Xavi er Ortega ha estat 
nomenat pres iden t d' Edic ions 
UPC, en substi tuci6 de l gerent, 
Francesc Sola. 

L'ETSEIT acull el 
I Congres N acional Dona i Enginyeria 
Durant la trobada, els participants van analitzar la situacio laboral i soc ial 
de les dones enginyeres, i el seu pe riode de formacio ales escoles de tot el 
pais. Entre els condicionants es va destacar una for m ac io prim iuia i 
secundiuia dirigida cap a professions "de dones" i I'existenc ia de rols dife

renciats en I'ambit de les professions, que canalitzen la tria dels estudis 

Fer una gran campanya d'infor
maci6 a tot l'Estat, que apropi 
la tecnologia a les noies. 
Aquesta ha esta t una de les. 
demandes presentades ales 
conclusions del I Congres 
N acional Dona i Enginyeria, 
que es va clausurar e1 16 de 
novembre al Vapor U niversitari 
de Terrassa 

Una de les principals conclusions del 
Congres , organitza t ·per l'Escola 
Tecnica Superio r d'Enginyeri a 
Industrial de Terrassa, es que la socie
tat haura de comenc;ar a veure la tec
nologia com un ambit tambe per ales 
dones i que seria positiu impulsar la 
creac i6 d ' una associaci6 de do nes 

• Tota la 
informaci6 
sobre el 
c ongres es pot 
t robar a 
http://www.con 
greso.mujer.in 
geniera.upc.es 

e nginyeres 
tecna logues. 
En les 32 po
nenCles presen
tades es va n 
de finir noyes 
idees i aporta
cions sobre els 
condicion an ts 
de ]' elecc i6 
dels estudis en
tre les noies, i 
la situaci6 pro
fessional de les 
enginyeres. EI 
Congres ti ndra 

una continuilat el proper mes de maig 
a Leganes (Madrid), organitzat per la 
Uni versitat Carlos III. 

La situaci6 professional 
En aquest ambit es va destacar l' opor
tuni ta t que representa, en el camp de 
les sortides professionals, la creac i6 

d ' empreses per part de les dones 
enginyeres. Pel que fa al rol de les 
no yes enginyeres, un dels estudis pre
sentats conclou que la valorac i6 de les 
perspec tives de millora i promoci6 
profess ional s6n valorades per les 
dones posi ti vament, pera nomes el 
50% es considera ben retribui"da sa la
riaJment. Un 75% considera que te 
possibilitats d ' assolir carrecs direc
tius, ma lgra t que 6 de cada 10 creuen 
que el fe t de ser una dona e ls dificulta 
e l camf. Una altra 
de res refle xions 
nascudes arran del 
congres ha estat la 
de plantejar el 
canvi de nom de 
l'ac tual Col ·legi 
d' Eng inyers per 
Col·leg i d ' Engi 
nyeri a. 

Condicionants 
Un estudi presentat 
en el Congres afir
ma que la majoria 
de les estudiantes 
no reben ni incen
tius ni motivacions @per fe r una carrera 
tecnolagica, i pen
sen que la poca presencia de dones en 
aquests es tudi s es deu a condicionants 
culturals i socials, segons els quais 
aquests ensenyaments s6n molt diff
cils per a les noies . Tambe es denuncia 
una manca d ' informaci6 adequada i 
de confia nc;a de les mateixes dones en 
aquest moment decisiu . 
Eis participants van destacar tambe la 
i mport~lI1cia d' iniciati yes com el pro
grama Dona de la Politecnica per pro
mocionar aquests es tudi s entre les 

noies, i fer veure a les estudiantas que 
la tecnologia es una opci6 clara de 
futur. 
Una altra de les concl usions es la 
necessitat de difondre en tre pares, 
estudiants i tutors les altes taxes d'in
serci6 laboral dels estudiants que cur
sen carreres tecniques. Tgualment, els 
participants han proposat que els res 
ponsables de les instituc ions d ' ensen
yament secundali es comprometin a 
millorar les dotac ions tecnolagiques 

en els centres per faci Jitar el contacte 
practic dels estudiants amb la tecnolo
gia . Es va parl ar de la manca de 
models de referencia (el fet que hi 
hagi molt poques professores de tec
nologia a secundaria i al batxillerat) 
com a un dels fac tors que incideixen 
en el baix Index de noies a les carreres 
tecniques. Un al tre factor destacat es 
la necess i tat d' apropar les Boies a les 
tecnologies en edats mes primeren
ques (7 0 8 anys). 

http:geniera.upc.es
http:greso.mujer.in
http://www.con


Primera pedra del Centre de la Imatge 
i la Tecnologia 
EI Centre de la Imatge i la 
Tec nologia Multimedia sera la 
nova seu de l'Escola 
Multimedia, l'Escola de 
Fotografia i la Fundaci6 
Politecnica de Catalunya 
a Terrassa 

EI 9 de novembre va tenir lloc I' acte de 
col ·locaci6 de la primera pedra del nou 
Centre de la Imatge i la Tecnoiogia 
Multimedia (CITEM). A l'acte van assistir 
el rector de la UPC, Jaume Pages, la presi
denta de I'FPC, Merce Sala, i I'alcalde de 
Terrassa, Manel Royes. EI nou espai tindra 
els equipaments mes avanc;ats en I'ambit de 
la imatge i multimedia per acollir les seus de 
les escoles de Multimedia i de Fotografia, aix! com els espais de la Fundaci6 
Politecnica de Catalunya al Campus de Terrassa. La nova construcci6 s'edifi
cara en dues fases aillarg dels propers anys. En aquesta primera etapa es cons
truiran 1.845 m' utils i les obres finalitzaran el desembre de 2001. L'edifici 
s'estructurara en tres pi antes i un semisoten'ani, i esta previst que un total de 
350 estudiants cursin aqui els estudis de Fotografia i Multimedia, aixi com els 
estudiants de cursos de formaci6 continuada i altres tipus de .cursos organitzats 
per la Fundaci6 Politecnica. Una de les claus del nou edifici s6n els equipa
ments tee no logics. Entre altres, el CITEM tindra un gran plat6 fotografic, amb 
una superficie de 200 m' , laboratoris de so i de video. 

La Universitat Politecnica de Catalunya, 
per la pau ~ 
La UPC per fa pau contra, ef terrorisme es el lema que fara servir la 
Universitat ales manifestacions contra els actes terroristes, segons es va 
acordar en la darrera Junta de Govern. D'altra banda, la Politecnica s'ha 
adherit ales aturades que s ' han realitzat amb mOliu dels darrers atemptats 
de la banda terrorisla ETA. 
Arran de I' assassinat de I' exministre i exrector Ernest Lluch, la UPC es va 
adherir a I'acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalllnya, 
presidida pel conseller d'Universitats , Recerca i Societal de la Inforll1aci6, 
pel qual tots els rectors i presidents dels consells socials de les lIniversitals 
catalanesvan manifestar "Ia .\'o/idarilat amb lafamilia iamb la Universitat 
de Barcelona. EI professor Ernest Lluch ha estat, i continuara sent, un 
exempLe i ulla referencia per La seva vellua personal i acadell1ica, per la 
seva capacitat de dielleg i pel sell coratge a I'hora d'e11frontar-se als con
.flicles i buscar-Ios solucio/1.I·. Aqllesles qllalilals les ha palesat en molts 
elm!?il,\' i, molt especialment, ell la seva preocupacicJ pel Pais Base ". 
Des d'aquest document el Consell va convidar tota la comunitat univer
sitirria catalan a a participar en la ll1anifestaci6 del 23 de novembre a Barcelona. 

Conveni amb la Cambra La UPC acull la 
de Comer~ de Terrassa I Trobada d'Entitats per 
EI 9 de novembre va tenir lIoc a la la Llengua Catalana 
Cambra de Comerc; de Terrassa la La I Trobada d 'Entitats per la 
signatura d'un conveni, que esta Llengua Catalana va reunir a I'e
bleix els mecani smes per apropar difici Vertex, els dies 15 i 16 de 
les activitats de la UPC ales novembre, totes les associacions 
empreses de I' area de confluencia cfviques de I'ambit lingUfstic 
de la Cambra. Es facilitaran les catala que treballen per la norma
practiques dels estudiants ales litzaci6 de la lIengua catalana. 
empreses i s ' agruparan les ofertes Eis quatre objectius principals eren 
de formaci6 continuada de la possibilitar la coneixenc;a entre les 
Cambra i de la UPC a. traves de la entitats que treballen per la lIen
Fundaci6 Politecnica. Tambe s'ha gua, proporcionar-Ios formaci6 
previst establir un sistema de pro practica per millorar el seu treball , 
moci6 de la borsa de treball de la infonnar les entitats sobre la situa
UPC entre les empreses i fomentar ci6 present de la llengua catal ana i 
la participaci6 d'aquestes en els reflexionar sobre el paper de I ' acti
projectes d' R+D de la Universitat. vi sme Ii ngUfstic. 

El rector, l'alcalde i la presidenta de l'FPC 
coHoquen la primera pedra 

r,~_~_6 

La UPC acull la I Trobada 
d'Entitats per a la Llengua 

Catalana 

Sebastia Xambo 
Vice rector de Sistemes 

d'Informaci6 

Aquesta I Trobada d' Entitats per a 
la Llengua Catalana es va celebrar 
els dies 15, 16 i 17 de novembre a 
I' Aula Master de I'edifici Vertex. 
L' acollida de la trobada va ser 
feta per la Universitat Politecnica 
de Catalunya i l'Institut Joan 
Lluis Vives, el president del qual 
va delegar la representaci6 en 
I' acte inaugural en el vicerector 
que escriu. 
Hi van participar a la trobada ll1es 
de cinquanta entitats de tot I' am
bit de la Uengua catalana, que van 
compartir experiencies concretes 
per millorar les seves activitats. 
Ames, la reuni6 va permetre els 
responsables de les entitats partic
ipants coneixer la situaci6 actual 
de I' acti visme lingUistic. 
Amb estrategies i formes d 'orga
nitzaci6 considerablement dife
rents, el denominador cornu de 
totes les entitats que es van aple
gar era "Ia normalitzaci6 del 
catala". 
Un horitz6 que s' ha de veure 
tambe des de I'angle de la crei
xent interacci6 multilingUe de les 
persones i de les mateixes institu
cions. 
Les entitats convocants van valo
rar molt positivament I' esdeveni
ment i, en particular, "Ies prome
tedores perspectives 
de col·laboraci6 que s'han obert, 
lant entre les entitats i les 
administracions com, sobretot, 
entre les entitats mateixes" . 
Conscients de la necessitat d'esta
blir "formes de comunicaci6 i 
de coordinaci6 mes flu ides i ade
quades als temps de les que han 
existit fins ara", es poden desta
car, entre els acords d'actuaci6 a 
que van arribar, el d'adoptar 
esquemes comparti ts per a I' us de 
les noyes tecnologies informati
ques i de comunicacions, i espe
cialment la creaci6 d'un "portal 
de les entitats per la lIengua cata
lana a Internet". 
Tambe es va acordar, sense con
cretar ni el Iloc ni les dates, 
que s ' organitzaria una "II Trobada 
d'Entitats per la Llengua 
Catalana". 
Estern segurs que conclusions de 
la I Trobada representen un pas 
significatiu per aconseguir la 
plena normalitat de la lIengua 
catalana en el seu territori hi storic 
i que aquesta reuni6 i les que la 
segueixin ajudaran a "desvetllar, 
mantenir 0 desenvolupar els pro
cessos de canvi social" apropiats 
per assolir-Ia. 
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La UPC i Compaq obren 
un laboratori d'R+D pioner 
en microarquitectura 
EI centre de recerca BSSAD dissenya els xips Alpha de 
nova generacio, que es comercialitzaran el 2006 

Investigar en les noyes 
generacions de micro
processadors, formar 
professionals qualifi
cats i oferir serveis a la 
industria s6n els objec
tius de Barcelona 
Systems and Servers 
Advanced Develoment 
(BSSAD), un centre de 
tecnologia punta pioner 
a Espanya i Europa, i 
un dels cinc que hi ha 
al m6n amb aquestes 
caracterfstiques, que 
han creat la UPC i 

- l'empresa Compaq 
BSSAD treballa en connexi6 amb Boston Corporation. 

BSSAD es proposa 
investigar alternatives per ales generacions futures dels microprocessadors 
Alpha, els mes rapids del mercat. Aquest tipus de microxips es fan servir en 
estacions de treball, servidors i xarxes, per al calcul numeric, el desxifratge de 

genomes i proteomes, les grans bases de dades i el comerc;: 
electronic, entre al tres ambits. Aquest centre esta ubicat 
provisionalment en una oficina de l'edifici Master's , des 
d' on sis enginyers informatics encapc;:alats per Roger• Eis micro Espasa i Toni Juan, professors del Departament

xips Alpha d'Arquitectura de Computadors, treballen directament i en 
connexi6 virtual amb el grup d ' R+D de Compaq a Boston, es fan servir 
VSSAD/ADG, on es dissenyen i desenvolupen els microper al calcul processadors RISC d'alt rendiment Alpha, els mes potents 

numeric, des del 1992. 
el desxifrat Els dos laboratoris treballen en total sincronia, com si esti

guess in al mateix espai ffsic, encara que hi ba 4.000 quiloge de geno metres de distancia i mantenen reunions setmanals mit
mes i les janc;:ant videoconferencia. Un dels projectes en marx a es el 

grans bases disseny de prototips de processadors Alpba de nova gene


raci6, que es preveu comercialitzar a partir del 2006.
de dades 
BSSAD ja ba comenc;:at a trebaHar en el desenvolupament 
d' un processador amb una POlen cia de calcul 10 vegades 
mes rapid a que els actuals ordinadors d'us domestic . Una 

altra de les finalitats d ' aq ues t laboratori de recerca es formar professionals 
altament quaJificats en microarquitectura de computadors i incentivar els con 
tactes entre estudiants i l'empresa Compaq. Aixf mateix, BSSAD vol ser 
l'embri6 d'una industria d'alta tecnologia a Catalunya. 

Tres professors de la UPC 
reben la medalla Narcis 
Monturiol de la Generalitat 
Els investigadors Eduardo Alonso 
Perez de Agreda , Manuel de Sola
Morales i Carme Torras han estat 
distingits amb la medalla Nards 
Monturiol al merit cientffic i tec
nologic que atorga el Departament 
d'Universitats, Recerca i Societat 
de la Informaci6. Aquest guard6, 
que enguany distingeix un total de 
12 persones i dues institucions que 
han contribu'it d'una manera desta
cada al progres eientffic i tecnolo
gic de Catalunya, s'ha lliUl'at el 30 
de novembre al Palau de la 
Generalitat. 
Eduardo Alonso Perez de Agreda 
es catedratic d'Enginyeria del 
Terreny a I'ETSECCPB i ha estat 
guardonat per Ja seva contribuci6 
al desenvolupament de metodes 
probabilistes en geotecnia i a la 
mecanica del s sols no sa turats. 
Manuel de Sola-Morales es cate
dratic d' Urbanisme a I'ETSAB i 
ha rebut la medalla per la seva 
tasca docent i investigadora en eJ 
Laboratori d'Urbanisme de Bar
celona des de la fundaci6 el 1968. 
Carme Ton'as es professora d'in
vestigac i6 de I'Institut de Robotica 
i Informatica Industrial i ha estat 
distingida per la seva recerca en 
models neuronaJs d'aprenentatge i 
teeniques de raonament geometric 
amb aplicaci6 industrial, aixf com 
per la seva dedicaci6 a Ja formaci6 
d'investigadors en aquests temes. 

Lluis Virto, 'Fellow' de 
l'American Society of 
Mechanical Engineers 
Luis Virto Albert, catedratic de 
Mecanica de Fluids a I'ETSEIT, 
ha estat nomenat Fellow ASME 
(American Society of Mechanical 
Engineers), prestigiosa associaci6 
que te com a objectiu la promoci6 
de I' art, la ciencia i la practica de 
J' enginyeria mecanica. 
Aquesta distinci6, Ja primera que 
es concedeix a un investigador 
espanyol, se Ii ha atorgat en reco
neixement ales aportacions en 
recerca i desenvolupament en el 
camp de l'aplicaci6 de la mecani
ca de fluids 
D'altra banda, Pere de Esteban, 
professor jubilat del Departament 
de Maquines i Motors Termics i 
actual coJ·laborador de la UPC en 
temes d'enginyeria de l'automo
bil , 11a esta elegit president de 
I' European Automobile Engineers 
Cooperation (EAEC). Aquesta 
entitat agrupa les societats nacio
nals de 18 pa'lsos europeus, que en 
conj unt sumen mes de 27.000 
enginyers. 
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Helinet, un avi6 no tripulat per controlar Georecursos 
i medi ambientel transit, les telecomunicacions i el medi ambient 

F. Xavier de las Heras 
L'us de plataformes estratosferiques com ara avions per al control Departament d ' Enginyeria 
del tran sit, del medi ambient i dels serveis de telecomunicacions de Minera i Recursos Naturals 
banda ampla es l'objectiu del projecte europeu Helinet, en el qual 

EI Forum de Georecu rsos que ha participa el Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. tingut lloc durant tres dies el 
El projecte Helinet, finan~at pel progra desembre a Manresa ha servit de 
rna europeu Tecnologies de la Societat de punt de trobada del s sectors 
la Informaci6 (1ST), consisteix a di ssen Heliplat empresarial, educatiu i institucio
yar un prototip d' avi6 no tripulat propul nal de Catalunya. L'Escola 
sat amb energia solar fotovoltaica i fuel Universitaria Politecnica de 
de baix rendiment, que volara a una altu Manresa ha fet possible aquesta 
ra proxima als l7 km. Un prototip de 1'a trobada, que va congregar repre
parell el construira CASA. Pel disseny ~' z' sentants dels tres ambits. EI sector-.~ 
d'alguns subsistemes s'ha sol·licitat un de les institucions, en que va par

----!
ajunt de la CICYT. Aquest model d'avi6 ticipar, entre d 'altres, la Direcci6 
solar ajudara a controlar desastres naturals i oferira millors serveis de comu General de Mines de la 
nicacions en banda ampla (televisi6 digital, Internet, comunicacions mobils Generalitat, va parlar de com s'a
de tercera generaci6), ja que treballara en la banda de 47 GHz. Permetra apli fronten els reptes de la nova 
cacions fixes/mobils en banda ampJa i aplicacions sota demanda. El sistema, mineria, amb l' automatitzaci6 , la 
doncs, pot canviar eJ panorama de les telecomunicacions en zones densament utilitzaci6 de les noves tecnolo
poblades. En l' ambit de l' aeronautica, I' aparell tambe suposa una novetat, ja gies, el turisme i els aspectes de 
que tindra un sistema d'aterratge automatic. seguretat en l' explotaci6 dels geo
Aquest tipus de plataforma es mes economica i senzilla que un minisatel ·lit. recursos. Tambe hi van ser pres
Es pot reutilitzar i no genera residus espacials, ja que pot tornar a la Terra. ents els col·legis professionals 
El projecte, coordinat pel Politecnico di Torino, s'enllestira a final del 2002. d 'enginyeria de mines i enginye
El grup de la UPC, encap~alat per Jose A. Delgado PenIn i Eduardo Bertran, ria tecnica, que van presentar la 
s' encarrega de dissenyar el sistema de telecomunieacions. nova missi6 dels directors faculta

ti us en la nova legislaci6. I 
l' EUPM, com a centre organitza
dor de l'acte, va participar-hi mit
jan~ant el col·lectiu de professors 

U n projecte de I'EUETII guanya del Departament d ' Enginyeria 

e l Primer Premi a la Sostenibilitat Minera i Recursos Natural s. 


En la segona jornada, dedicada als 

E l projecte Reutilitzaci6 dels banys Barcelona, amb l'ETSElB i Bane estudiants, es van tractar aspectes 
de remull a remliment, com a millor Sabadell. rel acionats amb la inserci6 al 
lecnica disponi ble (MTD), en cl Aquest Premi a projectes de fi de mercat laboral. Qualre nous titu 
proces d ' adobatge de la pell vacu carrera d' cnginyers tecnics indus lats de l'EUPM van presentar una 
na, elaborat per l' estudiant Jordi trial s, dotat amb dos milions de pes visi6 de l'excel·lent moment que 
Vidal i dirigit pel professor losep seles, vol prornocionar cis principis es viu actualment. Un altre apartat 
Morera, de l' Escola Universitaria i els valors del descnvolupament del Forum, presidit pel Consell de 
d ' Enginyeria Tecnica Industrial soslenible. El treball guanyador Solidm1tat de Manresa , es va cen
d ' Igualada, centre adscrit ala Upe, s' ha seleccionat entrc 22 projectes. trar en la sostenibilitat i la solida
ha guanyat el Primer Premi a la La primera edici6 del Prerni coinci ritat amb els paYs os llatinoameri
Sostenibilitat, que alorga el Col·legi deix amb la celebraci6 dels 150 cans en vies de desenvolupament. 
d 'Enginyers Tecnics Industrials dc anys de la professi6 i de l'ETSEIB . Es van explicar els projectes d' en 

ginyeria minera i quimica del 
Centre de Cooperaci6 i Desenvo
lupament. La tercera jornada va 
aplegar eJ m6n empresarial catala 
relacionat amb els georecursos, on~"OJf;J",E!$ "<Jc_i~"<J_-;

I , van ser representats els presidents 
del sectors amb una elevada, pro
ductivitat, com el Gremi d' Arids 

Creixement competitiu i sostenible de Catalunya, I' ambit del formig6 
i el de la ceramica. En la dan-era 

Fins al 15 de mar~ de d' euros. - Activitats de suport jornada es van exposar els nous 
200 I estara oberta la - Metodologies de ales grans i les mitja reptes d'una explotaci6 minera 
nova convocatoria per suport a Ja normalitaci6 nes instal·lacions. competitiva, respectuosa amb el 
presentar projectes de i ales polftiques comu - Creaci6 d'instituts medi ambient i alhora sostenible. 
recerca i desenvolupa nitanes. virtuals. Amb aquest Forum, precedit per 
ment al programa euro - Mesures i assaigs de - Bases de dades de una reuni6 de tots els directors 
peu Creixement com metodologies antirrau. referencia. d'escoles de mines d' Espanya, 
petitiu i sos tenible, del - Suport al desenvolu Creaci6 d 'infra I'EUPM vol refermar el paper de 
V Prograrna marc de la pament de materials de estructures de mesura i lideratge en els estudis d' enginye

ni6 Europea. La con referencia certificats. de control de qualitat. ri a derivats de la utiJitzaci6 dels 
vocatoria inclou els georecursos i el medi ambient, en 
temes seguents: 2. Necessitats de suport Per ames informaci6: que continua sent I'unic referent 

a infraes tructures de Centre de Transferencia catala. Tot aixo s ' inscriu en el 
1. Mesures i assaigs. recerca. Pressupost: 14 de Tecnologia. proces de renovaci6 dels estudis 
Pressupost: 11 milions milions d'euros. http://www.upc.es/c tt de I' enginyeria minera. 
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Laboratori d'E~yeria 
Acustica i Mecanica 
EI LEAM estudia la qualitat acustica dels edificis, elabo
ra mapes acustics urbans i assessora I'entorn industrial 
EI Laboratori d ' Enginyeria Acustica i Mecanica (LEAM) de I'ETSEIT fonna 
part del Departament d'Enginyeria Mecanica i esta inscrit dins la Ifnia de 
recerca Contaminaci6 ambienta l per emissi6 acustica, orientada cap a I'estu
di de la contaminaci6 acustica i de vibracions en diferents ambits: soroll i 
vibracions en entorns industrials, soroll i vibracions d'equipaments, acustica 
en automoci6 i estudis d'impacte acustic. L'equip tecnic consta actualment de 
quatre persones, amb el suport de becaris, encap~alats per l ordi Romeu. 
EI LEAM es membre actiu del grup de treball per a la prevenci6 del soroll i 
les vibracions, del Col·legi d'Enginyers Tecnics Industrials de Barcelona. 

L'objectiu d'a
quest grup consis
teix a investigar i 
difondre solucions 
a problemes d'Oli
gen acustic, que 
estiguin vinculats 
a la practica de 
I ' enginyeria. 
L' inici de la seva 
activ itat va ser la 
publicaci6, I'any 
1993, de la Base 
de dades de ni
veils de pressi6 
sonora. 
Despres d'una 
ampliaci 6 d'a
quest es tudi , e l 

El Laboratori investiga solucions a problemes d'origen acustic grup de treball ha 
encetat una Hnia 

de Qualitat acustica en l' edificaci6, dins la qual ellaboratori analitza i inves
tiga solucions per al sorol l de les diverses instal·lacions del s edificis. L'estudi 

ha donat com a resultat la publicaci6 deillibre sobre soroll 
d ' ascensors. Actualment, el LEAM treballa en soroll ori
ginat per Tnstal·laciolls d'aigua. 
Una altra area de treball es la valoracio de ]' impacte acus• EI LEAM tic mitjanc,;ant l'elaboraci6 de mapes acustics. EI LEAM 

disposa dona suport ales administracions locals en la polftica de 
d'equips de gesti6 del soro ll ales ciutats. En aquest sentit, col·labora 

amb e ls ajuntaments de Barcelona, Sitges i Sabadell per mesura de fer el mapa acustic d ' aquests municipi s. 
soroll i vibra La tercera gran area de treba ll se centra en l'assessora
cions i dife ment i la consultoria acustica per a empreses. En ag uest 

entorn , el LEAM desenvolupa projecles conjunts ambrents eines 
SeneI', Ingenierla y Sistemas.

de simulacio EJ Laboratori tambe investiga noves eines de control del 
acustica 	 soroll. Actualment dissenya tecniques de control actiu del 

soroll, en col·laboraci6 3mb al tres departaments iamb el 
suport d'un ajut de la CICYT. 

Analitzen la millor 
t ecnica per tra~ar el 
mapa sismic peninsular 
Un estudi del Departament d ' En
ginyeria del Teneny, Cartografica i 
Geofisica, coordinat per Lluls 
Pujades, demostra la viabilitat de 
realitzar el mapa de risc sismic de 
la peninsula iberica fent servir tec
niques fines d'analisi i tractament 
de senyals sfsmics i dades enregis
lrades per equips digitals d ' alta 
qualitat, com els que recen tment 
han instal·lat I'Institut Cartografic 
de Catalunya i l' Instituto Geo
grafico Nacional a la xarxa penin
su lar d ' estacions sismiques. Tot i 
aixo, els resultats indiquen la insu
ficiencia de I' observaci6 passi va 
de la sismicitat natural i de la 
cobertura instrumental de la penIn
sula i aconseJla dissenyar i ins
tal·lar xarxes sfsmiques preferents 
en regions de sismicitat relativa
ment al ta, reali tzar campanyes 
especffiques per estud iar I' atenua
ci6 i efectuar anal isis de dades en 
temps real. 
EI treball analitza com s'atenua 0 

es propaga I' energia sismica a par
tir de dades instrumentals. Eis 
resultats de la recerca ajudaran a 
determinar les zones que poten
cialment patirien danys per causa 
d'un terratremol destructiu a qual
sevol punt de la peninsula. 

EI polie tile d'ultra densi
tat es optim per ales 
bicicletes de muntanya 
Un estudi desenvolupat a 
I'ETSEIT demostra que la fibra de 
polietile d'ultra alta massa molecu
lar es un material idoni per cons
truir bicicletes de competici6 de 
muntanya de descens, per la seva 
Ileugeresa i tenaci ta t. Aquesta 
recerca es fruit del projecte final de 
carrera de Carles Alvarez, coordi
nat per Pere Pages, del Depar
lament de Ciencia dels M aterials i 
Enginyeria Metal·lurgica. 
Aquesl materia l te unes caracteris
tiques mecaniques superiors als 
utilitzats habitualmen t, pero no 
s'ha fet servir mai per construir 
bicic letes de muntanya. 
Els resultats de I'estudi mostren 
que el material ofereix unes pro
pietats mecaniques mes optimes i 
un pes mes redu'it que I' al umini 0 

la fibra de carboni. 
Ames d'analitzar les propieta ts i el 
comportalTIent del UHMWPE, 
s'ba estudiat les sol·]i citacions que 
suporta una bicicleta d' aquest 
tipus, com ara el pes, el pedalcig, 
I'impacte d'una caiguda 0 el cop 
d'una pedra. 
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Un sistema economic 
per dessalinitzar I'aigua 
de mar per congelacio 
Un equip de l'ETSEIB, encapr;alat 
per Joaquim ~loveras amb la 
col·laboracio d' Agueda Garcia, ha 
estudiat un metode per dessalinit
zar l' aigua de mar per congelacio, 
a la planta de regasificacio de gas 
naluralliquat (GNL) de Barcelona. 
Aquest sistema seria una de les 
solucions al problema creixent de 
J' abastament d ' aigua potable a la 
conca del MeditelTani . 

1procediment consisteix a aprofi
tar les frigories procedents de rega
sificacio del gas naturalliquat, que 
an-iben en vaixells a una tempera
tura de -162°C. Aprofita aquesta 
energia, altera menys el medi 
ambient que els metodes habituals 
emprats en les plantes de dessali
nitzacio i resulta mes economic. 
Per aconseguir-ho, s' han fet dtl
culs de modifi cacio dels intercan
viadors de calor, amb la qual cosa 
es reduix el cost energetic. 
Aquest metode pen-netria produir 
770 m 3/h d'aigua , quantitat sufi
cient per abastar una poblacio d'u
nes 75.000 persones amb un con
sum global mitj a d ' uns 250 
li tres/dia per persona. 
L'estudi s' ha desenvolupat al 
Departament de Projectes d'En
ginyeria, en col·laboracio amb el 
Departament de Ffsica Aplicada de 
la UAB . EI grup de treball busca 
finan r;ament per validar el projecte 
al laboratori i en una planta pilot. 

L'emprosa esc i UTEARS 
de la U PC investiguen 
el tractament 
en massa del paper 
L' empresa Conservacion de 
Sustratos Ceiulosicos, SL (CSC) 
ha signat un conveni de col·labora
cia amb UTEARS, Centre de 
Restauraci6 i Conservaci6 de 
Documents i Llibres de la UPC, 
encapr;alat pel professor RogeJio 
Areal , del Departament d'En
ginyeria Quimica, per dur a terme 
un projecte de recerca i desenvolu
pament tecnologic sobre el tracta
ment massi u de materials cel·1 ulo
sics. 
EI projecte compren quatre linies 
de treball : desacidificacio, desin 
festacio, reforr;ament i aprestatge 
en massa del paper. Cada ifnia de 
treball buscara no yes solucions 
d 'aques ts problemes 0 millores de 
les existents. 
D ' una banda, es tracta de descobrir 
productes quimics i processos 
industri als per tractar e l material 
celul·losic en massa, es a dir, la 
restauracio de grans volums de 
paper que estan en males condi
c ions, i desenvolupar els prototips 
per a la seva aplicacio. 
D 'altra banda, tambe es desenvo
luparan les tec nologies per fabricar 
aquests reac tius. L ' acord tambe 
i ncJou l' intercanvi de personal 
entre I'empresa i la Universitat aixi 
com la cooperacio en programes 
de fon-nacio del personal investiga
dor i tecnic de I'empresa. 

Some Contributions from 

Graph Theroy to the Design and 

Study of Large and Fault

Tolerant Interconnection 

Networks. 

Ignacio M.Pelayo Melero, del 

Departalllent de Matematica 

Aplicada Ill. Dirig ida per Camino 

Balbuena i Jose Gomez. 

Llegida el 13 d ' abril. 


Rough Collisions with Finite 

Tangential Stiffness 

Juan Manuel Garcia-Reyero, 

del Departament d 'Enginyeria 

Mecanica. 

Dirigida per Joaquim Agu1l6 

Batlle. 

Uegida el 29 de maig. 


Confidence Measures for 

Speech Recognition and 

Utterance Verification. 

Gustavo Adolfo Hernandez, del 

Departament de TeOlia del Senyal 

i Comunicacions. 

Dirigida per 1. Bernardo Marino. 

Llegida 1'1 de juny. 


Modelizacion de interruptores 

eh~ctricos de potencia. 

Walter Fernando Gimenez, del 

Departament d ' Enginyeria 

Electrica. 

Dirig ida per Juan Carlos Gomez. 

Llegida el 2 de juny. 


Caracterizaci6n experimental y 
simulacion de enlaces opticos 
atmosfericos. Aplicaci6n al cal
culo de las prestaciones de una 
estacion optica terrena en las 
Islas Canarias. 

Tecnologia punta 
per construir ponts intel-ligents 

U n equip de la Secci6 de Tecnologia d'Estructures del 
Departament d'Enginyeria de la Construcci6 dissenya un sis
tema integrat de monitoritzaci6 i control inteHigent per doblar 
1a vida de certes estructures de formig6 com ara els ponts. 

EI projecte, encapr;alat per Joan Ramon Casas, s' emmarca dins eI progra 
ma nacional de lecnologies avanr;ades cl e la proclucc i6 finanr;at per la 
CICYT i compta amb la participaci6 
del C IMNE i cI ' un grup cl e la 
Un iversilat de Girona . Est~1 previst que 
estigui lIest el 2002. 
La idea es fer una "es tructura 
intel·ligent" capac,: cle detectar possi
bl es palologies i actuar per contrares
tar- les en cas que ex iste ixin . El sistema 
s ' il1tegrara din s el rnateix formigo i 
constaril d ' un grup de sensors de fibra 
()ptica. Aquesls sensors , connectals a 
un equip de monitorit zac io i un siste
ma informatic , mesuraran constant 
ment ]' estat del pont, funcio similar a 
]a que fan els Illarcapassos en 1'~llllbit 
de la medicina . En cas de detectar-se 
alguna anomalia, el sistema activar~1 els mccani smes d ' actuacio de la 
Illateixa estruclura per allargar al max im la durabilitat del pont. 

Juan Antonio Rubio , del 

Departalllent de Teoria del Senyal 

i Comunicacions. 

Dili gida per Adolfo Comeron. 

Llegida el 2 de juny. 


Interaction of crosslinking 

agents and lipid compounds 

with chrome collagenic materi

al. 

Maria Teresa Bosch, del 

Departament d'Enginyeria 

Qufmica. 

Dirigida per Albert M. Manich. 

LJegida el 2 de juny. 


Steady Radially Convergent 

Flow in Heterogeneous Media. 

Carl Louis Axness, del 

Departament d 'Enginyeria del 

Teneny, Cartografica i Geoffsica. 

Dirigida per Jesus Carrera. 

Lleg ida el 5 de juny. 


Simulacion y gesti6n energetica 

en sistemas fotovoltaicos auto

nomos. 

Andreu Moreno, del Departament 

d ' Enginyeria Electronica. 

Dirigida per Luis Castaiier. 

Llegida el 6 de juny. 
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S'inaugura la residencia 
d'estudiants de Lesseps 
a Barcelona 
EllS · de novembre va 
tenir Hoc I' acte oficia1 
d ' inauguracio de 1a 
residencia uni vers itaria 
Lesseps, situ ada a la 
Pla~a Lesseps 12, de 
Barcelona i que va entrar 
en funcionament el 30 
d ' agost passat. L'espai, 
amb capacitat per a 154 
estudiants i 4 professors, 
es comparteix entre 1a 
UPC i la Universitat 
Ramon Uull i esta gestio
nada per l' empresa 
RESA. 
La residencia disposa de 
154 habi tacions reparti
des en 136 apartaments 
(repartits en habitacions indi viduals i dobles amb cuina i bany propi totalment 
equipats i moblats). Els apaJtaments tenen calefaccio, telHon , connexio 
informatica, acces a Internet i antena de TV Tambe compta amb quatre apar
taments tipus suite per a professors. Entre els serveis comuns, 1a residencia hi 
ha sales d ' estudi , de TV i vIdeo, gimnas, sal a de jocs i d ' informatica, buga
deria i parquing. En l' actualitat la majoria dels espais estan ocupats per estu
diants universitaris, professors, doctorands, masters i altres persones de la 
comunitat universitaria, la majoria pertanyent ala UPC i a la URL. Mes infor
macio al 902 444 447 0 a http://www.resa.es 

La mlnlstra Ana 
alrules Inaugura 
el eurs de la Fundaei6 
Polltecniea 

L' audito ri de I' edifici Vertex va acollir el 6 
de novembre passat la inauguraci6 oficial 
del curs 2000-200 J de la Fundacio 
Politecnica de Catalunya. La ministra de 
Ciencia i Tecnologia, Ana Birules. va ser 

l" encarregatia d'inaugurar el curs en un acte durant el qual va lIegir una con
ferencia amb el tftol Noves Tecnologies i Formaci6 Continua. A l'acte van 
assistir, entre altres personalitats el rector de la UPC, Jaume Pages, i la presi
denta de l" FPC, Merce Sata. 

Associaci.,ns 


Aquestes son algunes de les asso
ciacions que han demanat I' alta al 
registre d' Associacions de la 
U niversi tat darrerament: 

Asociaci6n Espanola de 
Seguridacl Infonn8tica 
Te l' objectiu de crear un punt de 
trobada per a tots els alumnes de la 
Politecnica interessats en aquest 
tema. Tambe te previst fomentar 
acords de co1·1aboracio amb orga
nismes i empreses i realitzar cur
sos i seminaris relacionats amb la 
seguretat dels ordinadors. 
President: Josep Viladomat. 
Contacte: 9343001 68. 

U~TGATS 
Des de Torre Girona arriba aques

ta iniciativa, que te l'objectiu de 

desenvolupar tasques de proteccio, 

control veterinari de gats i esterilit

zacio a I' entorn de la Universitat 

Politecnica. 

President: Toni Blasco. 

Contacte: 93 40 I 67 61. 


Gaudir Terrassa 
Organitzar acti vitats culturals, pro
moure i donar a coneixer la cultu
ra, les tradicions i la lIengua, no 
solament a Catalunya, sino a la 
resta de I 'Estat espanyol, son els 
objectius d ' aquesta nova associ a
cio. Tambe preten ajudar a la bona 
acollida i la integracio a la comu
nitat universitaria dels estudiants 
estrangers que arriben a1 Campus 
de la Politecnica a Terrassa. 
President: Jordi Rubio. 
Contacte: 934549499. 

S'inaugura el Centre de 
Recicl~ge d'Ulieres de 
I'ONG Optics X M6n 
Dissabte 11 de novembre va tenir 
lIoc a l 'EUOOT I'acte de celebra
cio del cinque a[liversari de la cre
acio de l' ONG Optics X Mon. 
L'acte va coincidir amb la inaugu
racio del nou Centre de Reciclatge 
d ' Ulleres que ha posat en rnarxa 
aqu es ta associacio per recolli r 
material i reciclar-lo per repartir-lo 
entre la poblacio a la qual adrecen 
les seves accions de cooperaci6. 
EI nou centre esta ubicat al caner 
Cisterna. 39, Jr 2a de Ten-assa. 
Durant f acte es ya poder yi:;ilar aJ 
mateix centre una exposicio que 
recull les fotografies mes represen
tatives dels projectes de col ·l~bora
cia que ha posat en marxa Optics 
X Mon en eJs darrers cinc anys. 

http:http://www.resa.es


En marxa dues naves aules empre
sa amb COMSA i NorteI Networks 
Les aules-empresa son un instrument 
del q ual disposa la UPC per estrenyer 
le s col-laboracions en temes de docencia 
i recerca amb les empreses dels sectors 
vincula ts ales titulacions que imparteixen 
els seus centres 

EI rector de la UPC, Jaume Pages, i el director 
general de Nortel Networks a Espanya, Jordi 
Casamitjana, van signar el 24 de novembre un 
conveni per a la creaci6 i dotaci6 amb equipa
ments de darrera generaci6 de I'Aula Nortel J ill C . . . J P' 
Networks, que s'ubicara a l'ETSETB. Dotada or asarrutjanal awne ages 
inicialment amb un pressupost de 171.000 dolars, 

I' Aula te I' objectiu de fomentar la recerca i la docencia en el camp de la tec

nologia de les telecomunicacions, en general, i en les noyes poss ibilitats de 

la tecnologia JP, en particular, a traves de la participaci6 de professors, per

sonal investigador i representants de Nortel Networks. Tambe s' han previst 

premis per als millors projectes de fi de carrera i beques per a estudiants de 

segon cicle d'Enginyeria de Telecomunicaci6, Informatica i Enginyeria 

Industrial que estiguin col ·laborant en treballs de recerca sobre xarxes IP, 

xarxes optiques i xarxes mobils. 


Aula COMSA 

D ' altra banda, iamb I' objectiu de millorar els coneixements i la formaci6 

en els ambits dels processos de di sseny, construcci6 i manteniment d' infra

estruclura i superestructura ferroviaria, l'empresa constructora COMSA i la 

UPC han signat un acord de col·laboraci6 a traves d'una aula-empresa que 

es denominara Aula COMSA en Ferrocarril i que estara vinculada espe

cialment a I'ETSECCPB . Dirigida pel catedratic d ' Jnfraestructura del 

Transport, Andres L6pez Pita, des de l' aula s' ha previst la creaci6 del Premi 

COMSA al millor projecte 0 treball de fi de can'era que tracti el tema. 


RemodelaciO de la biblioteca de I'EUPB 

El lS de no vembre es va inaugurar 10 rcmodelaci6 de la Biblioleca de 
I' EUPB, 4ue ba pcrmes doblar la superffc ie (860 m2 en dues pI antes) . En la 
scgona planta es trohen els servcis b~lsics de preslec i atencio a I'usuari , cle 
referencia i in formaci6, 13 col·lecc i6 de monografies, una sal a de \ectu ra 
102 places), la cartoteca i un cspai per a la lectura de la premsa di ari a, a mes 

de despatxos i PCs per a consulta. 
A In primera planta es pOL consultar la co l·leccio de rev isles, i hi ha una sal a 
de leclLIra (40 places), bucs per a estudi individuill (7 places), 2 sa les per a 
estucli en grup (12 places) i una au la de fo rmac i6 (30 places) . 

4gepd~ 

Master en Gestio Regata UPC-UB Curs de postgrau 
del Lltoral El proper 17 de desem El 31 de gener 
EI Consorci El Far, en bre el Port de Barcelona comen~a a impartir-se 
el qual parti cipa la UPC acuil a partir de les 12 h a I'Escola Universitaria 
i la Uni vers itat de la ja tradicional Regata d 'Optica i Ooptometri a 
Barcelona, han organit de Rem Universitari de Terrassa el curs teo 
zat el primer Master en que cada any enfronta ric-practi c d ' audiologia 
gestio Integral del la Uni versitat Politec i audioprotesi que 
Litoral. Condicionants i nica i la UB. imparteix el professor 
perspecti yes de desen El guanyador de la Cesar Urtibia. 
volupament del litoral regata es determina al Mes informaci6 i ins
de Catalunya, que s'ini millor de 3 series sobre cripcions: Fundaci6 
ciara el mes de gener. la distanci a de 500 Politecnica de 
Mes informaci6 al tel. metres en les diferents Catalunya 
93221 7457 i al correu modalitats masc ulines i Tel. 93/ 739 86 03 
elfar.clifus@ diba.es . femenines. Fax. 93 / 739 86 04 

L'ETSEIB i SUPAERO 
reforcen els acords 
de coHaboraci6 
EI 24 de novembre els professors 
Ramon Companys, director de 
l' ETSElB , i Juan 1. Perez, sotsdi
rector de Relacions Internacionals, 
va n visitar l'Ecole Nationale 
Supel; eure de I'Aeronautique et de 
I'Espace (SUPAERO) a Toulouse, 
on van ser rebuts pel seu director i 
un grup de professors. La visita va 
serv ir per fonnalitzar els acords de 
col ·laboraci6 entre les dues institu
cions en temes de docencia i de 
recerca i establir linies per a la 
seva ampliaci6 tant pel que fa a 
I' augment del nombre d'estudiants 
en intercanvi entre els dos centres, 
aix! com a la mobilitat de profes
sors. Companys i Perez van rebre 
la medall a SUPAERO per a 
I'ETSEIB. 

Conveni amb Schneider Electric 
EI 17 de novembre I'ETSEIB va 
signar un conveni marc i un altre 
d ' especlfi c amb l' empresa 
Schneider Electric Espafia que pre
veu diverses activitats en el camp 
de la formaci6 destinada a treballa
dors de Schneider, a professors i 
estudiants de ]' ETSElB i a profes
sionals ex tems. Ames, l'empresa 
cedira material per equipar l'Aula 
Schneider Electric per imparti r 
cursos i esta previst que els estu
di ants de l ' ETSElB facin practi
ques en aquesta empresa. 

P ....,I~,r;aci9ns 

L'arquitectura del Liceu 
Barcelona's opera house 

L' arqui 
t ect ura 
del Liceu 

--- -"'--,

• 
Els arquitectes Ignasi de Sola-Mo
rales, Lluls Dilme i Xavier Fabre 
s6n els autors d'aquest !libre editat 
per Edicions UPC en el qual es sin
tetitza tot el que ha representat el 
projecte de reconstrucci6 del Tea 
tre del Liceu. El volum recull la 
historia de l'edifici i com s' han 
introduH les noyes tecnologies en 
els espectacles. 
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EI certamen el convoca 
el Consell Social des de l'any 1991 

EI Premi U PC de Ciencia-ficcio 
fa 10 anys 
EI 29 de novembre es va lliurar el Pre m i UPC de 
CiEmciaf-ficcio ales obres S uscador de sombras, de 
,Javier Negrete, i Salir de Fase, de ,Jose Antonio 
Cotrina. La mencio especial va ser per al mexica 
,Jose Luis Zarate per la novel·la Del c ie/o pro fundo i 
del abismo i la mencio UPC a I'obra Halhgol, de I'es
tudiant de I'EUPB Miquel Lopez Pombo. 

EI 29 de novembre I' Aula 
Master del Campus Nord 
va acollir i' acte de lliura
ment de la desena edici6 
del premi UPC de 
Ciencia-ficei6, que cada 
any convoca el Consell 
Social. A I' acte van ass is
tir el rector en funcions, 
Ramon Capdevila, i el 
president de la comissi6 
academica del Consell 
Social, Manel Basariez, a 
mes d'un bon nombre d'a
ficionats a aquest genere 
literari, i de I' escriptor 
nordamerica David Brin. 
EI professor Miquel 
Barcel6 va llegir I' acte del 
jurat que va concedir el 
guard6 ---conjuntament
ales obres Buscador de 
sombras, de Javier 
Negrete Medina, i Salir de 
Fase, de Jose Antonio Cotrina 
G6mez. 
La menci6 especial que concedeix el 
jurat i que esta dotada amb 250.000 
pessetes ha estat per al mexica Jose 
Luis Z arate Herrera per la seva 
novel·la Del cielo profundo i del abis
mo. Ames el jurat ha decidit atorgar 
la menci6 UPC (adreyada a la millor 
obra presentada per un membre de la 
comunitat universitaria de la 
Politecnica), de 250.000 PTA, a ]' obra 
Halhgol, del barcelon! Miquel L6pez 
Pombo, estu diant de J' Escola 
Universitaria Politecnica. 
Buscador de sombras , de Javier 
Negrete Medina relata les peripecies 
d' un investigador a la recerca de la 
materia fo sca . Aquesl3 recerca el por
lara a matar la seva dona: la materia 
fosca constitueix un uni vers a parl que 
ha penetrat en el noslre m6n a traves 
de la dona. Les seves converse;, amb 
el psiqu ialra revelen la trama. 
A Salir de Fase, i' autor Jose Antonio 
Col rina situa la narrac i6 en un fu tur 
en que la gent pot canviar de cos, fins 
i tot de sexe. sen se canviar la seva 
estructuru intel·Jectual. 
Del ciela profundo y del abismo es 
obra de Jose Luis Zarate Henera i 
explica com un gran heroi dels comics 
(pero mai identiJical com a tal) es veu 
embolicat en un judici per haver mort 

Prom! UPC 
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algu quan perseguia uns delinquents. 
Abocat a treballar com a detectiu de 
tercera categoria haura de reconer a 
un altre dels nostres heoris (tampoc 
desvelat explfcitament). 
Halhgol, de Miquel L6pez Pombo, te 

com a escenari unes excavacions en 
un temple a la Xina dels mongols on 
es troba un forat que permet enviar 
coses al futuro La trama descobreix 
que els nazis ja el van fer servir fa 
anys i que ara s'espera que arribi el 
que es va enviar. 
En aquesta convocatoria el jurat ha 
rebut un total de 107 originals, entre 

els quais ha destacat per la 

seva qualitat: 

Signos de guerra, de 

Vladimir Hernandez 

Pacfn, La Habana, (Cuba), 

Deux, de Alain Le Bussy, 

Esneux (Belgica), Magic's 

Price, de John C. 

Sparhawk, Jr., Annapolis 

(EUA). 


Una decada 

Convocat anualment pel 

Consell Social, el Premi 

UPC de Ciencia-ficci6 es 

va organitzar per pnmera 

vegada i' any 1991 ides 

d'aquell any, ha premiat 

histories veritablement 

sorprenents, que han tingut 

un gran impacte entre els 

aficionats a aquest genere 

literari que han fet del 

premi el mes important 

dels que s' atorguen a una 


obra inedita. Les obres guanyadores 
es publiquen cada any a la col·lecci6 
d' Ediciones B NOVA Ciencia Ficci6n. 
Mes infonnaci6 a: 
http://www.upc.es/op/catalaicienciafic
cio/cienciaficcio.htm. 

EI futur de David Brin 
L" escriptor i doctor en astronomia David 
Brin va oferir la confere llcia titu lada 
Sandejar arenes movents: aixl albirem el 
mon delfutur, una reflexi6 sobre el paper 
que la cicncia-ficci6 ha desenvolupal en 
el desenvol upament de la societal. 

_ 	 Brill defensa que obres com 1984, de 
George Orwell, han contri bll'it a dotar la 
societal deb e lemenls de desconfian~a 
cap a es tats autoritaris tot afi.rmant que 
"el fet que haguem aconseguil deslliurar

nos del deSll que George Orwell havia imaginat a 1984 pot deure 's, en part, 
ala mancru com el seu esglaiador relm va afeclar miJ ions de peJsones, que 
van decid.i r enfrontar-se al "Gran Genna" fi ns al seu ultim al e.. " . 
L' escriptor va fer tambe un esboC de com podria ser una societat futura en 
la que les noves tecnologies des lapin la privacilal de les persones i va afir
mar que la soluci6 passu per comen~ar a discutir ara mateix com ha de ser 
aquesla nova societal sobre la que en reaLilat sabem molt poc , "e! prog res 
no sempre avanya pel caml per on havfem esperal que 110 fes", va d.i r. 
EI nordamerica es un dels grans escriptors aC luals de ciencia-ficci6, gu an
yador de premis de prestigi internacional, com ara el Nebula i el Hugo. 
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