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La UPC va ingressar 
4.920 MPTA per activitats 
de recerca l' any 1999 

S'acaben les estructures 
dels dos primers 
edificis del Campus 
de Castelldefels 

Els edificis que acolliran la futura Escola 
de Telecomunicacions i Telematica i 
!'Institut de Geomatica ja tenen finalitza
des les seves estructures. Les obres, que 
van ser visitades recentment pel conseller 
de Politica Tenitorial i Obres Publiques, 
Pere Macias, i el d'Universitas , Recerca i 
Societat de la Informaci6, Andreu Mas
Colell, avancen. 
EI segUent pas sera I' inici de la constl1lc
ci6 de l'edifici que acollira I'Enginyeria 
Tecnica Industrial i el de I' Escola 
d'Enginyeria Tecnica Agricola de 
Barcelona. (continua pag.S) 

El 1999 la 
Universitat 
Politccnica de 
Catalunya va 
ingressar un total 
de 4.920 MPTA 
per activitats de 
transferencia de 
tecnologia, la qual 
cosa suposa un 
increment del 9,3% 
respecte l'any ante
rior. 
Un 39% d'aquests 
mgressos va prove
nir de convenis i 
serveis; un 27% de 
programes naclO
nals; un 14% de 
programes euro
peus; un 14% mes 
de formacia; un 
5°/c) de convenis 
amb institucions i 
un 1 % es va 
ingressar per altres 
conceptes. (conti
nua a la pag.3 ) 

L'lnstitut Politecnic del Valles, 
un viver d'empreses, (pag. 5) 

ReutilitzaciO de residus en Ia 
construcciO, (pag. 6) 

Efectes de I'avaIuaciO de Ia 
I'DI -~ per Antoni Mali, (piIg. 7) 

L 'ETSETB semifinalista de Ia 
Uiga de Debat, (pag. 10) 



N oves expectatives per a la universitat 


., 


EI mes d'abril el professor 
Andreu Mas-Colell prenia 
possessi6 del carrec de con

seller d'Universitats, Recerca i 
Societat de la Informaci6 del 
Govern de la Generalitat. 
Economista de rcconegut prestigi 
internacionaJ, membre emblematic 
del grup de catalans doctorats a la 
Universitat de Minnesota, que va 
recalar posteriorment a Berkeley i 
Harvard, i que des pres ha estat 
comissionat per a Universitats i 
Recerca durant un any i professor 
de la UPF, Mas-Colell declarava 
que aquesta conseJleria de nova 
creaci6 prelen fomentar la qualitat 
i impulsar la recerca i les noves 
tecnologies. Durant la seva presa 
de possessio, el president lordi 
Pujol va afirmar que rcpresenta 
una aposta per la societat del 
coneixement i de la informacio, 
per la nova economia, la nova 
societat i la nova mentalitat , i que 
vol si luar Catalunya al front 
d' Europa en I'ambit de les tecnolo
gies de la informacio. 
La Conselleria, que s' ha estat ges
tant durant un any, satisfa la vella 
reivindicaci6 de la comunitat uni
versitaria que la Universitat estigui 
directament representada al 
Consell Executiu. Per tant, la seva 
creaci6 es un Fet que ha generat 
moltes expectatives al m6n univer
sitari, en el terreny academic, espe
cialment en el de la recerca bilsica 
i aplicada, i el foment de la inno
vaci6. 
Avui, en el terreny de la fonnaci6 
un objectiu prioritari es la raciona
litzacio de l'oferta i la demand a, 
per aconseguir un mapa raonable 
de tituJacions. Segons declaracions 
recents del con seller Mas-Colell, 
en la seva compareixenc,:a al 
Parlament, abans d'acabar I'any el 
Consell lnteruniversitari establira 
un pia de programaci6 i desprogra-

UNIVERSITAT POLlTECNICA 
D E CATALUNYA 

macio de carrercs. Tambe s' esta 
pendent de pac tar amb el Govern 
un programa d' estabilitat i promo
cio del professorat , que es comple
men tara amb la incorporacio de 
professorat extern. 
En el camp de la recerca, si 
Catalunya vol ser competitiva ha 
d ' incremcntar encara forc,:a els 
recursos que hi destina. Esla pen
dent, ara que s' acaba el segon, el 
disseny del tercer pia de recerca, 
un instrument clau de la polftica 
cientffica dels propers anys. Sobre 
aqllest pia, el conseller ha afirmat 
que es fara en coordinaci6 amb la 
Conselleria d ' Industria i es posara 
en marxa J'any 2001. 
Una altra necessitat destacada en el 
mon de la recerca es la millora de 
la seva infraestructura i la creacio 
de nOlls centres d'investigacio 
emblem~ltics i continuar impulsant 
la Xarxa de Centres de Supon a la 
innovacio i a la transferencia de 
tecnologia. 
Una notfcia recent ha estat la crea
cio per part de la Conselleria d ' un 
premi anual a 30 investigadors 
destacats . Eis candidats els esco
Ilira un jurat de 17 cientffics 
externs al sistema universitari 
cataHt. Tambe es convocaran 25 
noyes places anuals per a "recer
cai res" molt q uali ficats, segons 
paraules del mateix conseller. 
Alhora, el nou conseller confia que 
la universitat catalana sigui capac,: 
d'obtenir fons addicionals de 
financ,:ament per a la recerca i vin
cular-se a projectes d'investigacio 
de Madrid i de la Unio Europea 
que fomentin la investigacio i la 
innovaci6 al nostre pafs. 
Aquesta nova singladura requereix 
la creacio d'un marc catala de 
financ,:ament universitari. En 
aquest sentit, Mas-Colell ha anun
ciat que abans d'un any fara publi
ca una proposta sobre un nou 
model de financ,:ament per aplicar
ho al pressupost del 2002. Pel que 
fa al tercer pIa plurianual d'inver
sions, va dir que s'iniciara el 2001, 
i que sera un pIa d'inversions, 
reposicio i manteniment. 
L'increment de la mobilitat a 
Espanya, actuaiment baixa, I'in
crement de la relacio amb la Uni6 
Europea i altres pa',sos del mon, i 
especialment I'increment d' estu

diants de tercer cicle son altres 
reptes pendents d ' aquesta nova 
etapa. 
Portar aCJuests reptes endavant 
requereix Fomentar la col·labora
cio entre les universitats . Ser COl11

petents en I'ambit internacional 
exigira un gran esforc,: a Catalunya 
i pot exigir sacrificis individuals 
en pro d'un projecte comu CJue 
caIdra que sigui prou engrescador 
per motivar la generositat de tots 
els agents. Ser presents a la nostra 
societat implica participar en la 
programacio de les seves Lfni cs 
estrategiques. Hem d' aconseguir 
que la Universitat tingui presencia 
en els grans debats socials sobre 
lecnologia, infraestmctures, socie
tat de la informaci6, transports 
(TGY i aeroport), i sigui capac,: de 
generar opinio. Com a nucli de 
generaci6 de coneixement tambe 
ha de ser present en els de bats cul
turals del pals. En definitiva, en les 
decisions sobre el tipus de societat 
que volem construir per al segle 
que ve, les fonnes de vida, els 
habits, la creacio d'una societat 
oberta, la integracio de la immi
gracio; la universital no pot restar
ne al marge. 
L' educacio hauria de ser vista com 
un mitja valuos de formacio dels 
ciutadans com a gent Iliure i crfti
ca. En aquest sentit, la universitat 
te una gran responsabilitat; es una 
pec,:a molt important en el desen
volupament de la societat del 
futur. Que aquesta instituci6 esti
gui des d'ara representada directa
ment en el Govern per un conseller 
es L1na bona notfcia per al mon uni
versitari. 
Que aquest conseiJer sigui un pro
fessor de la trajectoria de I' Andreu 
Mas Colell dona garanties de que 
s'estima la universitat i que fara el 
poss ible per defendar-Ia i impul
sar-Ia. 
La mes cordial enhorabona per al 
nou conseller va evidentment 
acompanyada de I' oferta sincera i 
lleial de col·laboraci6 de la 
Universitat Politecnica de 
Catalunya. 
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nacionals 
27% 

Altres 

EI 1999 la ,UPC va ingressar 
4.920 MPTA per activitats de recerca 

Eis ingressos per convenis amb empre ses i institucions van augmentar 
respecte a I'any anterior ivan arribar als 1.960 milions de pessetes 

La Universiwt Politeeniea, per 
mitja de la gesti6 del Centre 

Evoluci6 dels ingressos de Transfereneia de Tec

industrial. Programes europeus Com~nis i serveis 
Un 27% dels ingressos (\ .320 14% 39%
milions de pessetes) van pro
venir de programes nacional s, 
un 14% (680 milions de pes

nologia (CTT), va ingressar el 
1999 un total de 4.920 milions 
de pessetes per activitats de 
transfereneia de teenologia . 
Aquesta xifra, eneara provi
sional, represel1ta un incre
ment de 9,3% respecte a l'any 
anterior. 
Pel que fa al tipus d'aetivitat, 
els ingressos van provenir en 
un 39% (1.960 milions de pes
setes) de eonvenis i serveis, la 
qual cosa mostra la continultat 

• La tendencia 
c reixent en 
els darrers 
anys a la 
Universitat 
Politecnica es 
orientar les 
activitats de 
recerca ales 
necessitats 
empresarial's 

de la UPC per orientar la seva 
activitat de recerca a satisfer 
les neeessitats de I' entorn 
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5% 


setes) de programes europeus, 
un altre 14% (690 milions de 
pessetes) de fOlmaci6 , un 5% 
(230 milions de pessetes) de 
convel1is amb institueions i un 
1% (50 milions de pessetes) es 
van ingressar per altres con
ceptes. 
Aquests resultats evidencien 
que s' han incrcmentat els 
ingressos per eonvenis amb 
empreses i institucions. En 
aquest ambit, el 1999 es van 
ingressar un total de 1.960 
milions de pessetes, dels quais 
un 75,1% eorrespon a conve
nis amb empreses i serveis. 
Aixf mateix , la facturaei6 en 
I' apartat de programes naeio
nals, que I' any passat va ser de 
1.036 mil ions de pessetes, 
tambe tendeix a augmentar. 

Evoluci6 de la facturaci6 (MPTA) 
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Finalitzades les 
estructures dels dos 
primers edificis del 
Campus de Castelldefels 

Es tracta dels mOduls que acolliran l'Escola de Teleco
municacions i Telematica i I'lnstitut de Geomatica i que 
recentment han estat visitats pel Conseller de Politica Terri
torial i Obres Plibliques, Pere Macias, i el Conseller d'Univer
sitats, Recerca i Societat de la Informacio, Andreu Mas-Colell 

Les obres de construcci6 del 
futur Campus de la UPC a 
Castelldefels avancen. EI pri
mer gran pas ha estat la fina
litzaci6 de l' estructura de 
l'Escola de 
Telecomunicacions i 
Telemiitica ara ubicada a Sant 
Just Desvem i la construcci6 
de la resta de l' obra per a la 
scgona fase de construcci6. 
Les obres de I'edifici estan 

Visita del conseller Andreu Mas-Colell al finanyades pel Comissionat 
Campus per a Universitats, Recerca i 

Societat de la Informaci6 
amb 1.600 mil ions de pessetes. Amb 11.272 m2 I' e
difici integrara aules, laboratOlis i tallers , despatxos 

e El seguent i serveis comuns. Ja s'ha dut a terme ,Ia pavimenta
pas sera I'ini ci6 i la instal·laci6 dels serveis de I' Area, actuaci6 

finanyada amb fons FEDER a traves del Consellci de la 
Comarcal del Baix Llobregat, l'INCASOL i construccio I' Ajuntament de Castelldefels, que ha suposat una 

de I'edifici 	 inversi6 de 1.000 milions de pessetes. 
que acollira 	 Tambe esta en construcci6 I'edifici que acollira 

1' Institut de Geomiuica que esta previst que comenci l'Enginyeria a funcionar el mes de maig del 2001. 
Tecnica 
Industrial i de L'Institut de Geomatica 

A I'edifici que acolliril l' Institut de Geomatica i queI'edifici que 
que va ser visitat recentment pel Con seller de

acollira Polftica Territorial i Obres Publiques, Pere Macias, 

l'Escola ja s'ha finalitzat l'estructura i els tancaments exte


riors, la coberta i els paviments ja estan adjudicats. 
d'Enginyeria 	 1Es tracta en aguest cas d'un edifici de 3.550 m presTecnica supostat en 360 milions de pessetes , aportats per la 
Agricola de Conselleria de Polftica Territorial i Obres Publiques 
Barcelona els fons FEDER i la Politecnica i que centrara la seva 

activitat en el foment de la recerca. la docencia i Ics(EUETAB) activitats industrials en I'ambit de la geomatica 

Nl)menament$ 


Eduard Palleja, nou cap del 
Gabinet del Rectorat 

Llicenciat en 
Psicologia per la V B, 
Eduard Palleja ha estat 
nomcnat cap del 
Gabinet del Rectorat 
en substituci6 de 
Xavier Marcet. Palleja 
ha estat des del 1994 i 
fins al mes d' abril pas
sat alcalde de Rub! i es 
president d'lC-Els 
Verds en aquesta 
pobJaci6 i membre de 

la Comisi6 Permanent i de la 
comissi6 de Polftica Nacional d'a
questa coalici6. En I'actualitat es 
membre del ConseJI d' Adminis
traci6 de la Caixa d'Estalvis de 
Terrassa i vicepresident de 
Localret. Ha estat president de la 
Comissi6 d'Urbanisme, Habitatge 
i Mobilitat de la Federaci6 de 
Mllnicipis de Catalunya i membre 
del seu comite executiu. Tambe va 
ser president del comite executiu 
del Pacte Industrial Mctropolita. 

Rosalia Abad, cap del 
Gabinet de Recursos 
Humans 
Rosalia Abad, fins ara cap del 

Servei de 
Personal , ha 
estat nomena
da cap del 
Gabinet de 
Recursos Hu
mans. Joan 
Cortadellas , 
que fins ara 
s ' havia fe t 
calTec d ' a
quest Gabi
net, conti 

nuara com a cap del Gabinet de 
Qualitat. D 'a ltra banda, Joan 
Carles Bur6n assumira la respon
sabililat del Servei de Personal. 

Altres nomenaments 
Han pres possessi6 com a titulars 
d'escola univcrsitaria: 
Joaquim Pico (Enginyeria 
Electronica); Juan Vidal 
(Construccions Arquitectoniques 
II); Jose Triado (Enginyeria 
Mecanica); M. Ant()nia Maj6 
(Enginyeria Qufmica); Miguel 
Martorell (Enginyeria Electrica); 
Mercedes Pintado i Jorge Morcillo 
(Enginyeria Textil i Papere ra); 
Mercedes Leal (Maquines i Motors 
Termics); Julia Simon (Ciencia 
dels Material s i Eng inyeria 
Meta! ·lurgica); Juan Antonio Sola 
(Estru ctures a I' Arquitectura); 
Tomas Martinez (Meca nica de 
Fluids); Abel Mas i Emilio 
Menendez (Ffsica i Enginyeria 
Nuclear). 



L'lnstitut Politecnic del Campus de Terrassa 
esdevindrit un viver d'empreses 
Primer va acollir ]' Escola 
d' Arquitectura del Valles, i quan va 
passar a Sant Cugat, l'lnstitut 
Politecnic va esdevir un centre de 
recerca en tecnologia ambiental, 
l'lTEMA, i en l' actualitat acu]] alguns 
laboratoris d' investigaci6 vinculats als 
centres del Campus de Terrassa. Ara 
la UPC hi instal·lara un viver d'em
preses sorgides de l'ambit universitari 
i dedicades a fomentar la tecnologia 
empresarial. Aixf ho va anunciar el 
rector de la UPC, Jaume Pages, el 4 
d'abril passat en l'acte de cessi6 dels terrenys ala Universitat per part dels 
ajuntaments de Terrassa i Sabadell, representats pel seus alcaldes, Manel 
Royes i Manel Bustos. El projecte de viver esta estretament vinculat amb el 
programa Innova de la Universitat; de fet, una de les empreses impulsades pel 
programa, Conservaci6n de Sustratos Celul6sicos (CSC), ja ocupa part de les 
instal·lacions del futur viver i podrien, en breu, instal·lar-s'hi dos projectes 
universitaris, un vinculat ales tecnologies de la comunicaci6 i un altre rela
cionat amb el sector textil. 

Mes de 100 experts es reuneixen a la UPC durant 
el Congres de Seguretat en els Campus 

La seguretat informatica, la seguretat en el disseny d'edificis i 
instaHacions, i la seguretat en un campus nautic son els temes 
mes innovadors que es van tractar 

Del 26 al 28 d' ablil la UPC va acollir 
el Tercer Congres Internacional de 
Seguretat en els Campus, adre~at a 
responsables de seguretat i a empre
ses proveidores de serveis i materials 
relacionats amb la seguretat. Experts 
dels Estats Units, Anglaterra, Fran~a, 
Belgica, Suecia, Nova Zelanda i 
Espanya, entre d'altres pa"isos, van 
presentar les seves ponencies sobre 
qUestions com la perspectiva general 
i el futur de la seguretat en els cam
pus, la seguretat informatica, la 
violencia ales universitats i els movi
ments extremistes, la prevenci6 con
tra l' alcohol i les drogues i la segure
tal de l'estudiant en un campus nau
tic durant les practiques academi
ques. 
La seguretal i la salut versus la segu
retat de bens i persones, els sistemes 
de control d'accessos i la contracta-

Conveni de I'ETSAV i 
"Associaci6 Catalana de 
Municipis 
El 5 d'abril passat, el rector de la 
UPC i la presidenta de 
l' Associaci6 Catalana de Muni
cipis van signar un acord per dur a 
terme conjuntament projectes de 
recerca i cstudis sobre I' ambi t 
municipal a traves de l'ETSAV A 
partir d' aqucst acord esta previst 
que les dues institucions signin 
convenis especffics per a activitats 
de formaci6, invesligaci6 cientffi
ca i transferencia de tecnologia 
desenvolupada a la UPC. La 
col·laboraci6 consistira en la incor
poraci6 de temes d'interes munici
pal en la docencia que imparteix 
l'ETSAV 

. 
Sltuat ala carretera de Terrassa a Sabadell, 
l'Institut ocupa una superficie de 43.000m2 

ci6, la for
maci6 i el 
desenvolu
pament del 
personal 
s6n altres 
aspectes 
analitzats 
al congres. 
Tambe es 
va padar 
dels aspectes legals de la seguretat, la 
seguretat de l'estudiant, i la seguretat 
en el disseny d'edificis i ins
tal·lacions. 
El congres, dirigit per Jesus Martfn, 
de Serveis Generals de la UPC, es la 
continuaci6 de I' anterior que va tenir 
lloc a Brussel·les el 1988, on es va 
crear l' Associaci6 Europea de Segu
retat en els Campus (AESC), entitat 
organitzadora de les jomades. 

Dese aniversari d'Enginyeria 
Tecnica en Topografia 
Els directors de les escoles 
d'Enginyeria Tecnica Topografica 
de I'Estat es van reunir el 5 d'abril 
dins els actes de celebraci6 del IOe 
aniversari dels estudis d' enginyeria 
tecnica en topografia a la UPC. 
Durant la trobada es van debatre 
I' estat actual del reconeixement d' a
quesls professionals i la revisi6 dels 
plans d'estudis. 
Fins ara s'han titulat a la UPC com a 
enginyers tccnics en Topografia 254 
esludiants. Les sortides professio
nals es troben tant en l'ambit plivat 
com public fent projectes de planifi
caci6, parcel·laci6 0 aixecaments 
fotogramctrics aeris per a I' obtenci6 
de planols. 

r~~ini6 


Eis estudis d'Enginyeria 

Tecnica Topogratica 


Ignacio del Corral 
Cap d'estudis d'Enginyeria 


Tecnica Topografica 


Els ensenyaments d'Enginyeria 
Tecnica TopogrMica van neixer a 
Barcelona amb uns criteris curri
culars dirigits, igual que en altres 
escoles d'Espanya, cap a uns estu
dis enfocats cap a la topografia, 
deixant en un segon pia les altres 
ciencies afins, i que s' estudien en 
aquesta carrera, com s6n la carto
grafia, la fotogrametria i la geode
Sla. 

A partir de 1996 el Rectorat va 
decidir donar un nou impuls a 
aquests ensenyaments. Es va crear 
un pia de viabilitat que preveia 
una aportaci6 economica impor
tant i una reubicaci6 d'una gran 
part del personal docent dins de 
l' area de coneixement que la titu
laci6 exigia i, per tant, un canvi a 
un altre departament mes aff a 
l'esmentada area. Tambe es va 
incorporar un pIa de formaci6 per 
al professorat amb la finalitat de 
millorar la capacilat investigadora 
del grup. 
Finalment, es va modificar el pIa 
d' estudis per adaptar-lo ales 
exigencies del Consejo de 
Universidades, i se Ii va donar un 
nou caire orientat a la incorporaci6 
de les noyes tecnologies i criteris 
mes ambiciosos quant a sortides 
professionals. 
S'ha augmcntat el pes especffic de 
la cartografia. S' han incorporat 
noyes materies com els sistemes 
de posicionament global i la tele
detecci6. S'han creat moltes assig
natures optatives amb continguts 
totalment nous i englobades en 
paquets per lfnies d'intensificaci6. 
Penso sincerament que l' enginyer 
tecnic en topografia necessita un 
canvi d' orientaci6 en la seva sorti
da professional. 
La topografia no pot ser la finali
tat, sin6 una eina de la cartografia. 
Crec que aquesta ultima, en l' apli
caci6 als sistemes d'informaci6 
geografica, ha de ser la sortida 
majoritaria dcls nostrcs titulats. 
Els sistemes de posicionament 
globall donaran una nova empenta 
en l' elaboraci6 de cartografia i 
haurem d' cstar preparats en tot al 
que fan referencia. La fotograme
tria te sortides prometedores i molt 
inleressants en la seva aplicaci6 a 
l' arquitectura. 
Estic conven~ut que, des de 
l'Escola Universilaria Politecnica 
de Barcelona, els nostres titulats 
estaran en condicions d'incorpo
rar-se a una reali tat professional 
d'acord amb les exigencies de la 
societat actual. 
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Estudien la reutilitzaci6 

d'escories d'incineradora 

per a la construcci6 
Investigadors del Laboratori de Materials de 
Construccio estudien com aprofitar els residus d'es
combraries i d'acer en la industria de la construccio 

Estudiar com i en quines 
condicions es poden aprofi
tar els residus inorganics de 
processos termics per evitar 
que s'emmagatzemin en 
abocadors i poder aprofitar
los en In industria de la cons
trucci6 a Catalunya es el 
plincipal objectiu d'un pro
jecte que duen a tenne inves
tigadors del Laboratori de 
Materials de Construccio del 
Departament d'Enginyeria 
de La Construcci6. EI projec
te esta finanr;:at principal
ment per la Junta de Residus 
de la Generalitat, la ClRIT i 
el con sorci d'incineradores 
ACEVERSU. 

Eis investigadors revisaran la legislacio actual, per fer-Ia mes modern a i fle
xible en termes de tramits i optimitzar-ne la gesti6, sense modificar les con
dicions i les exigencies ambientals vigents, a l'estil de la que implanten altres 

paYsos com Rolanda, Alemanya, Franr;:a i el Japo. 
EI projecte, que es preveu acabar d'aquf a tres anys, 
tambe esta finanr;:at per alt:.res entitats com ara CELSA, 
les principals empreses del sector del ciment, Servei de · S'experi
Control de Qualitat (SCQ), UBENA, Fomento dementara Construcciones y Contratas (FCC) i RUBAU. 

I'aprofitament En eL projecte, coordinnt pel professor de la UPC Enric 
Vazquez, hi panicipen tambe el Grup de Tecnologia de residus 
d' Estructures de la Politecnica i I'Institut Jaume Almera d'incineradora del Centro Superior de Investigaciones Cientfficas. Pel 

per fer subba que fa a l'aplicacio d'escories, si estan incinerades i pro
ses de carre cessades correctament es poden aprofitar com a material 

per a subbases de carreteres, per a la qual cosa es planteterres i per 
ja poder fer proves pilot del material recuperat en trams 

fabricar experimentals de carreteres. Tambe s'estudiara la possi
ciment bilitat d'utilitzar nquesta classe de residu com a materia 

primera per fer ciment, com ja es fa a altres paYsos com 
Anglnterra i el Japo. Pel que fa als residus de fabricacio 
d' acer, que a Catalunya provenen basicament de la fosa 

de ferralla, se n'estudiara el rendiment teenic per poder aplicar- Ios en les 
capes superiors de carreteres i s'anaJitzara la viabilitat de reaprofitar-los per a 
la fabricac i6 de formigons i altrcs aplicacions. 

S'estudiara com aprofitar els residus d'escombraries 

Arquitectes de I'ETSAB i 
I'ETSAV, guardonats amb 
diferents premis 
EL director de l'ETSAB, Eduard 
Bru, i Felix de Azua, escriptor i 
professor d' aquesta escola, han 
rebut el Premi InternacionaL 
Sebetia Ter, per la tasca que han 
desenvolupat en el camp de I'ar
quitectura i la cultura, respectiva
ment. Aquest premi, atorgat a la 
ciutat de Napols, el convoca el 
Centre d 'Estudis Sebetia Ter. 
Un altre arquitecte de l'ETSAB ha 
estat guardonat aquest mes d'abril. 
Es tracta de Rafael Serra Florensa, 
del Departament de Construccions 
Arquitectoniques 1, que ha rebut 
un premi de la revista Eficiencia 
Energelica de la GeneraJitat de 
Catalunya, en reconeixement del 
treball continu de formaci6 i recer
ca realitzat i pel desenvolupament 
de tecniques i pautes de disseny 
arquitectonic bioclimiHic eficient. 

Plat de dutxa 
D' altra banda, els arquitectes i pro
fessors de I'ETSAV Rafael Aran
da, Canne Pigem i Ramon Vilalta 
han rebut el primer premi comer
cial i de disseny al Sal6 Interna
cional de Superficies Solides 
ISSFA 2000, de Las Vegas, pel dis
seny d'un plat de dutxa, model 
NET. EI model pennet l'acces a 
persones amb minusvalidesa, ja 
que se situa al mateix nivell del 
telTa, i esta fabricat amb un materi
al antilliscant. Aixf mateix, es facil 
d'instal·lar i permet un senzill 
manteniment del sifo i del canal 
d'acer inoxidable. 

S'acorda impulsar el pia 
estrategic del 
Departament de 
Mecanica de Fluids 
EI Departament de Mecanica de 
Fluids ha acordat impulsar la seva 
planificaci6 estrategica. En l'illnbit 
de la recerca, entre altres acords, 
s' ha eompromes a fomentar I' aeti
vitat de recerea de qualitat , aug
men tar un 20% l'activitat de recer
ca i incrementar el nombre de 
patents. En I' ambit de la trans
ferencia tecnologica, I' objectiu es 
incrementar la presencia en 
entorns industrials i institucions 
responsables del sector tecnologic 
i d ' investigaci6, i difondre les 
linies de recerca amb la creacio 
d'una pagina web i altres accions. 
EI Departament tam be s'ha com
promes ha optimitzar la qualitat i 
l'impacte de les tesis doctorals, 
elaborar tesis II igades a projectes 
industrials i promocionar interna
cionalment la docencia de tercer 
cic le. S'ha acordat fomentar la 
mobilitat i 1a promoci6 del perso
nal academic. 
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reconeixement a una trajectoria 0 altresLa PAR-anoia 0 els efectes perversos de conceptes, com la participaci6 en gesti6 

I'us inadequat dels indicadors PAR-PATF 	 de societats d'investigaci6 0 revisi6 d' ar
ticles de prestigi, un sfmptoma que s'es
pera que els PAR serveixin per a I'avaAntoni Marl 
luaci6 personal. Vicerector de Recerca de fa UPC 

En unes decades, la UPC ha passat de ser 

una instituci6 fonamentalment docent a 

tenir uns objectius mes amplis, com s6n 

generar coneixement i transmetre'l a la 

societat. Per tant, es logic que les perso

nes que formem part de la instituci6 com

partim aquests objectius i tractem d'asso

lir-los, com tambe es logic que siguem 

avaluats en funci6 del grau de satisfacci6 

del compliment d' aquest. 

L' avaluaci6 de l'activitat investigadora es 

pot plantejar a diferents nivells: el dels 

individus i el dels grups (Hnies d'investi 

gaci6 , departaments 0 instituts). Els 

objectius que cal perseguir i la metodolo

gia que cal emprar s6n diferents en un cas 

i en l'allre . 


Les "regles del joe" 

En qualsevol cas, el proces d'avaluaci6 

requereix establir a priori unes "regles del 

joc", entre les quaIs cal destacar: 1) defi

nici6 dels objectius de l'avaluaci6, 2) 

establiment dels criteris de qualitat, 3) 

definici6 dels indicadors de l'activitat 

investigadora, i 4) explicitaci6 de I'us dels 

resultats de l'avaluaci6. 

Fa uns anys, la UPC va establir un siste

ma d'indicadors de producci6, els cone

guts punts PAR i PATT, per elaborar una 

base de dades sobre les activitats d'inves

tigaci6 i transferencia de tecnologia (base 

Fenix) de les diferents unitats estructu

ral s. Els objectius de 

cli sposar d'aquesta 

base de dades s6n mul
tiples, pero en desta

quen disposar d' infor • Les propos
maci6 que permeti tes i reclama
quantificar l'activitat cions de l proinvestigadora de mane
ra global, identificar fessorat i de 
les arees mes i menys responsables 
acti yes en recerca i d'unitatsfacili tar la presa de 
decisions sobre la clis estruct urals 
tribuci6 de recursos indiquen cla
economics 0 relatives a rament que
politic a cientffica. els objectiusAmes, aquesta base de 
dades ha contribui't de I'avaluacio 
notablement al desen no son clars 
volupament dels pro
cessos d'avaluaci6 ins
titucional i de planifi
caci6 estrategica de les unitats estructu
rals , aixf com a l'establiment del contrac
te programa amb la Generalitat de 
Catalunya. 
Els objectius semblen, doncs, clars; els 
indicadors estan definits i, a mes, en la 
valoraci6 dels PAR hi ha implfcit un cert 
criteri de qualitat: es valoren molt mes les 
activitats que ref1ecteixen un reconeixe
ment extern a la qualitat a traves d'una 
avaluaci6 per parells. 
No obstant aixo, en tot aquest proces no 
s'ha explicitat l' us dels indicadors d ' acti

vitat investigadora PAR i PATT i, possi
blement, no s'ha sabut transmetre a la 
cpmunitat els objectius de l'avaluaci6. 
Unicament en I'ultima modificaci6 apro
vada per la Junta de Govern, el dia 23 de 
febrer de 1999, es deia textualment que 
"per a l'avaluaci6 de les persones amb 
I' objectiu de la seva promoci6, els indica
dors quantitatius s' han 
d'utilitzar com a informa
ci6 que complementi una 
valoraci6 qualitativa i glo
bal del conjunt de l'acti vi
tat academic a de I'indivi
du". 

Deteriorament del proees 
La confusi6 generada 
entre el personal academic 
sobre l'us dels PAR i 
PATT va tenir un impuls 
singular quan una part del 
mateix va interpretar, a 
diferencia del que va suc
ceir, que aquests havien 
estat els unics indicadors 
de la quantitat i la quali tat 
de la investigaci6 i la 
transferencia de tecnolo
gia, utilitzats per seleccio
nar els candidats que s'ha
vien de pro moure per a 

• Hem de ser 
capa~os 

d'estimular 
la c reativitat, 
rec oneixer a 
cadascu el 
seus merits 
i aconseguir 
la implicacio 
del nombre 
maxim de 
persones 
amb la 
instituc io 

catedratics en la convocatoria de 1999. 
A partir d'aquf, els PAR 
s' han identificat com els 
indicadors a traves dels 
quais es jutjaran els merits 
per promocionar-se. Com a 
conseqiiencia, s' han anat 
succeint una serie de propos
tes i reclamacions per part 
de professors i de responsa
bles d'unitats estructurals 
que indiquen clarament que 
els objectius de l' avaluaci6 
no s6n clars. 
Els sfmptomes del deteriora
ment del proces s6n els 
segiients: 
- Abans era important inves
tigar, generar coneixement, 
difondre'l en pUblicacions 
cientffiques i transmetre' I a 
traves de la transferencia 
tecnologica. Despres, publi

car va passar a ser essencial. Ara, sembla 
que es mes important aconseguir punts 
PAR. 
- Resulta impossible valorar equitativa
ment totes les possibles activitats, atesa la 
di versitat d' arees de coneixement i de 
situacions professionals (doctors, ti tulats 
supeliors i titulats de primer cicle), de 
manera que no tothom se sent satisfet 
amb les activitats explicitades als indica
dors. 
- Se sol·licita que, ames d'indicadors de 
producci6, s'introdlleixin indicadors de 

- S'ha produi't un augment exagerat del 
nombre de revistes i congressos propo
sats per considerar-los com a "publica
cions notables de la UPC", sense un fona
ment claro 
- Hi ha una queixa sistematica, i moltes 
vegades injustificada, sobre Fenix dels 
professors que s' incorporen al proces 
d ' introducci6 de dades, una sensaci6 de 

pressi6 per fer punts PAR 
i, alhora, una sensaci6 de 
control institucional. Es 
donen situacions extre
mes, amb professors la 
producci6 dels quaIs es 
exageradament alta, 
altres de frustraci6 0 

bel 'ligerancia davant un 
sistema que trenca amb la 
lJibertat del professor per 
fer recerca sense controls. 

I ara, que podem de fer? 
Si continuem aixl, s'iden
tificara l' excel·lencia in
vestigadora amb el nom
bre de punts PAR, i ningu 
no voldra fer res que no 
poni a aconseguir-ne, 
cosa que considero es una 
situaci6 peri1l9sa que pot 
ser perversa. Es per aixo 
que conve aclarir l'us que 

s'ha de fer dels PAR. 
- L'avaluaci6 de l'activitat d'investigaci6 
de les persones s'ha de basar en les seves 
aportacions, a traves d'un autoinforme 0 

de l'existencia d'un reconeixement basat 
en una avaluaci6 per parells, com els 
sexennis, i no a traves d'indicadors d'ac
tivitat, tret que el mateix avaluat ho desit
gi. En aquest sentit s ' orienta el document 
sobre avaluaci6 global del professorat 
aprovat pel Claustre, que pot resultar 
aclaridor per trencar aquesta dinamica. 
- Els PAR i PATT continuen sent essen
cials per a l'avaluaci6 de I'activitat inves
tigadora de )es unitats estructurals i de la 
instituci6. Es imprescindible que tot el 
professorat introdueixi les seves dades al 
Fenix. Considerar qlle en nQ uti litzar els 
PAR en l'avaluaci6 de Je~ persones deixa 
de ser interessant alimentar la ba~e de 
dades, es una irresponsabilitat que pot 
tenir conseqiiencies greus . 
L' objectiu de la UPC no es avaluar els 
professors, ni la seva estnlctura, oi els 
seus processos, sin6 formar persones i 
professionals, crear riquesa intel·lectual i 
elevar la qualitat de vida dels ciutadans. 
La investigaci6 es, en essencia, una acti
tud davant la vida en que la curiositat i les 
ganes de descoblir nomes se satisfan en 
un ambient de serenitat i de plaer 
intel·lectual. Hem de ser capac,:os de gene
rar les condicions que estimulin la creati
vitat, reconeixer a cadascu els seus merits 
i aconseguir la implicaci6 del nombre 
maxim de persones amb la instituci6. • 
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Divisi6 d'Instrumentaci6 
i Bioenginyeria 
EI grup, que pertany al Departament d'Enginyeria 
Electronica, es dedica a la concepcio, el disseny, 
la implantacio i la verificacio de sistemes de mesura 

La Divisi6 d'Instrumentaci6 i Bioenginyeria (DIB) del Departament 
d' Enginyeria Electronica la componen 18 doctors i 12 doctorands organitzats 
en cinc subgrups, coordinats per Ramon Pallas. Eis subgrups son: 
Instrumentaci6 biomedica , Sen sors i interffcies, Sistemes sensors, 
Espectroscopia i tomografia d'impedancia, i Compatibilitat electromagnetica . 
Tots eIs subgrups dissenyen sistemes de mesura prenent en consideraci6 tant 
el s aspectes de hardware com de software. Eis metodes emprats es basen en 

la impedancia electrica, 
I' infraroig, els senyals 
bioelectrics, els sensors i 
microsensors, i l'ultraso_ 
Les tecniques aplicades 
inclouen el processa
ments analogic i digital 
de senyals emprant mi
crocontroladors i DSP, el 
disseny de sensors basats 
en circuits impresos i 
altres suports, el disseny 
electronic de baix soroll, 
la telemetria, la instru
mentaci6 virtual , i I'anali
si i l'avaluaci6 de la com
patibili tat electromagneti
ca de circuits , sistemes i 
instal-lacions. 
El subgrup d' lnstrumen
taci6 biomedica es tudia la 

variabilital de la frequencia cardiaca i cerca predictors de mort cardfaca sob
tad a emprant equips Holter, sistemes de biotel emetria i electrocardiografs 

d ' alta resoluci6 de di sseny propi. EI subgrup de Sensors 
i interffcies desen volupa sensors volumetrics per detec
tar fuites en canonades soterrades i prospecci6 arqueolo
g ica, i treballa en el di sseny de sensors de nivell i de qua

• 	 Eis investi Iitat de lubricants. EI subgrup de Sistemes sensors treba
lla en assaigs no destructiu s, ecolocalitzaci6 i altres sengadors de la 
sors basat en ultrasons per a la industria alimentari a, i enDivisia la detecci6 de contaminats 	mitjanc;ant sensors d'infra 

d'instrumenta-	 roig. EI subgrup d'Espectroscopia i tomografia d ' im
cia i 	 pedancies aplica aquestcs tecniques per caracteritzar tei 

xits en viu i estudiar el desplac;ament de fluids durant Bioenginyeria l'hcmodialisi i en microgravctat, la composicio corporal, 
centren les 	 el creixement de la biomassa i la quaJitat dels aliments. 
activitats en 	 El subgrup de CompatibililaL eleclromagnCtica estudia 

els problcmes d ' interferencia en equips electronics, cinc arees 
autoJl1obils i instal·lacions 	 electriques, i investiga la 
mcslIra de camps electromagnetic!> en zones de camp 
proxim_ 

1..,olI, ( , 

'" 

-

Els investigadors fan servir diferents metodes de mesura 

La UPC i el CoHegi 
d'Enginyers fomenten la 
cultura de la sostenibilitat 
La UPC i el Col-legi d 'Enginyers 
Tecnics Industrials de Barcelona 
han signat un conveni de col·labo
racio per fomentar la cultura de la 
sostenibilitat en l' ambit de la pro
fessi6 de l' enginyeria tecnica 
industrial i a la societal. 
Ambdues institucions realitzaran 
una enquesta als col-Iegiats sobre 
la sostenibilitat i el medi ambient i 
estudiaran conjuntament la viabili
tat d'elaborar un pia d'ambientalit 
zaci6 de la professi6 d'enginyeria 
tecnica industrial. 
Un altre dels objectius de I' acord 
es obtenir i posar a I' abast dels 
col·legiats i col-Iegiades la infor
maci6 i la documentaci6 elaborada 
per la Politecnica en aquest ambit. 
La UPC facilitara totes les seves 
publicacions disponibles en format 
electronic per a distribuci6. 
En el mateix marc de col·Jaboraci6 
la UPC redactara .Ies bases del 
Premi a la Sostenibilitat 2000 per a 
projectes de fi de carrera, que con
voquen ambdues institucions (les 
sol·1icituds s' han de presentar 
abans del 30 de maig). Tambe for
mara pa11 del jurat del premi i ela
borara un questionari d'avaluaci6 
de la sostenibilitat dels treballs de 
fi de carrera, que serveixi de guia 
aljurat. 

L'ETSEIB acull 
un taller sobre 
seguretat nuclear 
Del 10 al 13 d'abril I'ETSEIB va 
acollir el Workshop Internacional 
en Seguretat Nuclear, sobre Cadis 
termahidraulics i neutronics avan
<;ats i La seva aplicaci6 futura . 
Especialistes de diversos pa'lsos 
del man en seguretat nuclear van 
presentar les datTeres novetats en 
programes informatics i models de 
dleuJ per s imular situacions acci
dentals nuc1.ears en 3D i prevenir
ne ri scos. In vestigadors de 
l' ETSElB , del Departament de 
Ffsica i Enginyeria Nuclear, han 
presentat els seus trebalJs de recer
ca en aquest taller, en questions 
com ara els avenc;os en la gesti6 de 
plantes nuclears i en la garantia de 
la qualitat dels prograrnes infonna
tics. Les ultimes tendencies se cen
tren en Ja rapidesa i la fiabilitat 
d ' aquests programes, que han 
avanc;at molt pel que fa ales anaIi
sis probabilfstiqucs de seguretat, a 
partir de les quaIs es poden fer 
modi riciacons en pl3nta per evitar 
possibles situacions de rise. 
Les jornades han estat organitza
des pel Comire per a la Segurclat 
de les Instal-Iaeions Nuclcars 
(CSNI) i el Consejo de SegLlli dad 
Nuclear, amb el suport de Ja Upc. 
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Experts internacionals en automatica i control 
digital participen en unes jornades a Terrassa 

E l passat, el present i el futur del control digital (PID 
Control) va ser el tema central del Workshop 
Internacional PID'2000, que va tenir lloc del 5 al 7 d'abril 
al Vap or Universitari de Terrassa. 

Organitzat pel Departament d' Enginycria 
de Sistern es , Autorn~ltica i In forrn iltica 
Industri al de la UPC, e l Worksh op 
Int C' nwciol1 Cl I en COllt rol Digital va reunir 
inves ti gadors procedents de 35 pa·isos d'a
rreu del mon o Les jornades van acollir un 
cen tenar de ponencies ivan ser un punt de 
trobada entre eiel1lifics i represel1lants del 
1110n industlial per intercanvi ar coneixe
ments sabre l' aplicaci6 d ' aquesta tecnolo
gia i el seu fUlur. 
Va cl eslacar la participac i6, entre cI' altres, 
de tres cientifi cs de renom internacional: 
Stuart Bennett, de la Sheffield Uni versity 
al Regne Unit ; el nord-america Francis G. 
Shinskey, i Karl Astrom, de 13 Universitat de Lu nd, a Succia, medall a d 'or 
de I'lnstitu te o f Electronic and Electlical Engineers. Aquest taller es el 
precedent tlel proper congres mundial en automati ca de la International 
Federation of A utomatic Control (IFAC), que tindra lI oe el juliol de rany 
2002 , al Campus Nord de la UPC. 

Premi a I'investigador 
Ignasi Casanova per la 
recerca en quimica lunar 
La D ivisio Aeroespacia l de 
j ' American Association of Civil 
Engi neers (AS CE) ha atorgat 
]' Outstanding Service Award al 
professor Ignas i Casanova en reco
neixernent a la seva contribuci6 al 
coneixement cle la quimica lunar i 
a la integrac i6 del s conceptes 
cien tifics i d ' enginyeri a en la pla
nificac i6 del desenvolupament cle 
bas es lunars perm anents a la 
U una. Ignasi Casanova, del 
Departament d 'Enginyeria de la 
Construcci6, ha desen volupat un 
nou tipus de formig6 apte per a la 
construcci6 de bases estables a la 
Iluna, ja que substitueix un del s 
seus components essencials, l' ai
gua, pel sofre, un mineral abundant 
a la superficie lunar. 

EI Laboratori de Calcul de 
Ia FIB dissenya la web 
de I'ACAB 
Un equip d'informa
tics del Laboratori de 
CaleuJ de la Fac ultat 
cI'Informatica cle 
Barcelona (FIB ) ha 
desenvolupat la web 
de I' Associaci6 Con
tra l' Anorexi a i la 
Bulfmia (ACAB ), un 
espai a Internet que reuneix tota la 
informaci6 sobre I' anorex ia i la 
bulimia i que indou un qii es tiona
ri d ' autoavaluaci6 per detectar 
trastoms alirnentaris. 
La web (http://www.acab.org) 
s' ha dissenyat amb un llenguatge 
senzill i entenedor, una irnatge 
amable i uns continguts precisos, 
adrec,:ats a donar suport al s malalts 
i ales persones que els envoi ten. 

L'empresa italiana SOMET dOna un teler 
d'alta tecnologia al campus de Terrassa 
EI Departament d ' Enginyeria Textil i Paperera ha rebut de l'ernpresa ita
liana Societa Mecanica Tess il e (SOMET) la donaci6 d'un teler de pinces 
model Super Excel, d'alta tecnologia, per desenvolupar activitats de 
docencia i de recerca del s es tudiants i professors de I' EUETIT i 
I'ETSEIT. Una de les caracterfstiques d 'aques t model de teler, que es va 
presentar el mes d'abril al Campus de Terrassa com a novetat mundial, es 
Ja versatilitat, ja que permet fer molts ti pus de teixit, aixi com la facil itat 
d' us i de manteniment i la robustesa. 

, •• • . ! •..• 

Analysis of mesoscale structure 

through digital image proces

sing techniques. 

Vicenc,: Parisi, Dep311ament 

d ' Enginyeria Hidraulica , Maritima 

i AmbientaL Di rigida per Emilio 

Garda. LJegida el 27 cle gener. 


Dinamica innovadora i mecanis

mes d'apropiacio tecnologica. 

Aproximacio a un entorn d'in

dustrialitzacio intermedia. 

Josep Sallent, del Departament 

d 'Organi tzaci6 d ' Empreses. 

Dirigida per Francesc Sole 

Parellada. LJegida el 4 de febrer 


Atmospheric Tomography Using 

Satellite Radio Signals, 

Alejandro Flores, del Depanament 

de Teoria del Senyal i 

Comunicacions. LJegida el 4 de 

febrer. Dirigida per Antoni Rius. 


Estudio experimental del proceso 

de calentamiento de medios 

porosos saturados hasta ebuUi

cion "Dryout" de su fase Iiquida. 

MontselTat Carbonell , del 

Departament de Mecanica de 

Fluids. Dirigida per Saturnino 

Luis Virto. Llegida el 4 de febrer. 


Taxonomia de sistemas operati

vos en servicios: una aplicacion 

al sistema de dist ribucion han

cario espafiol. 

Ruben Huertas, del Departament 

d ' Organtizaci6 d ' Empreses. 

Dirigida per Ramon Companys. 

Llegida el 7 de febrer. 


Racionalidade e Con tingencia 

na Arquitetura de Rino Levi. 

Celia Castro, del Departament de 

Composici6 Arquitec tonica. 

Dirigida per Ignas i de Sola

Morales. Llegida I' ll de febrer. 


EI revestimiento del espacio 

energetico. 

Ricardo Aguayo, del Departarnent 

de Construccions Arquitec 

toniques I. Dirigida per Raul 

Reyes. LJegida I' ll de febrer. 


Optical frequency monitor for 

management of optical trans

port networks. 

Abdel Hafid Amra ni , del 

Departament de Teoria clel Senya l 

i Comunicacions. 

Dirigida per Gabriel Junyent. 

Llegida I' ll de febrer. 


Aseguramiento de la calidad de 

mezclas bituminosas mediante 

la aplicacion del ensayo de trac

cion indirecta en el control de su 

ejecucion. 

Adriana Haydee, del Departament 

d ' Infraestructura del Transport i 

del Territori. Dirigida per Felix E. 

Perez Jimenez. 

Llegida el 15 de febrer. 
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L'equip d'estudiants de 

l'ETSETB queda 
semifinalista de la Lliga 

N acional de Debat 
L'equip de I'ETSETB de la UPC va desbancar requip del 
Centre Universitari Francisco de Vitoria en el debat de torna
da de semifinals de la Lliga 

Dues victories sobre I' equip de la 
Universitat Carlos III de Madrid 
van assegurar que els estudiants 
de I'ETSETB passessin ales 
semifinals de la L1iga de Debat 
Universitari que van ten ir lIoc el 
14 d'abril a I'edifici Vertex. 
En el debat de tom ada de semini
finals de la L1iga I' equip d'estu
diants de I' ETSETB 	va guan yar, 
per 8,99 a 8,49, 	 al Centre 
Universitari Francisco de Vitoria. 
Malgrat la victoria, l'equip de la 
UPC no va aconseguir superar la 
fase per anar al debat final de la 
Lliga, el 6 de maig i el qual va 

guanyar, precisament, el Centre Universitari Francisco de Vitoria. La puntua
ci6 dels debats d'anada ide tomada va ser de 8,11 per a la UPC ide 8,29 per 
a I'equip madrileny. 

La immigracio es positiva per a Espanya des del punt de vista 
economic i social? Aquest va ser el tema del debat. EI segon 
enfrontament va tenir lIoc a l' auditori de I'edifici Vertex el 7 

• 	 EI tema d'ablil despres que I'equip de la UPC guanyes a Madrid en el 
debat d'anada. En aquesta ocasi6 els de la UPC van defensar sobre si 
la postura contrlliia . 

la immi L' equip de la UPC esta format per es tudiants de di versos cur
grac io es sos de l'ETSETB: Eduard VilaI', Raul Rodriguez, Marcos 

Sanchez, Pau Torres i Pol Heredero. L' equip, que esta dirigi t positiva 
per un capita, s'estructura al voltant de quatre membres que per a participen en el debat i d'un cinque que actua en la reserva. 

Espanya 
des del La Lliga de Debat Universitari 

Aquesta es la primera edici6 de la L1iga Nacional de Debatpunt de Universitari (http://www.lndu.netJ), en la qual han participat 
vista 	 57 equips de 35 universitats espanyoles. Eis equips preparen 
economic 	 tant la postura a favor com la contraria en aquest debilt, en que 

un sorteig determina quina sera la posici6 a defensar pels coni social va 
trincants. La capacitat aratoria i la investigaci6 realitzada pels 

c entrar el equips per aprofundir sobre el tema s6n e ls factors que tenen 
debat 	 en compte els tres jutges del debat, un per cada uni versitat con 

trincant i un tercer nomenat per I' organitzaci6. La Lliga preten 
contribuir a la formaci6 integral dels universitaris. 

Acord amb la Cambra de 
Comerc; per gestionar prac
tiques a empreses 
La Cambra de Comer<; creara un 
aplicatiu per facilitar la gesti6 de 
I' oferta i la demand a de practiques 
a empreses per a estudiants uni ver
sitaris al qua! podra acced ir la 
UPC. EI nou sistema, anomenat 
Sistema Cameral lnteruniversitari 
de Practiques, SClP, nomes per
metra la gesti6 dels alumnes que 
fan practiques en el marc d'un con
veni de cooperaci6 educati va. 
L' acard signat el 6 d' abri l per la 
UPC i la Cambra, implica que la 
Cambra facilitara la connexi6 de la 
UPC al SCIP i la mantindra actua
litzada la relaci6 de les titulacions 
universitaries en les quaIs hi ha 
una demanda d'estudiants per a la 
realitzaci6 de practiques a traves 
del SClP. Aixf, en el moment que 
una empresa sol ·liciti un estudiant 
en practiques de la UPC, el SCIP 
posara aquesta oferta en coneixe
ment del servei corresponent de la 
UPC i en un maxim de 10 dies la 
Universitat haUJ-a de donar resposta. 

L'ETSAB organitza 
I'exposicio "Venezia: la 
nuova architettura" 
L'II d'abril es va inaugurar al 
Palau de Pedralbes (Diagonal, 686 
de Barcelona) I' exposici6 
"Venezia: la nuova arch i tettura" , 
argani tzada per !'Escola Tecnica 
Superior d' Arquitectura de 
Barcelona (ETSAB) amb motiu de 
la celebraci6 dels 125 anys. 

En aquest moment, Venecia es ciu
tat pionera en implantar un dels 
programes de recuperaci6 urbana 
mes agoserats i capdavanters dels 
que s'estan rea litzant arreu del 
m6n. L'exposici6 es una mostra 
seleccionada dels millors projectes 
que s ' han presentat a diversos con
cursos d' idees de caracter intema
cional i es, al mateix temps, un 
exemple documentat dels de bats i 
de la investigaci6 arquitectonica 
mes recent realitzada que pren com 
a referencia la ciutat de la Laguna. 
L'expos ici6 estara oberta al public 
fins al 2 1 de maig i esta composta 
per fotografies, dibuixos i maque
tes de proj ectes . E l ciclc d' exposi 
cions program at per commemorar 
els 125 anys de l'ETSAB conti
nuara amb altres exposicions sobre 
Rotterdam, mes endavant arribara 
Paris i, finalment, la Barcelona del 
furur immediat. 
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Atorg at per l'Associaci6 d'Amics de la UPC i el CoHegi 
d'Arquitectes de Catalunya 

L'arquitecte alemany 
Peter Latz guanya el I 
Premi E uropeu de I 

Paisatge Rosa Barba 
EI Parc D uisburg Nord (Duisburg, 

Alemanya), obra de J' arquitecte 

Peter Latz, ha eSlat el guanyador del 

I Premi Europeu de Paisatge Rosa 

Barba, el guard6 mes important de 

i'especialitat i unic en l'ambit euro educatiu que la disciplin.a del paisat

peu . Dotat amb 15.000 euros, el ge ha d 'adquirir en el desenvolupa

premi ha estat impul sa t per ment de les condicions de preserva

I' Associaci6 d' Amics i el Col·legi ci6 i transformaci6 de I' enton i pro

d" Arquitectes de Catalunya. moure I'esperit competitiu dels pro

El 14 d' abril va tenir Iloc al Pave!l6 fessionals de ls paisatge europeus. 

M ies van der Rohe l' acte de lliura Rep el nom de l' arquitecte, i profes

ment dels guardons als mjllors pro  sora de la UPC Rosa Barba, una de 

jectes presentats a la I Biennal del les impulsores d ' aquesta discipJina la 

Pllisatge, que va organitzar l'ETSAB universitat i que va morir recentmenl. 

el mar~ del 1999 i que tenia com a A la Biennal van participar uns 300 

tema la recuperaci6 d' espais degra professionals i es van rebre mes de 

dats 0 Hocs oblidats del territori urba 1.000 projectes. Un comite cientific 

nitzat. L 'object!u del Premi es posar va seleccionar els 15 projectes fina

en relleu l'interes social, cultural i listes del Premi . 


Lectura de poemes en la presentacio del Cataleg 
del Fons de poesia catalana Gabriel Ferrate 
EI 13 d'abril va tenir !loc a la 
B iblioteca Rector Gabriel Ferrate una 
jom ada de poesia, organitzada per 
l'Institut Joan Lluis Vives per presen
tar el cataleg del Fons de poes ia cata
lana Gabriel Ferrate. En el decurs de 
I' acte, Vicent M. Salvador, catedratic 
de Filologia Catalana de la 
Universitat Jaume I, va oferir la con
ferencia "Poesia, ciutat oberta". 
A continuaci6 va tenir !loc una Jectu
ra de poemes a carrec de Manel 
Garcia, professor de la Universitat 
Jaume I, i de I'actriu Rosa Novell. 
La Biblioteca Rector Gabriel Ferrate 
acull el fons de poesia en Ilengua 
catalan.a de l'exrector de la UPC, 

Agend 

Gabriel Ferrate. La col·lecci6 es la 
mes completa de Catalunya en lIibres 
de poesia catalana i esta formada per 
uns 6.000 volums impresos principal
ment els segles XIX i XX. 

Sem inaris de 
doctorat a I'IOC Premi de Comunicacio Cientifica 
L' ln stitut d'Organitzaci6 i Joan Lluis Vives 
Control de Sis temes La xarxa d'universitats Institut Joan Lluis 
Industrials ha organitzat Vives convoca aquest premi, dot at amb 
una serie de serllinaris de 250.000 PTA per a cada area, amb l'objectiu 
doctorat : de fomentar les habilitats comunicatives dels 
Del IS al 19 de maig: estudiants de doctoral. Adre~at als qui tin
Automatitzaci6 integrada guin inscrita i sense defensar publicament , 
utilizant sistemes hibrids. amb data antelior al 31 de gener de 2000, 
Del 5 a I'll de juny: una tesi doctoral en un programa de doctorat 
Modelitzaci6 i verificaci6 d'alguna de les universitats de rULy. Cal 
formal de sistemes hibrids presentar un article periodfstic (el guanyador 
Del 19 aJ 23 de juny: es publicara al setmanari EI Temps) sobre la 
Sistemes d 'esdeveniments mateixa tematica de la tesi doctoral. 
discrets: modelitzaci6 i Mes informaci6 aJ te l.: 964 72 8993 
control. Mes informaci6 al ijlvives@ nil.rUL es . http://www.vives.org 

tel. 93401 6653. 

p ...~n~aci"ns 


La Biblioteca del Cam pus 
de Ter rassa acull una expo
sicio de llibres 
sobre g lobalitzacio 
La Bibl ioteca del Campus de 
Terrassa ha preparat una exposici6 
de llibres sobre g lobalitzaci6 
temes relaciona ts. Inclou docu
ments que tracten aquest fenomen 
des de diferents punts de vista: eco
nOlnia, societat, politica, medi 
ambient, etc. 
Eis Ilibres es poden consultar a 
I' expositor situat a la primera plan
ta de la BCT i es poden demanaJ en 
prestec des de qualsevol biblioteca 
de la UPC. 
Es pot trobar mes informaci6 a la 
segUent adrer,;a d ' Internet: 
http://campusterrassa.upc.es/bi b I io 
/globalitl i veure eillistat de llibres 
que en formen plli1 a l'adr~a: 
http://campusterrassa.upc.eslbibl io/ g 
lobali tlilista t.htm 

Presentacio de la revista 
SOSTENIBLE? 
L' II d' abril es va presentar a la 
sala de conferencies de J'EUETIT 
el segon numero de la revista SOS
TENIBLE?, que edita la Catedra 
Unesco en Tecnologi a, Desen
volupament Sostenible, Desequi
libris i Canvi Global de la UPC. 
De periodicitat anual , la revi sta 
aborda i' estat actual del pensament 
en relaci6 amb les humanitats, les 
ciencies i les tecnologies des de la 
perspectiva de la sostenibilitat, la 
globalitzaci6 i en general la refle
xi6 sobre l'estat del m6n. 
Aquest segon numero esta dedicat 
ala biotecnologia i inclou vuit arti
cles centrats en els aspectes econo 
mics, socials, tecnologics i eti cs. 

Informe del sindic de greu
ges al Consell Social. 1999 

La Sindicatura 
de Greuges de 
la Universitat 
Politecnica de 
Catalunya ha 
elaborat l'infor
me del sindic 
de greuges al 
Consell Social 
corresponent aJ 
1999, en el qual 
es poden trobar 
dades estadisti
ques i lin resum 
dels greuges, 

temes sobre els quais s'ha informat 
is' ha fet di verses recomanacions. 
Tambe es poden fer con suites 
sobre els infonnes a Ia segUent 
adre~a d' Internet: 
http ://www.upc.es/sindic 
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L'Escola de Camins lidera el nou Grup 
d'innovacio a la Construccio I+C 
L'objectiu del nou grup, del qual forma part la UPC, es informar l'opini6 publica de les activitats 
d'R+D en el sector de la construcci6 i alhora coHaborar amb les autoritats de politica cientifica nacio
nals i internacionals en el disseny d'accions en el sector de la construcci6 

Representants dels grups i institucions que fonnen I+C 

· Centre Internacional d' Investigacio 
dels Recursos Costaners, CIIRC 
· Centre Internacional de Metodes Numerics ~I G""13 

en Enginyeria, CIMNE 
· Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tecnics de Barcelona 
· Escola Tecnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de 

Barcelona (UPC) 
· Fundacio Centre Internacional d 'Hidrologia Subterrania, FCIHS 
· Institut Canogrilfic de Catalunya, ICC 
· Institut Cerda 
· Institut d'Estudis Territorials, lET 
· Institut de Tecnologia de la Construccio de Catalunya, ITEC 
· Laboratori General d ' Assaigs i Investigacions 
· Universitat Politecnica de Catalunya 

EI Gru p es va presentar el 5 d' abril en 
un acte al qual van assistir el conseller 
de Polftica Territorial i Obres 
Publiques, Pere Macias, i el conseller 
d'Universitats, Recerca i Societat de 
la InfonTlacio, Andreu Mas-Colel!. 
La constitucio del grup es una de les 
recomanacions que es fa en el Report 
de la recerca a Catalunya sobre engin
yeria civil i enginyeria de la construc
cio elaborat per encarrec de I'Institut 
d' Estlldi s Catalans a un grup de pro
fe ssors i investigadors de la 
Politecnica, coordinats pel director de 
I'ETSECCPB, Antonio Aguado. 

Moment de la presentaci6 del Report i del Grup 

L' objectiu del nou grup es informar 
I'opinio publica de les activitats 
d'R+D en el sector de la construccio i 
alhora col·laborar amb les autoritats 
de polftica cientffica nacionals i inter
nacionals en el disseny d'accions en 
el sector de la constrllccio. 
En I'ambit de la recerca, el nou grup 
coordinara les activitats que du a 
terlne cada institucio i col·laborara 

La recerca en enginyeria 

civil i enginyeria de la 

construcci6 a Catalunya 


Els grups i institucions del nou Grllp 
d'Innovacio a la Construcci6 van 
promoure un volum economic en 
activitats d'R+O d'uns 9.300 
mil ions en els darrers cines anys. 
D 'aquests, un 47% (al voltant de 
4.000 mil ions) es generen a l'entorn 
de l'Escola Tecnica Superior 
d ' Enginyers de Camins, Canals i 
Ports de Barce lona. Ames, 
I'ETSECCPB es el primer produc
tor de recerca a Catalunya i un refe
rent d ' excel ·lencia per a tot I'Estat i 
es el cenlre de la UPC amb mes pro
ductivital en recerca per professor. 

Alt nivell de recerca. L' alt nivelJ de 
la recerca en l'ambit de J'enginyelia 
ci vil i l' enginyeria de la construcci6 
a Catalunya es sovint desconegut 
pels sectors socials , institucionals i 
profess ional s rnalgrat que la UPC 
aparei x com la unive rs itat amb 
major nli mero d ' artides en reviSles 
d ' excel ·lencia en temes de construc
~ i6 , co mpulaci6 i transport. 
Aquestes son algllnes de les conclu
sions del Report de La recerca a 
Catalullya. Ellgillyeria civil i 
engillyeria de La cOl/slruccw, edilat 
per l' Institut d 'Esludis Catalans i 
elaborat per un equip d'espeeialistes 
;oordin als pe l director de 
I' ETSECCPB , Anlo nio Aguado, 
'Il lre els quais hi ha els professors 

rues estretamellt amb el teixit empre
sarial del sec lor de la construccio, 
incorpomnt-Ies als projectes de recer
ca. EI Grup col ·laborara tambe en la 

de la UPC Jesus Carrera, Fructuos 
Mana, Eugenio Onate i Francesc 
Robuste. L' objectiu es presentar la 
situaci6 del sector de la construccio 
a Catalunya i fer eonstar que, mal
gml ser un sector clau per a I' econo
mia i tenir poca tradicio en temes de 
rceerca i de transferencia de tecno
logia, hi ha grups i institucions que 
en fan i que s6n reconeguts intema
cionalment per la seva gualilat. 
L' informe detalla les acti vi tats de 
recerca que duen a terme els dife
rents grups catalans en temes rela
cionats amb ]' aigua, les construc
cions arquitectoniques, I' enginyeria 
de la C0l1strucci6 i del terreny, el 
medi ambient, els metodes compu
lacionals i el transport i el territori. 
Tambe es fa una desclipci6 del s 
recursos humans que es dediquen a 
aquesta recerca i del s principa ls 
indicadors per mesurar els resultats 
de la recerca i la Iransferencia de 
tecnologia: publicaeions d ' ex
eel·leneia, congressos, tesis, patents 
o volum economic de les acti vitats 
d ' R+D. A mcs de la recomanaci6 de 
crear el Gmp d'lnnovacio, en el 
Report s' aconsella potenciar I' im
paete social de la recerca en I' ambit 
de la construecio, potenciar les 
noyes tecnologies, les trobades 
Iransversals, la creacio d' empreses 
especialitzades. l'impuls a una polf
tiea d' exempcions fiscals a les 
empreses que innoven aixf com un a,
sislema de contractacio d'obres que '22 
valori la Ll1I10Vacio. t 
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redaccio del m Programa marc catala '" i desenvolupara accions prospectives 
sobre el sector de la construcci6 amb ,0 

Cl 

altres sectors empresarials. i5 
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