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America Llatina, 
Sicue-Seneca 

El curs passat 663 estudiants van participar en el prograrna de mobilitat 
internacional Socrates i es preveu que un miler ho facin el proper curs. 
L'objectiu del PIa de relacions internacionals es aconseguir que el 40% 
dels titulats puguin cursar l'equivalent a un quadrimestre en universitats 
estrangeres a partir de les places que s'ofereixen en el marc dels diferents 
programes de mobilitat. (continua a la pag. 3) 

Un software dissenyat 
a I'ETSEIB millorara Programa de I'FPC per formar 
la recollida de res'idus en habilitats directives, (pag.4) 

Un programa informatic desenvolupat per 
un equip de l'Institut d'Organitzaci6 i 
Control de Sistemes Industrials pennet Conveni de I'ETSAV amb la 
simular i optimitzar la gesti6 cle recollida FederaciO de Municipis, (pag. 5) 
de residus urbans. E! sistema, anomenat 
SIRUS , Sistema Integrat de Recollida 
Urbana Selectiva, s ' ha creat en funci6 
d'Ull conjunt de critelis i esta orientat a L'FNB treballa en un veler 
satisfer diferents nivells de servei i reduir 

d'altes prestacions, (pag. 7)els costos d' explotaci6 en un municipio EI 

treball s'ha cmmarcat en un projecte inte

gral de gesti6 de residus urbans al munici

pi de Sant Boi de Llobregat, coordinat per 

Joaquim Bautista del Departament La Politecnica al Sal6 de 

d' Organitzaci6 d 'Empreses. (continua a la l'Ensenyament, (pag. 10) 

pag.6) 
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Infortne U niversitat 2000, un bon 
punt de partida per al debat 

EI desenvolupame nt de les 
uni ve rs ita ts esp. anyo\es e n 
e ls darrers anys, especffi ca

ment des de la posada en marxa de 
l'LRU, ha eoine idit amb la supera
ci6 a Europa i en l'ambi t mundial 
de molt s de ls postula ts sobre els 
qual s estava fo namentat c1 m6n 
uni vers itari. Aixi s' in ic ia 
"1' Informe Uni vers itat 2000", que 
es va presentar el 24 de man,: al 
pa tronat , representants de la 
CRUE i als mitjans de comunica
ci6 . Considerat pels diferents sec
tors soc ials com un bon punl de 
partida per debatre amb profundi 
lal sobre e l futur de la uni versita l 
espanyola, I' lnforme ha \aneal un 
periode de grans po lemiques 
e ntorn de I'afany pri va titzador de 
la univers itat publica que suposa
dame nt es desprenia de les seves 
pag ines. 
De fe t, e l docu ment, mcs conegul 
com a Info rln e Bricall, perqu c el 
responsable es I' ex rector de la DB 
l osep M . Briea ll , conslitueix el pri 
me r csludi elaborat sobre I'eslat 
actual de l m6n u ni versitari i ha 
cs tat qu al ificat g lo ba lment de 
mant ra posi ti va des de diferents 
ambits soc ials. Tra nseendeix e l 
nivell de J.a punt rcflcxi6 per abor
dar suggerimen ts de elt nvi i reco
m<lnac io ns, que poden ser utils per 
afavorir la presa de decisions dels 
responsa bles uni versitaris. Ara be, 
to thom reeoneix que el conjunt de 
propos tes que presenta estan pen
dcnts d ' una ,1I1 ~t1isi mes profunda 
dins i fora de l m6n universitari . 
Encarregat per la Conferencia de 
Rectors i c labora t pCI' un bo n nom
bre d 'experts, I'l nforme si tua I' ei x 
central en lcs mod ificacions subs
tancials dins l'ambit de l'educaci6 
su perior, ten int en compte e ls 
nivells de l'ensenyament i la inte
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graei6 soc ial de les uni versitats. 
EI capitol I, que fa de tex t intro
ductori . presenta e ls ean vis esde
vinguts ales uni vers ilats en e l 
darre l' quart de seglc i c1escriu les 
c ircumstanc ies especffi ques de la 
uni versita t espanyola. EI document 
ohli ga a l debat sobre les oportuni
tats i e ls ri scos que les institucions 
d ' e nsenya ment hauran d ' afrontar, 
pe r definir les lfnies d 'aetu aci6 que 
pode n a judar a dec id ir a 
I' Adll1ini strac i6 i als responsables 
uni ve rs itari s. 
La Uni versitat com Ult agent social 
dec is iu que ha de considerar cis 
seus e feetes sobre 13 soc ietat es e l 
tema cen tral de l capitol iI, ll1cntre 
que e l TIl i e l IV estan ci edicats a la 
fu nei6 de la doccncia i la in vest i
gaci6. EI doc ument posa cmfasi en 
e l tema de la fo nnac i6 pro fess ional 
i destaca la necess i tat de forll1ar- se 
al Il arg de tota la vida, cosa que 
obliga a " formar per aprendre". 
Tambe fa un a ren ex i6 sobre els 
nous fonaments de l'edueaci6 i 
sobre la necess ilat de diversifi car 
les instituc ions d 'ensenyame nt 
proposa nt una c1 assificaci6 dels 
estudi s reglats. En relaci6 amb Ja 
invest igac i6 es pl anteja la revisi6 
de ts sislemes tradieionals de re la
ci6 ent re el sector cientific uni ver
sita ri i e ls sectors product ius del 
pals. 
Un apartat des tacat del document 
es el dedicat a l finan«am ent, on es 
proposa per al s propers deu anys 
incrementa!' In despesa en ed ucac i6 
fins a 1' 1,5% de l PLB, amb que la 
quota del finanr,:ament public se 
situa en e l 80%. L' lnforme sugge
re ix la eombinaci6 dels dife re nts 
sistemes de finall«ament public 
aj uda als estudiants i instirucions
amb el fi na n ~a Jll ent pri vat, i hi pre
senta mode ls a lternatius. Les taxes 
mantindrie n eI percentatge ac tual 
d 'aportaci6 sobre el conjunt dels 
recursos. 
Les noyes demandes que re p la 
univers itat requereixen noyes fi gu 
res de professora t i de PAS. Ai xi, 
el capito l VI criti ca la ri gidesa de 
I' actual sis tema de personal docent 
i in ves ti gado r i proposa la c reae i6 
de figures noyes de "titular in ves ti 

gad or" i de " titul ar docent" a mes 
de recupcrar el earacter original 
del professor associ at. En relac i6 
arnb el PAS es rec lama la for mul a
ci6 d 'una carrera admin istrativa 
que fac iliti la professiona litzaci6 
de In gesti6. 
EI fe t que les insti tucions univer
sitaries tinguin mes autonomia i 
necess itin mes ex igcneia i control 
de la societat , ajxi com e ls meca
ni smes d ' avaluaci6 i acreditaci6 de 
la qualitat de la fe ina fe ta, s6n 
qUesti ons desenvo lupac\es al capi
to l VII. 
Tambe, la necess itat d ' una organit
zac i6 intem a mes flex ible i d 'aeon
seguir el supon de ls agents socials 
s6n altres temes del document, que 
presenta el capitol V III. Tanquen el 
document les noves tecnolog ies, la 
seva apli caci6 als serveis que ofe
reix la uni versitat i la generac i6 de 
xarxes de col·l aboraci 6 entre les 
mate ixes organi tz<lc ions d ' estudi s 
s,uperi ors. 
Es evide nt que \' inJorme mereix 
un a analis i a fOilS per poder entrar 
en va loracions mcs precises . No 
obstant aixo, des de la UPC vo lem 
donal' la benvinguda a un docu
men t que ha de servi r per general' 
un dehat intern a la comunitat un i
versitaria i a la soc ie tal. 
Te mes com I' inc rement de la 
inve rs i6 publica. la creaci6 de 
presLecs-renda per ais estudiallts, 
1' increment de les beques, la con
gclaci6 de les taxes, \' orie ntac i6 
mes general isla dels estudis, les 
noyes fi gures del pro fessorat, a 
mes d 'a ltres com la rend ic i6 de 
comptes per la uni ve rs itat , la 
reducc i6 dels orga ns de Ql)vem 0 la 
incorpo racio de mel~ bres del 
Conse ll Social en les juntes de 
govern i la pro ress iona litzaci6 de 
la ges ti6 requereixen una mirada 
atenta i el pro nunciament de les 
admini stracions, els partil s po If
tics, el pl'Ofessorat , e l PAS i cis 
estu(\i ant s. D' aquest debat i dels 
acords a que s' arri bin hauran de 
sor~ r les Ifnies mestres que dirigi 
ran les universitats del nou seg\e . 
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Mes d'un miler de places 
per a la mobilitat estudiantil 
El programa Socrates ofereix un total de 1.011 places el curs 2000-01 per cur
sar estudis a una altra universitat. La UPC te tambe acords d'intercanvi amb 
un bon nombre d'universitats d'America Llatina i convenis perque els estu
diants puguin obtenir una doble titulaci6 amb altres univesitats de prestigi 

Un total de 663 estudiants de 
]a Politecnica van participar Mobilitat internacional d'estudiants de primer i segon cicles 
en programes de mobilitat 
Socrates-Erasmus al llarg del 

100 , curs passat i esta previst que 663 

en finalitzar aquest curs 623 

J999-2000 hagin participat en 600 

aquests programes uns 700 530 zfestudianls, En to tal, el pCl'cen- 500 
500 4: =;7


3?e __400 ....
300• La mitjana 

de la UPC pel 
200que fa a la 


mobilitat en el 

programa 100 


Socrates es 
 Jdel 13,4% Curs 1995·96 C~ 1995.97 Curs 1 997~98 Cur. 1i9&-99 

__ Es tudiants SOCRATES·ERASMUS estrangers de 1 r i 2n eieles 
tatge d ' estudiants que va rea .... Estudiants SOCRATES·ERASMUS propis de 1r i 2n ei el es 

li tzar una estada a l'estranger 
sobre la xifra de titulats de la 
Univcrsitat 
13,4%, 

ja ha assolit el SU'issa, Eslovaquia, Eslovenia, 
Hongria, Lituilllia, Polonia, la 

patible 
beques 

amb I' oblenci6 de 
del Ministeri 

Sis tema 
Centres 

d'Intercanvi 
Universital'is 

entre 
d ' Es 

El curs 2000·01 
Per al curs 2000-01 , l' oferta 
de places per al programa 
Socrates a la UPC es de 1,0 II 
places, L' llmbil de la convo
catoria Socrates 2000-0 I 
abasta universi tals d ' Ale-

Republica Txeca i Romania, 

Moure's per America L1atina 
La Politecnica ofereix per al 
curs 2000-01 un total de 70 
places per cursar es tuclis en un 
conj unt d'universitats tecni
ques d' America Llalina amb 

d'Educaci6 i Cullma, es ges
tiona des de les secretaries de 
cada centre, amb ]' excepci6 
de la FIB i l' ETSETB , que 
formen part d' un programa 
pilot de gesti6 dels programes 
de mobilitat mitj ?npnt la 
intranet de ]' Area de 

panya (SICUE), que te asso 
ciat un programa de beques 
Seneca, 
::ntre Ies novetats per incenti
var la mobilitat, el curs que ve 
comenc;:ara a funcionar una 
nova f6rmula de mobilitat em
marcada en el programa 

les quais la UPC te signats Relacions Internacionals, Leonardo i adrec;:ada a facilitar 
acords d'intercanvi, la realitzaci6 de prilctiques en 
Aquesta nova lfnia de mobili SICUE Seneca empl'eses, El progl'ama esta 

• La web de 
ta t es concentra en la realitza
ci6 de projectes de fi de carre

Aquest curs s' ha posat en 
marxa tambe un nou prograrna 

dirigit aJs estudiants del darrel' 
cursi als titulals que no hagin 

l'Area de 
Relacions 
Internacionals 

ra a universitats d' Argentina, 
Brasil , Colombia, Mexic, 
Per u , 
Venec;:uela, 

de mobilitat d'estudiants entre 
les universilats espanyoles, el 

trebalJat enema. 
D'altra handa , tamhe s'am

plien les pl aces 
que conduei xen 

www.upc.esiari 
ofereix tota la 
informac io 
sobre les 
convocatories 

manya, Austria, Belgica, 
Dinamarca, Finlandia, Franc;:a, 
Gran B retanya, Grecia, 
Holanda, Irlanda, Italia, 
Portugal, Suecia , Noruega, 

Xile, Cuba i 
Costa Rica. 
El program a in
clou la mall'lcu
la gratu'ita a la 
universi tat de 
destinaci6 i la 
possibilitat de 
financ;:ar I' esta 
da amb un cre 
dit UP C de 
mobilitat inter
nacional 
Aquest progra
ma, que es com-

IV JO.Jna~a Informativa de
Treball a I estranger. EI 29 de marc;: va 
tenir lIoc aques ta jornada a I' Aula Master del Campus 
Nord. Organitzada per l'Univers i la Secretaria 
General de Joventut , les sessions van servir per infor
mal' sabre les possibilitats i les vies d'acces a treballs 
a I'estranger relacionats 0 no amb els continguts 
academics dels estudis que s ' imparteixen a la UPC. 
Programes europeus d' intercanvi , bequcs per a la rea
litzaci6 de pdlctiques a empreses i d ' intercanvi d'es
tudiants i de graduats en el marc del program a 
Leonardo i Socrates van SCI' algunes de les sessions 
que es van dur a tenne. • 

a I' obtenci6 de 
doble titulaci6 
CUPC i universi
tat de destina
ci6), de manera 
que , per al curs 
que ve, la previ
s i6 es que SO 
estudiants de la 
Universitat 
PoJitecnica 
obti nguin la 
doble titulaci 6 
amb allres uni
versitats. 
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L'FPC imparteix un 
programa de formaci6 en 
habtlitats directives per 

als titulats 
EI programa pilot es un encitrrec del Consell Social i el resul
tat de les conclusions d'un informe del Club Gesti6n de 
Calidad titulat Mejora en la fonnaci6n universitaria: sugeren
cias desde la empresa 

La Fundaci6 Politecnica de 
Catalunya ha posat en 
marxa un programa pilot de 
Formaci6 en Habilitats 
Directives, que s ' adrec;a als 
nous titulats de la 
Universitat Politecnica de 
Catalunya i I'objectiu del 
qual es estimular el des en
volupament de les capaci
tats directives i l'esperit 
empresarial i fOrInar el s 
estudiants en aquest sentil. 
EI programa ha estat gratu'it 

EI23 de mars: va tenir lloc la doenda del curs al Vertex per als 21 participants i 

• H i han 
partic ipat 
responsables 
d'empreses 
com Nissan 
Motor 
Iberica, la 
Caixa, Sony, 
Retevision, 
Hewlett 
Packard i 
BASF 
Management 
Services, i 
I'Associacio 
d'Amics 
de la UPC 

s' ha estructurat en forma de 
moduls d'apr-enentatge amb 

una durada total de 84 hores repaJ-tides en 28 sessions. 
Alllarg del programa s 'han tractat temes com l'oricn
taci6 al client, la responsabilitat, la negociaci6, I' adap
taci6 al canvi i la comunicaci6. La metodologia empra
da al llarg del programa s' ha basat en exposicions en 
grup, l'anulisi de diferents cas os practics i la posada en 
marxa de situacions de simulaci6 i entrenamcnt. 
El programa neix a partir de les conclusions de 
l' informe Mejora en La formacion universitaria: suge
reneia.1 de La empresa del Club Gesti6n de Calidad , 
que identifica alguns dels nous rcqueriments de les 
emprcses als nous titulats, entre els quaIs hi ha el lide
ratge, la capacilat de trebalIar en equip, la capacitat per 
gestionar el canvi , reliea, la cultura empresarial, la 
capacitat per resoldre problcmes, la creativitat a l'hora 
de fer front a la feina, els concixements en l' umbit de 
la gesti6 del s projectes i de1s processos de compra i 
venda, els concixements sobre qualitat, la eapacitat 
d'autoaprenentatge i les habilitats per comunicar. 
El curs donara lIoc a un prograllla forrnaliu comple
mentari a la forrnaci6 que es rep ales diferents titu.Ja
eions que imparteix la Universitat i, en un futur proper, 
a un programa de fonnaeio de tipus virtual que possi
bilitara la formaci6 en aquestes habilirats a disUmcia. 

Claustre General de la 
Politecnica el 12 d'abril 
El proper 12 d'abril , a partir de les 
10 hores, tindra lIoc a I ' Andi tort de 
J' edifici Vertex , el Claustre 
General de la UPC. Despres de 
l'informe del rector i del pIa d ' ac
tuaci6 es tractaran ets temes pro
posats per la Junta de Govern corn 
ara l'actualitzaci6 de Ja proposta al 
Claustre General deis can vis als 
Estatuts de la UPC per adaptar-los 
ales noves lleis dels consell 
socials de les universitats publi
ques de Catalunya, l' ampliaci6 de 
la missi6 de la Com.issi6 de 
B ibl ioteques i Sisternes 
d'lnforrnaci6 1 Documentaci6 
(COBISlD) i cl canvide denomi
naci6 del Departament d' En
ginyeria del Terreny, Minera i 
CartogrMica. 
Despres d ' alguns temes reglarnen
taris es tractara I' avaluaci6 del 
professorat i del s elements de 
debat sobre l' escenari de finanya
ment de la Universitat en una 
perspectiva de futuro 

Mobilitzacions del Persona 
d'Administraci6 i Serveis 
Coincidint amb la Junta de Govern 
del 27 de mary va tenil' lIoc una 
concentracio de mernbres del PAS 
funcionari i laboral a l'edifici 
Rectorat de TOlTe Girona. Els tre
balladors van intelTompre la Junta 
de Govern i els representants van 
demanar al rector la fixacio d' unes 
reunions per tractar lcs negocia
cions dels convenis col·lectius. Les 
reunions van tenir lloc aquella 
mateixa setmana. 

Debat sobre el model 
d'organitzaci6 de la UPC 
El proper 26 d'abril tjndra lIoc una 
jornada de debat sobre el model 
d'organitzaci6 de la UPe. Oberta a 
tots els membres de la comunitat, 
l' objectiu de la trobada es, a partir 
d'un document inicial sobre la 
situaci6 actnal elaborat per l' equip 
rectoral, recollir elements per con
figurar una base de reflexi6 sobre 
el model actual d'organitzaci6 i 
cap on s' hauria d ' orientar. 
En la reuni6 del 25 de marc; de 
1999, el Claustre General va reco
manar a I' equip rectoral promoure 
un debat sobre el model d' orga
nitzac,i6 i govern de la UPC. 
D 'aeord amb aquesta recomana
cio, la Junta de Govern, en la seva 
reuni6 del elia 20 de j L1liol del 
)999, va acordar impulsar en el 
curs 1999/2000 una jornada de 
debat sobre cl model d 'organitza
ci6 de la UPC. 

Mes informaei6: 
www.L1pc.eslinfo/jomada-organitzaci6 
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La UPC impartira el proper curs 
l'Enginyeria Tecnica en Telecomunicacions, 
especialitat en Telemidica 

Juntament amb l'homologaci6 
del Graduat Superior 
d'E nginyeria Geologica, consti
tueixen les novetats de la 
programaci6 universit1tria de la 
UPC per al proper curs 

EI proper curs s'oferiran 80 places de 

primer dels estudi s d'Enginyeria 

Tecnica en TcJ.ecomunicaci6, especia

li tat en Telematica. 

Els cSLudis amb una durada de tres 

anys tenen com a objectiu formar pro

fessionals especialiLzo.ts en les tecnologies de la informaci6 i les comunica

cions. Eis estudis s 'organitzen en tres cursos de dos quadrimestres cadascun 

dis tribulrs entre materies troncals, obligatories, optatives i de 1Iiure elecci6. 

L' ultim quadrimestre es realitza el treball de fi de can"era amb la possibilitat 

de fer-Io en una empresa. EI nou tftol es correspon amb cis estudis 

d' Enginyeria de Tclecomunieaei6 (direete), d'Enginyeria Eleetronica i 

d 'E nginyeria en Organitzaci6 Industrial iamb la L1icenciatura de Ciencies i 

Tecniques EstadisLiques (amb complements). L' Enginyer/a Tecnic!a de 

Telecomunieaci6, cspecialitat en Teiem3tica ha de saber desenvolupar les tas

ques propies i comunes de l' enginyeria: disseny, realitzaci6 i direcci6 de pro

j eetes de teleeomunicaci6, d'informatica i de telemillica i ha de Lenir una ffor

maci6 basica en tecniques d'electronica digital, processament de senyaJ, 

transmissi6 de dades per cable, programaci6 i arquitectura de com.putadors. 


Homologacio 

L'altra novelat en la programaci6 universitaria de la UPC es I'homologaci6 

dels estudis de Gradual Superior d'Enginyeria Geologica, fins "ra un Wol 

propi de la Politecnica i la Universitat de Barcelona £II qual cada any accedei

xcn un total de 60 estudiants. Amb una durada de cinc anys , aquests cstudis 

que a la UPC imparteix I'ETSECCPB, formen professionals per a J'elabora

ci6 de projectes, la direcci6 i I' execuci6 de ]' obra publica en allo que fa 

refercncia ales caracteristiques Lecniques del terreny i als riscos naturals 

(es1lavissades , avingudes, albus, terratremols, etc.), i tambe per a la recerca, 

l'avaluaci6, la gesti6 i la protecci6 dels recursos naturals i de I'impacte 

ambiental. 


Conveni entre I'ETSAV i la 
Federaci6 de Municipis de 
Catalunya 
EI rector de 1£1 UPC, Jaume Pages, i el president 
de la Federaci6 de Munieipis de Catalunya, 
M anuel Mas , han signat un conveni de 
col·laboraci6 per dur a Lerme projectes de 
recerea i estudis sobre I'ambit municipal a 
l'Eseola Teenica Superior d'Arquitectura del 
Valles. 
L'acord neix de la voluntat de I'ETSAV per 
impliear-se en cl debat arquitectonic i territorial a traves de col·laboracions 
(1mb les administracions, el s centres universitmis, les entitats culturals i les 
empreses que treballen en I'ambit local. L'interes d'aquesta col·laboraci6 es 
doble: en I'ambit universilari servira perque els estudiants coneguin la realilat 
municipal a partir de la participaci6 en tallers, en projectes i en In realitzaci6 
de treballs sobre problemes reals de les administracions municipals. Pel que 
fa a I'ambit de l'administraci6, els equips tecnics dels municipis rebran idees 
i suggeriments del s treball s universitari ~ per millorar els projecles urbanfstics. 

Els acords 
S'organitzaran tallcrs i un espai de debat i formaci6 sobre la problematic a 
municipal. Tambe es crearan catedres-empreses 0 centres de recerca d'estudi 
i recerca especffica sobre els lemes arquitectonics i urbanfstics municipals. 
L 'Escola actuara com a assessora tecnica de les administracions i promoura 
I'intcreanvi de personal enLre els ajuntaments i la universitat per a l'execuci6 
de projectcs i de pracliques professionals dcls cs tudiants. Tambe hi ha I'acord 
de crear un viver d'empreses per a joves profess ionals per desenvolupar temes 
munici pals especffics. 

r~iMi6 

La reforma dels 
plans d'estudis 

Pere Botella 
Vicerector d'Ordenaci6 d 'Estudis 

EI proces de rev isi6 dds plans 
d' estudis es ta en marxa en els nos
tres centres docents, tant propis 
com adscrits. Per tal de donar 
suport a aquesta dificil tasca, s'ha 
preparat un recull de documents 
d'ajut. Tambe, dins del Servei de 
Gesti6 Academica, s' ha ampliat la 
funcionalitat de la fins ara 
Negociat de Tftols amb funeions 
de suport al proces de revisi6, la 
qual ha passat a anomenar-se 
Unitat de tftols i plans d' es tudi 
(UTPE). 
La UTPE esta acabant una planti
1Ia de document que podra servir 
de gui6 i esquema als centres per 
preparar els documents que han de 
sotmetrc als organs de govern. 
Fins ara, la Junta de Govern ja ha 
aprovat tres plans de I' ETSEIB 
(Enginyeria Qufmica, Enginyeria 
en Organitzaci6 Industrial i 
Enginyeria de Materials) , un de 
I'ETSECCPB (Enginyeria 
Geologica, titulaci6 conjunta U8
UPC), aixf com el de I'Escola de 
Fotografia de I' FPe. La UTP 
esta fent els informes correspo
nents dels plans de I' EUPBL i 
J'FNB. La Junta de Govern ha 
aprovat els plans d'acord amb el 
que el marc preveu, per raons 
d'urgencia, com a "primera fase", 
que inclou els aspectes d 'estructu
raci6 del pIa que ha d'homologar 
el Consejo de Universidades en 
impresos normalitzats. La 
Comissi6 Academica espera que 
els centrcs completin la revisi6 per 
tal de poder analitzar i aprovar, si 
escau , la "segona fase" d ' aquells 
plans, es a dir, tot allo que demana 
el nostre marc i que no inclou la 
primera fase (aspectes d' organitza
ci6, orientac i6 i continguts). 
Quan es va aprovar el marc, la 
data Ifmit d'oetubre del 2000 
imposada pel decret, va fe r acon
sellable aquesta estrategia en dues 
fases. Ara, pero, que s' ha confir
mat que podem relaxar la data 
Ifmi t prevista al decrel sense 
massa problemes, i que, per tant, 
podem treballar amb una mica 
mes de calma, seria d moment 
que tornessim a un sistema de fase 
unica, presentant Iota la revisi6 
d' una sola vegada. Aixo cs clar, 
facilitara la tasca dels organs de 
govern . Per() el mes important es 
que pot pennetre als ccntres un 
major espai de reflexi6 que con so
lidi l'objectiu d ' aprofitar el proces 
de revisi6 per fer una revisi6 
pedagogica que fomenti els pro
cessos d'aprenentatge i que, en 
definitiva, doni un pas endavant en 
la millora de la qualitat docent. 
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SIRUS, un programa 

que millora la gestio 

i la recollida de residus 
EI software desenvolupat a I'lnstitut d'Organitzacio i 
Control de Sistemes Indust r ials s'esta implantant a 
Sant Boi de Llobregat en una experifmcia pionera 

Un programa informatic 
desenvo lupat per un 
equip de l'Ins titut 
d ' Organitzacio i Control 
de Sistemes Indus tri als , 
ubi cat a 1'ETSEIB , per
met simlliar i optimitzar 
la ges ti 6 de recollida de 
res idus urbans, El softwa
re STRUS, Si stema 
Tnteg rat de Recollida 
Urbana Selectiva, s' ha 
creat en funcio d' un COI1
junt de condicions i crite
ri s orientats a sa ti sfer 

I diferenls nivells de servei 
Simulaci6 d'un itinerari de recollida de rcsidus urbans i reduir e ls costos d'ex 

plotaci6 en un municipi , 
M illorar la qllalitat de ser

vei al ciu tada i definir un sis tema de recollida per optimitzar la gestio dels 
residus urbans respectant el med i ambient son els objectius principals d ' a
quest softw are . El treball s ' emmarca e n un projcctc integral de gestio de resi

dus urbans al municipi de Sant Boi de Llobregat, coordi
nat per Joaqufn Bauti sta , del Departament 
d ' Organ itzac i6 d'Empreses, realitzat a partir d ' un conve
ni amb I'aj untament d 'aques t municipi o 

• EI software QUestions com ara on loca litzar les bateries de conteni

optimitza la dors, quants contenidors i de quin tipus s' han d ' assignar 
a cada ~lrea , quines rutes s6n les mes adequades, quina haqualitat de de ser la freq Ue ncia de reco llida per a cada fracci6 i quina 

servei al dimensi6 ha de te nir la flota de vchicles son els tipus de 
c iutada i problemes que SIRUS resol per aj udar a prendre de

cis ions.permetra 
SIRUS permet distribuir un numcro fix de bateries de

definir contenidors i tambe tenir en compte una distilOcia maxi 
itineraris de ma entre aquests. EI software permet avaluar i determi

nar com repartir con tenidors en les bateries, is' estu recollida que 
experimen tan t la possibilitat de di ssenyar els mi ll ors itirespectin el nerari s de recollida de contenidors amb el mfnim impac

medi ambient le ambienral i el mfnim cost d'explotaci6. Aixf mareix se 
n' ha volgut reduir J' impacte vi sual i acustic. 
EI s iste ma pel111etra ajustar progressivament Jes pautes 
man:ades pel Programa metropolita de gesti6 de residus 

municipals pel que fa ales diferent s fraccions de residus, emmarcat en el Pia 
Nacional de Res idus Urbans, 

S'a c orden nous plans 
estrategics de 
departaments 
Els departaments de Llenguatges i 
Si stemes Inform~lti es, Composici6 
Arquitectonica, Expressi6 GrMica 
a l' Enig nyeri a i Con strucc ions 
Arquitec[(lniques II han signat J' a
co rd per impulsar el seu pJa 
es trategic. Els quatre depaltaments 
s' han compromes en els propers 
anys a oferir una docencia de pri
mer, scgon i tercer cicles de quali
tat i adaptada ales necessita ts de la 
societa t, conso lidar les act iv itats 
de recerca, innovaei6 i transferen
cia de tec nolog ia, fomentar el 
desenvolupament professional del 
personal i millorar la ges ti 6 i 1'01'
gani tzacio interna. 

Objectius 
EI Departament de Lleng-uatges I 

Siste mes Inrormatics, entre d ' al 
tres objeetius, vol implantar la 
reforl11a del doctoral. E I 
Dcpartament de Composicio Ar
quitectonica te l'objectiu , en tre 
d ' altres , de crear la Figura del coor
dinador docent, que rcalitzara el 
pia per a 1a rnillora i la innovaci6 
docent, i aprofundir en la investi
gaci6 sobre I'arqui tectura gaudi 
niana i sobre I'arquitcctura dels 
segles XIX i XX. E I Depa!1ament 
d 'Exprcssi6 Grafica a l' Engi nyeria 
ha acordat, entre d ' altrc$ accions, 
impulsar fOrlal11cnl les tasgues de 
recerca i e1 Departament de Cons
truccions Arquiteclon igues JI s' ha 
eOl11 promes, entre d 'altres ac[ua
cions, a donal' a coneixer la unitat a 
I' ex terior. 

Programa de cooperacio 
amb America Llatina 
E I Deparll1ment de Llenguatges i 
Sistemes Informatics participa en 
un programa de cooperaci6 cien tf
fica en tre la U ni o Europea i 
America Llatina per al desenvolu
pament de la societat de la infor
maci6. L' objectiu del projec te es 
esLablir Jes bases de la polfti ea 
cicntffi ca als palsos d' America 
Llatina perque pugui n participar en 
els projectes del V Progral11a marc 
d 'R+D de la Uni6 E uropca amb les 
mate ixes condicions que els pa'isos 
eUl'opeus. EJ projecte esta cenLra t 
en la cooperaei6 cientffi ca amb 
Xile, Brasil , M exic i Argentina, i 
e n l'ajut al desenvolupamcnt 
cientffic de la resta de pa'jsos ll at i
noal11 ericans, 
EI European Research C onsortium 
for Informatics and Mathema Li cs 
(ERCIM) s'encarregil de coordinar 
la difus i6 de les activitats, les bases 
i els doc ume nts de l programa 
sobre Ja soc ietat de la informaci6. 
Des de la UPC, Ulises Cortes cOOj'
di na la cooperae i6 amb Mexic. 
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Investigadors de la Facultat de Nautica dissenyen 
i construeixen un veler d'altes prestacions 

El nOll model Open 6.5 participara e1 2001 
a la regata internacional M.ini-Transat, 
de Franc;a al Carib 
Un equip de la Facultat de Nautica de Barce lona 
(FNB ) ha iniciat aquest mes la construcci6 d'un 
vaixell de vela Open 6.5 , dissenyat amb l'objectiu 
que sigui el vaixell mes rapid i de mes qualitat del 
pais, per poder participar a la regata internacional 
Mini-Transat del 200 I. Aquesta regata consistei x a 
Lravessar I' AtHtntic en solitari des de Fran«a fins al 
Carib . Per al di sseny del veler, l'equip de l' FNB, 
dirigit per German de Melo, ha fet servir els darrers 
aven«os en teenologia i en ergonomia . En el pro
jecte hi participa I'aula FNB-CIMNE. El vaixell 
s'equipara amb tot tipus de sensors que permetran 
la ver ificaci6 del s calculs amb dades a eseala real. 
L' Open 6,5 de la UPC tindra les mides estandards 
que tenen els vaixells d ' aques ta c1asse , coneguts 
com caets de mar: 6,5 m d'eslora, 3 m de manega 
ampla i un calat de 2 m. Per a la construcci6 del 
veler es faran servir tccniques avan«ades que pro
venen de la industria aeron ilUtica ii ' aeroespacial. 
L' objectiu es intentar que el vaixell pugui navegar Simulaci6 del nou Open 6.S de la UPC 
tot sol i sigui el maxim de fiable. 

La desena edicio del Forum d'Enginyers Industrials 
acull un centenar d'empreses 
Els dies 16 i 17 de mar~, els estudiants de I' ETSETB van 
organitzar el Forum ETSEIB'2000, el mes important deJs 
que es realitzen a tot I' Estat en aquest sector. La desena 
ediei6 d'aquesl fo rum, que es un marc idoni per posar en 
contacte els estudiants amb les empreses i establir vincles 
uni vers itat-empresa. ha augmen tat quant al nombre d'em
preses participants en un centenar i quant a la participaci6 
d ' empreses eSlrangeres , procedents d' Alemanya, Fran«a, 
ItMia, Portugal i el Regne Unit. 
La primera jornada es va central' en i'orientaci6 profess io
nal i la segona, inaugurada pel conseller d'Industria, 
Comer~ i Turisme, Antoni $ ubira, es va dedicar ales 
empreses. Per primer cop, el Forum ETSELB ha tingut un 
espai a Internet. 
La web (htLp://www.forumbarcelona.com). que es man
tindra oberta tot el curs, ha permes realitzar l'intercanvi de 
curriculums i d ' informaci6 entre empreses i universita ris. 

f;:ll eU$ , ' 

Energia, sistemes mes nets 
Dins el V Programa menys contaminants. Acci6 clau 5: 

marc d'R+D de la UE, - Energia economica Sistemes mes nets d ' e

s' ha obert una nova eficient per a una nergia i energies reno

con vocatoria extraor Europa competi tiva. vables. 

d inaria per al programa - Tecnologies generi - Acci6 clau 6: Energia 

Energia, amb un pres ques . economica i efica« per 

supost de 100 milions - Suport ales infraes a una Europa competi

d 'euros. truclures de recerca. tiva. 

Per participar en Dates de tancament: 31 Data de tancament: 30 

accions concertades i de maig i I de setem de maig. 

xarxes tematiq lies es bre. es informaci6 al 

poden prescntar pro Centre de Transferencia 

postes relacionades Per participar en pro de Tecnologia (tel. 93 

amb tot el program a de jectes d 'RDT, les 40 I 7 1 26) 0 a In ternet: 

treball: accion s clau obertes http ://www.cordi s .lu/ 

- Sistemes energerics s6n ies segiienrs: growrh. 


r,~.~.~ 
,I "., 

EI dret a I'aigua potable 

Rafael Mujeriego 
Catedriltic d' Eng inye ria 


Ambiental del Departament 

d ' Enginyeria Hidrllulica, 


Madtima i Ambiental 


EI debat sobre i' aigua ha ex peri
mentat una notable intensitat i 
di versificaci6 , passant del ni veil 
local i nacional a I' intemacional , i 
des de l'abastiment publie fi ns a 
la preservaci6 i la millora ambien
tal. A la inquietud sobre la guanti
tat d'aigua s'ha afegit la referent a 
la seva qualitat, especialment per 
al manteniment d' ecosistemes 
naturals i a l' abast iment d' aigua a 
les pobl ac ions, i' agricultura i la 
industria . La limitaci6 de cabals, 
especialment en perf odes de 
sequera, i la qualitat de les fonts 
convencionals d'abastiment obli
guen a realitzar unes inversions 
notables i a dedicar uns recursos 
personals i economics mInims per 
a l'explotaci6 i el manteniment 
dels sistemes de potabilitzac i6 i 
distribuci6 d' aigua. 
Diflc ilmen t podra exerc ir- se el 
dret a l'aigua potable gue els ciu
tadans mereixe n si no es disposa 
d ' un sistema ad ient de regulaci6, 
potabilitzaci6 i di stribuci6. 
El desenvolupament de nous 
recursos hidraulics es un element 
essencial de la seva gcsti6. La uti
litl-ac i6 d ' aigUes subterranics, la 
subs tituci6 de cabals, l'estalvi i la 
utilil/.aci6 adicnt de J'aigua , i el 
dessaiatge i la reutilitzaci6 de I'a i
gua consti tucixcn ies alternatives 
mes usuals. Ales seves exigencies 
economiques han d' afcgir- se les 
de lipus social, que paden ser 
determinants de l' exit de l' alterna
tiv a. La reutilitl-aci6 de l'aigua 
iI·lustra la impon111lc ia que te la 
participaci6 del public en la justi
ficaci6 , la conccpci6 i l'explotaci6 
d 'aqucst tipus de projectcs. La uti
litzaci6 de noyes paraules , com 
aigua regenerada, aigua repurifi
eada i fins i tot aigua nova, evi
dencia la import illlc ia que te la 
qualitat de l'aigua i, per tant, el 
cost d'obtenci6 en l'exit del pro
jecte. D 'a ltra banda, la incorpora
ci6 d ' aques tes alternatives d'abas
timent comporten un ni veil supe
rior de gesti6 i de coordinaci6 ins
tilUcionai. 
En definiti va, perque el recurs 
hidric existent en el medi natural 
pugui convertir-se en un producte 
de gualitat control ada en el punt 
d'utilitzaci6 per I'usu ari, amb 
garanties de gualitat i de continu'i
ta t, es necessari un csfor« tecnic, 
economic i de ges ti6 cada cop 
mes notable, a mesura que els 
requisits de qualitat ambiental 
avancen i les fonts d' abastimenr 
es diversifig uen. 
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El Grup de Criptografia 
i Seguretat en Xarxes 
La recerca en protocols criptografics, seguretat en x ar
xes i algoritmes xifrats centren el treball d'aquest grup 
del Departament de Matematica Aplicada i Telemalica 

EI grup de recerca en Criptografia i Seguretat en Xarxes d ' Ordinadors es va 
fundar el 1988 dins la seccio de telematica del Departament de Matematica 
ApJicada i Telematica. 
Des de lIavors, aquest grup , form at per vuit investigadors i coordinat per Jose 
L. Melus, investiga en tres arees diferents. La primera es la de protocols crip
tografics per a gesti6 de claus. En aquest ambit desenvolupa metodes rapids 

per a la verifica
ci6 de signatures 
digitals i treballa 
en I'autentifica
cio de met odes i 
l'avaluaci6 i el 
disseny de nous 
protocols. 
Una altra linia de 
recerca es la 
implementaci6 de 
mecanismes de 
seguretat per a 
xarxes. S ' in
vestiga sobre la 
seguretat en 
entorns LA N i 
WAN , en comu
nicacions mobils 
i en entorns 

E l grup dissenya, avalua i implementa ai",ooritmes financers (bane a 
electro nica). 

Tambe estudia i desenvolupa sistemes segurs de radiodi
fusio i radiocomunicacio. 
Aixl mateix, aquest grup de recerca dissen ya, avalua i 

• L'equip 	 implementa algoritmes. En aquest ambit, realitza cripto
d'investigacio 	 anal isis i dissenya noyes estructures. 

E l grup participa en diversos cursos de tercer cicle, comha estudiat 
ara els cursos de doctoral en Criptografia, Seguretat anous Internet i Comerc; electronic, d illS el program a de docto

mecanismes rat d'Enginyeria Te lemalica, i tambe en seminaris i con
de seguretat ferencies internacionals . 

EI Grup de Criptografia i Seguretat en Xarxesper a xarxes 
d'Ordinadors ha desenvolupat, entre altres projecles, un 

d'ordinadors, 	 software encriptal per a aplicacions financeres, per enca
comunica	 !Tee de Bane Sabadell , un sis tema pruetie de criptofonia 

per a un canal vocal , un sistema de seguretat per ales xarcions mobils 
xes UPCNet i protoco ls cripLOgrilfics per protegir les i entorns transmisions en xarxes locals Ethernet, en cOl1lllnica
cions de banda ampla i en sistemes de comunicacions 
mobils. 

H.ewlett Packard i I'ETSEIB 
convoquen un premi en 
enginyeria mecanica 
L' empresa Hewlett Packard 1 

I'ETSEJB han acordat convocar un 
premi de 250.000 pessetes al 
millor projecte de fi de carrera en 
l'especialitat d'enginyeria mecani
ca. Aquesta es una de les discipli
nes estrategiques en l'ambit del 
disseny de mecanismes de preci
sio, fonamentalment en materi als 
plastics i metalls. Ames, es una 
area de coneixement basica per al 
desenvolupament de la microe
lect:ronica i constitueix un factor 
clau en I' enginyeria del software. 
Aquest nou acord entre la UPC i 
Hewletl Packard enforteix la rela
cio que des del 1972 mantenen 
ambdues entitats. 

EI CDDECMA ret 
homenatge a I'enginyer 
Jose Antonio Fernandez 
El Centre de Documentaci6 i De
bat d 'Enginyeria Civil i Medi Am
bient (CDDECMA) va organtizar 
el 14 de mars: un acte en homenat
ge al catedratic i enginyer de ca
mins, canals i ports Jose Antonio 
Fernandez Ord6nez (1933-2000), 
mort recentment, que havia estat 
professor d 'Estetica de l 'Engi n
yeria de I'ETSICCPM i president 
del patronat del Museo del Prado 
de Madrid. EI professor Salvador 
Tarrag6, del Departament d'lnfra
estructura del Transport i del Ter
ritori , va pronunciar unes paraules 
en memoria de I'enginyer, al que 
va qualificar com "un model de 
referencia professional" i va desta
ca r algunes de les seves obres, com 
el pont sobre la Castellana de Ma
drid, el nou pont del Diable a M ar
tore II i el de l' Urumea a Sant 
Sebastia, en construccio. 

Premi Aspapel a un 
projecte de I'ETSEIT 
Un estud i sobre la durabilitat del 
paper i Ja seva conservaci6 mit
jans:ant la desacidi ficacio, desen
volupat per un estudiant de 
l 'ETS EIT. ha rebut e l Premi 
ASPAPEL al millor projecte de fi 
de carrera, convocat per primer 
any per I' Asociacion Nacional de 
Fabricantes de Pastas , Papel y 
Carton, i dotat amb un milio de 
pessetes. En el projecte, titulat 
Comparacion de dos metodos de 
desacidificacion acuosa, l'estu
diant Daniel L6pez ha analitzat 
cine papers diferenls de!s segles 
XIV i XIX. El treball s'] Ja. du t C! 

tenne sota la direcci6 del professor 
Jose A. Garda, del Departament 
d' Enginyeria Textil i Paperera, i 
amb la col·laboracio de I' Arxill de 
la Corona d ' Arag6. 
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EI LESEC estudia l'impacte social de 
la construcci6 de l'AVE Esp anya-Fran~a 
La implantaci6 del Pia ferroviari d' al ta velocitat d' Europa i la construcci6 
d' una xarxa d ' autopistes en trams fronterers s6n els objectius proposats en un 
cstudi europeu sobre polftica comuna de transports i medi ambient de la Uni6 
Europea , en el qual ha participat el Laboratori d ' Estudis Social s de 
l'Enginyeria Civil (LESEC) de I'ETSECCPB. 
L' es tudi Policy assessment of ten and common transport policy I' han realitzat 
diversos grups d ' investigaci6 europeus, liderats per I'lnterdisciplinary Center 
for Comparati ve Research in the Social Sciences de Viena, en el marc del pro
grama de transports del IV Programa marc d'R+D de la UE. 
La finalitat del projecte ha estat estudiar la viabilitat d'implantar un sistema de 
transport public per a tot Europa i proposar solucions per superar els conflic
tes i les barrcrcs economiques i polftiques, que planteja la construcci6 de 
tunels, trams d ' autopistes, vies de ferrocan'il i enlla<;os entre carreteres i ferro
canils en els trams fronterers dels diferents paisos. 
EI LESEC, cOOl'dinat per Rosa Junyent. ha estudiat els factors socials, polfties 
i economics de la implantaci6 de \' AVE Espanya-Fran<;a 0 Tren d' Alta Velo
eitat Sud, pe l que fa a la construcci6 de I' ample de via intemacional en el tram 
Barcelona-Perpinya. Aquest projecte ha produ·lt acords sobre la construcci6 i 
l'explotaci6 de la infraestructura, aix] com sobre els diferents inlcressos polf
tics i economics d' Espanya i Fran,<a en la construcci6 del tunel transfronterer. 
Pero els investigadors han detectat la dificultat que suposa una construcci6 
bilionaria amb unes expectatives de rendibilitat a mitja termini incertes. 

L'ETSEIB acull el Simposi EI CREB organitza una 
IntemacionaJ sobre jornada de portes obertes 
el Reciclatge per a les empreses 
Eis dies 29 i 30 de mar<; experts EI Centre de Recerca en En
procedents de diversos paYsos es ginyeria Biomedica (CREB) va 
van reunir a I' ETSEIB al Simposi organitzar el 23 de mar<; una jorna
Intemacional sobre el Recic!otge, da de portes obertes ales empre
organitzat pel Club Espanol de los ses, sota ellema Noves eines per al 
Residuos, la Generalitat de foment de La inl1ovaci6 en teenolo
Catalunya, la Diputaci6 de gies mediques. La jornada, inaugu
Barcelona, I' Entitat del Medi rada pel vicerector de Polftica 
Ambient de ]' Area M etropolitana Cientifica, Joaquim Casal, va ser
de Barcelona i CES PA GR. vir per presentar ales empreses les 
EI simposi va servir per aprofundir diferents arees en que investiga 
en tots eh aspeclcs clau del reci aquest centre especffic de recerea , 
clatge: els instruments legals, que forma part de la Xarxa de 
economics i fiscals, la qualitat i la Centres de Suport a la Innovaci6 
competiti vitat del producte reci Tecnologiea de Catalunya. EI cen
clat, el rcsidu dOmeSlic , la creaei6 i tre treballa en biomaterial s i bio
I' obcrturo. de mereats per ales ma mecanica, senyals I sistemes 
[cries primeres, la situaci6 actual biomedics, robotica i visi6, instru
de les tecnolgoies i sistemes de mentaci6 i bioenginyeria i dosime
ge :: ti6, i l' evoluci6 del reciclatge. tria de les radiacions ionitzants. 

Un projecte conjunt de I'ETSETB i TV3 rep 
el Premi Salva i Campillo al projecte mes original 
L' Associaci6 C atalana d'E nginyers de Telecomunieaci6 (ACET) ha atOJ'gat 
exaequo el Prerpi Salva i Campillo al projecte mes original al grup de 
Comunicacions Optigues de l'ETSETB juntament amb ['equip tecnic de TV3, 
pel desenvolupament de sislemes de transmissi6 cligital per fibra optica de 
gran capacitat, per a senyals de vfdeo digital SDI i/o analogic , audio i dades. 
Aguest premi tambe el va rebre exaequo Ikerlan i Azbe. Els guardolls es van 
fer publics en el decurs de la V Nit de les Telecomunicacions 20nO, el 23 de 
mar<; a Barcelona. 
EI projectc de recerca mes dcstacat ha estat per a un innovador xip progra
mabIe i reconfigurable desenvolupat conjuntament per SIDSA, el grup 
d' Arquitectures Hardware Avan<;ades de la UPC i un equip de la Universitat 
de Sevilla. L'ACET tambe ha guardonat enguany Michel Carpentier, de la 
CE, amb el Premi Telecom Europa; Fernando Aldana, direc tor de la CICYT, 
amb el premi Telecom Espanya; Pedro J. Lizcano, enginyer de telecomunica
ci6 per la UPC i actual director general de Telef6nica I+O, amb el premi 
Enginyer de I' Any, i Noelia Cabez6n, amb el premi a l'Enginyer Novell. Els 
Premjs d'Honor ACET'99 han estat per a R icardo Valle, un del s fundadors de 
I'ETSETB, i Raimo Lindgren, exconseller delegat d ' Ericsson. 

T~sis dt)ctoral~ 

Contribucion al dimensionado 

de la capacidad de los sistemas 

moviles de nueva generacion. 

Alfonso Rojas , del Departament de 

Matematica Aplicada i Telematica. 

Dirigida per Josep Paradells. 

Uegida el 14 de gener. 


Estudio de la carga de espacio en 

polimeros amorfos por espec

troscopia dieh~ctrica. 


Miguel Mudarra , del Departament 

de Ffsica i Enginyeria Nuclear. 

Dirigida per Juan Belana. 

Uegida el 17 de gener. 


Disefio microelectronico de con

troladores para convertidores 

conmutados continua-continua. 

Eduardo Jose Alarc6n, del 

Departament d' Enginyeria 

Electroniea. Dirigida per Alberto 

Poveda. Uegida el 17 de gener. 


Speculative execution through 

value prediction 

Jose Gonzalez, del Departament 

d' Arquitectura de Computadors. 

Dirigida per Antoni M. Gonzalez 

Uegida el 18 de gener. 


Contribucion a la caracteriza

cion de los mecanismos de acce

so y traspaso en sistemas movi

les celulares basados en trans

mision de paquetes. 

Ramon A. Fen'us, del Depar

tament de TeOJ1a del Senyal i 

Comunicacions. Dirigida per Pilar 

Diaz. Uegida el 19 de gener. 


Contribucion al estudio de mcjo

ra de prestaciones del protocoio 

TCP en diferentes entornos. 

Ana M. Cal , del Departament de 

Matematica Aplicada i 

Telematiea. Dirigida per Josep 

Paradells. L1egida el 19 de gener. 


Analisis economico, juridico. 
financiero y de audi toria. 
Derecho conclJ rsa l y via bilidad 
,(conomica. Estudio empirico. 
Angels Roqueta, del Departament 
d'Organitzaci6 d'Emprescs. 
Dirigicla per Francisco Javier 
L1overa. L1egida el 20 de gener. 

Utilitzacio i desenvolupament 
metodologic d' eines basades en 
la clinamica molecular aplicades 
a I'estudi estructural de peptids. 
Josep Cant6, del Departamen l 
d'Enginyeria Qufmica. 
Dirigida per Juan Jose Perez 
Gonza lez. L1egida el 21 de gener. 

Contribucion al model ado y 
caracterizacion de nodos en redes 
de banda ancha. Aplicacion aJ 
multiplexor inverso ATM. 
M6nica Aguilar, del Departament 
de Matematica Aplicada i 
Telematica. Dirigida per Juan 
Garda. L1egida el 21 de gener. 
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Prop de 80.000 estudiants 
visiten la U PC al Sal6 de 
l'Ensenyament 
Estudiants de l'Escola d'Optica i Optometria de Terrassa de 
la UPC van fer tests visuals als estudiants que van visitar 
I'estand de la UPC al Sal6 de l'Ensenyament 

Aquesta era una de les novetats que va 
presentar la Universitat Politecnica de 
Catalunya en el Salo de 
I'Ensenyament, que va tenir lloc el 23 i 
el 24 de man;: a Barcelona. L'estand de 
la UPC va reservar un espai per a estu
diants de l'Escola d'Optica i 
Optometria de ]a UPC a Terrassa, on es 
van fer examens visuals als estudiants 
de secundaria que visitaven la UPC, 
com a mostra de la importancia que per 
als estudis tecnics que imparteix la 
Politecnica tenen les practiques. 
Els visitants de I' estand van rebre tota 

- Ame s 
de guies 
sobre els 
estudis, 
e ls 
estudiants 
van rebre 
un CD-Rom 
amb la 
informacio 
sobre la 
Universitat 

la informacio d'interes sobre les titula
cions que imparteix la UPC, els campus, els serveis i les sor
tides professionals a traves de terminals d'ordinadors, perl), a 
mes, un bon 
nombre d' estu
diants universita
ris de les escoles 
de la Politecnica 
van atendre per
sonalrnent les 
consul tes dels 
futurs estudiants. 
Tambe van rebre 
diferents guies 
d' estudis per 
arees tematiques: 
info r matica, 
arquitectura , 
enginyeria civil, 
telecomunicacio, 
etc., i enguany 

van recollir una guia completa de 

tota la Politecnica editada en CD 

ROM. 

Un altre dd s atracti us de I' espai 

de la UPC era un joc amb pregun

tes que permetia orientar cap als 

esludis que imparteix la UPC que 

s6n mes adicnts a eada estudiant, 

segons els interessos i capacitats. 


Mobilitzacions 
EI primer dia del Sal6 va coineidir 
amh lcs mobililzacions que van pro
tagonitzar prop de 10.000 estudiants 
universi taris en contra de l'anome
nat injorme Bricull, que es va pre
senIor l'endema. Un grup d 'estu
diants va irrompre en el Sal6 i grups 
radicals van assaI tar alguns deJs 
estands de les universilats. Davant 
eL, fets, els rectors de les uni versi
tats catalanes van fer un manifest de 
ondemna energica ales accions de 

violencia ivan expressar la seva 
solidaritat amh les insti tucions i 
persones afectndes. Segons el mani
fest "actuaciol1s com aqllcstes no 
L'ontribueixel7 af normaL esdeveni
//lent de la )lida ciutadana i sCln la 
IIcgaci6 de Les condiciolls de diitleg 
i convivencia que s(5n les habitual.\· a 
les institllciolls IIlliversitaries". 

Associacif'lnS 

S'obre la VIII convocatoria 
d'ajuts del CCD 
EI Centre de Cooperaci6 per al 
Desenvoluparnent de la UPC ha 
obe111a convocatoria d'ajuts per a 
les accions de cooperacio que 
duen a terme estudiants, professors 
i PAS de la Universitat. Hi podran 
conc6rrer els projectes, cursos i 
iniciatives de cooperaci6 adrec.ats 
a pa'isos en vies de desenvolupa
ment i, com a nove tat, aquest any 
tambe es podran presentar activi
tats de sensibilitzaci6 sobre la pro
blematica dels desequilibris i el 
foment de la solidaritat. 
Es prioritzaran les propostes que es 
realitzin a les regions de 
Colombia, Nicaragua, Hondures, 
EJ Salvador, Guatemala, Haitr, la 
Republica Dominicana I 

Venec.uela, que darrerament s' han 
vist greument afectades per catas
trofes naturals i que estiguin enca
minades a contribuir al proces de 
reconstrucci6 i rehabili taci6 de les 
zones afectades i a la millora de les 
condicions de vida de la poblaci6. 
Mes informacio a CCD. telefon: 
93401 5961. 
e-mail: info.ccd @upc.es 
http://www.upc.es/ccd 

Es convoca el concurs 
EMPRENEDORSe 
EI programa INNOVA de la UPC 
col·labora en la segona edici6 del 
concurs EMPRENEDORS-e, que 
promou el Comissionat per a la 
Soci etat de la Informaci6 per 
fomentar la creaci6 d' emprescs en 
l' ambit de les TIC i premiar-ne les 
millors iniciatives. E l programa 
INNOVA dona suport al s membres 
de la UPC que vulguin participar 
en el concurs. 
http://www.cmprcncdors-e.gencat.es 

Les festes de campus 
Els di ferents campus de la UPC 
han programat fins a final de curs 
amb la col·laboraci6 de I' Univers 
diverses activitats i festes de cam
pus. Les primeres en tenir lI oc han 
estat la Fe$ht de I' Esp(Irl i1 I.. 
Pla~;a, el 23 de marc. a r EUPVG i 
la Setmana Cultural del centre, del 
20 al 24 de marc.. 
Aquesta es I' agenda de les que 
tindran lloc properament: 
14 d'abril: Festa de l'I'. UP.8L. 

13 d' abril: V Diada l~spllrti\"a 
Cultural de I'EUP~L 

11 de maig: Festa del Campus de 
Tcrras!la, amb una curs a popul ar i 
un concert de nit. 

Del 8 al 12 de maig: Sl'tmana 
Cultural dr I'ET:iEIT. 
J 0 de maig: Selmana CuJtural de 
"ETSA\'. 
Del 3 al 7 d'aoril: Sctlllana 

ullural de rEUETIB. 
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Caos i intel"ligencia empresarial: 
els seminaris de I'FPC 
L'FPC ha organ itzat un progra ma de semi nalis empresarials que ajudin a 
millorar la com peti ti vitat i la gestio del coneixement ales empreses. EI pro
grama es va inaugurar el 6 de mar~ amb una taula rod ona so bre "L'efi eae ia 
com a resposta a la complex ita t: la teori a del caos i la gestio empresari a l", en 
la qual van participar la presidenta de I' FPC, Merce Sala, el president de 
Hewlett Packard, Juan Soto, i e l director del Museu de la Ciencia, Jorge 

Wagensberg. Partint del punt de vis ta cientf
fic, Jorge Wagensberg va dir que ex isteixen 

E I proper seminari: 
9 de maig: L' lmpacte de 
les 'felecomunicacions a 
J' E mpresa. Es trateg ies 
d ' Accio. Mes informaci6 
al te l. 93 40 I 77 5 I i a 
http://ww w.fpc.upc.es 

lIeis que permeten mesurar com els sistemes 
es fan mes complcxos, es mantenen i can
vien. En la seva opinio , a ixo es una bona fo nt 
d ' infonnacio per entendre els mecanismes 
de les organitzacions humanes. 
Per al presiden t de Hewlett Packard, Juan 
Soto, el caos es manifesta en esdeveniments 
aparentment aleatoris i la teoria del caos eo n
tradiu el control de la real itat. Per a Soto, el 

caos possibilita energia creadora, i capac itat d ' innovacio i canvi , i propicia un 
mon cll1presarial en coevoluc io i cooperacio. Meree Sala va parlar de la 
intel·li gencia cO ll1peti ti va de les empreses i va afirmal que aquestes organit
zacions tendeixen a la desaparicio quan no han sa but adaptar-se al canv is de 
la soeietat. Per canviar es necessiten substituir rutines a traves de la innova
cio tecnologica i la eapacitat de pensar diferent en funcio de noyes cir
cumstflOcies. Prec isamen t, la in te l·li gcncia competitiva ~s un concepte que 
recu ll aquesta capac itat als ambits indi vi du al i col·lectiu. Es la forma de saber Informe MIES, 
fer, en base ala info rm acio i l 'experieneia, i de desenvolupar la capacitat per una aproximacio 
adaptar aquest sa ber, antic ipar-se ales circunstancies. a I'impacte 

ambiental de 
rEscola 
d'Arquitectura 

Prop de 500 estudiants participen ales aules empresa del Valles 
MIES, Model d ' In

EI 27 de mar~ es va fcr l' acte de clo empreses dels sectors de la informa ves ti gacio d' Edifi
enda de les aules empresa que orga tica i les te lecomunicac ions. cici6 Sostenible. ha 
nitzen !'ETSETB i la FIB i que han Impartit s per enginyers i tecn ics de 
acollit estudi an ts d 'altres centres de les empreses , e ls seminaris, que es 
la Upc. En total hi han participat 453 comptabilitzen com a c redits de lliu
estudiants i s'hi han fet 1.170 matrf
cules, cosa que implica que cada Acte academic a la FIB. El 15 de mar~ 
estudian t s' ha matriculat en ll1eS de va Lenir lloe a l"auditori de I'edifici Vertex l'acte 
dos cursos. E ls seminaris que han academic de lIiu rament de diplomes als graduats
despertat mes inLcres han estat els de del c Lirs 98/99 de la Facu Ilal d ' Info rmatica de 
comcr~ electronic i In ternel, les habi Barcelona. A I'ac le va assis tir Lluls Oli vella, 
litats personals i I'empresa i lcs tel e director de \' l nslilul M unicipal d ' In fo rmatica, 
cOIOunicacions avan~ades (salcll its , que va parla r del Paper de l es IccnoLogies aLes 
mohil s .... ). Les aulcs empresa han organitzaciol1s. En e I decors de ]' ac te Ignas i 
tingut lloc al Campus Nord des del Ten'ala, prestigios music de jazl i cxalumnes de 
3 1 de gener i lenen com a objec tiu la FIB, va interpretar a lgunes peees . 
posar en contacte els es ludiants i lcs 

Agend~ 

Poesia a la Biblioteca 
Premi a la sostenibilitat 2000. Fome nlar cIs I 13 d ' abri l tindra lloe a les 
principis del desenvo lupamenl sosten ibJc en la 12 hores a la B iblioteca 
fein a de ls f"u(urs litul als d 'enginyeri a ind ustrial cs Rector G abriel Fen'ate una 
\' oojec tiu del Premi a la Sostellibilitat 2000 que jornada dc poesia per pre
convoca e l Col·leg i d' Engin yers Tccnicssenlar e l ca t~lI eg del fon~ de 
Industria ls amb e l suport de la Upc. E I premipoes ia catal an a G abri e l 
guardona a l projecte fi de carrera mcs sostenible i Fena te . EI catedratic de la 
premia taIll I' es tudiant com al professor lutor dclU ni versila t Jaume I Vicen t 
treba ll i a l'e.scola en la qual s ' ha formal. Adre\atM. Salvador. lleg ira la con
al s lreba ll s prescntats durant el curs 1999-2()()() fe re nc ia "Poesia , c iuta t 
per es tudiants de les escoles d ' enginyeria lecnicaobelta" i es fara una lectura 
de Barcelona e l primer guardo sera de 9.0()() curos de poemcs a carrec deJs pro
per a I' aulor i ].000 euros per al tulor. La data fessors Jau me Rossello i 
Ifm it de presenlaci6 es cl 30 de setembre pero Ics Manel G arcia i de I'ac triu 
so l·liciluds per participar-hi s' hauran de fcr arribarRosa No vell. F inalment, hi 
al C ol·legi (Consell de Cen t, :165. Barcelona) intervendra e l rector de 

I' UOC, Gabriel Ferrate. 

P...a,. ~I;acil)ns 


Las formas de la 
residencia en la 
ciudad modema 
Edicions UPC ha ree
ditat Las formas de La 
reside/Kia en la ciu
dad moderna de 
divcrsos au tors coor
clina ts per I'a rquitecte 
Carlos M artL EIllibre 
fa una revisio sobre el 

paper de la res idencia en la forma
cio de la ciu tat moderna i inelou 
nombroses experiencies. 

EI Punt d'Edicions UPC 
Edicions UPC, coincidint amb la 
celebracio del Dia del Llibre la 
diada de Sant Jordi , inclou amb 
aques t Informacions un ori ginal 
punt de llibre. 

estat una inicitiva de 
I' ETSAV dins el PIa 

de medi ambient de la Upc. 
Elaborat pe l professor Albert 

uchi i l' estudiant Isaac Lopez, 
J'informe, ara publicat, te l'objec
tiu d' avaluar J'impacte ambiental 
de di versos aspectes de I' Escola 
(energia , emissions per la cons
tru cc io i i'us de l'edifici, pel trans
port 0 pels mateixos usuaris, i 
a llres d' associades a l' activ itat dels 
llicenciats de I' ETSAV), pergue 
sigui possi ble reduir-ne ]' impacte 
global amb una politica ambiental 
eguilibrada. 

Experiencies de miIJora de 
la qualitat docent a la UPC 
:::1 Serve i de Ges tio Acadc flllca ha 
coordinat aqLlestllibre que recu ll 
les propostes de lllillores docents 
que es van prese ntar a la segona 
convocaloria de selecci6 d 'expe
liencics de mill ora de la qualitat 
docent, que va tenir Il 0c e l 1998. 
E s tracta de 12 projecles ent.re els 
quaIs la comiss io selecc ionadora 
va destacar unanimament els titu
lats La fis ica a traves de la cien
cia~flcci6, de Jorcli Jose i Manel 
Morcno (Dept. de Ffs ica i 
Enginyeri a Nuclear) , i Laboratori 
d 'anc'tlisi matemcltica, de Miquel 
Grau i Miquel Noguera (Dept. de 
Matematica Apli cada II) 
Properament es presen tara elllib re 
iI' an unci de la nova convocatoria. 
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• L'ETSAB imparteix 
Arquitectura i el Graduat en 
Paisatgisme. EI curs que ve 
impartira tambe el Graduat 
en Disseny amb I'ETSEIB 

Durant el ~o'pc;lr1de ,
celebraclp erel 25e
anlversan de la creaci6 de 
I' ETSAB, el rector, Jaume Pages va 
anunciar eL concurs per al projecte d' ur
banitzaci6 de I' espai situat entre 
I' Escola d' Arquitecillra i la 
d' Aparelladores, EI projecte d'urbanit 
zaci6 es prevell en dues rases: una pri
mera en la qual s'adequarfl l'cspa i i es 
conslruira una biblioteca que funcionara 
com Biblioleca de I'ETSAB i una sego
na fase en que cs donara lloc a la gran 
Biblioteca d ' Arquilectura. Eis lreballs a 
concurs, que est~l obert tambc a arqui
[ecles i professors de la UPC, donaran 
L10c a una exposi ci6 durant aquesl any. 
En el mateix aete, el director del centre, 
Ed uard Bru, va destacar el caracter 
inlernacional de l' esco la "pcr aixo les 
celebraeions mes pLlbliqucs d'aquesl l25 
aniversari lcnen a veurc amb In revi si6 
de propostes arquilectoniques i urbanes 
d ' ambicioses ciutats en renovaei6" . 
Venecia, Rouerdam, Parfs i la mateixa 
ciutat de Barcelona exposaran cl seu 
futur en el marc de les eelebracions. 

• Eis 125 anys de I'ETSAB 
es van celebrar amb un 
sopar al Palau de Pedralbes 

'Escola d'Arquitectura 
de Barcelona, 
125 anys tent historia 
L'ETSAB ha organitzat un J?rograma d'actes 
per celebrar l'aruversari que mcfou exposicions, 
conferencies, publicacions, debats i concerts 

L'Escola Tecnica Superior 
d'Arquitectura de Barcelona 
(ETSAB) celebra el 125e aniversari 
de la seva fundaci6, l' a ny 1875. 
Els actes commemorat ius es van 
iniciar el 21 de man; amb un 
sopar al Palau de Pedralbes, al 
qual va assistir una amplia 
representacio del mon academic, 
politic, professional i institucional. 
La inauguracio de les celebra 
cions es va completar amb un 
concert de la Coral Arquitectura 
iamb l'acte d'entrega de 
diplomes. 

L'ETSAB forma part de la UPC des 
de la creacio de la Universitat el 
1971 i ha format milers de profes
sionals en les especialitats de 
Projec tes , Ed ificacio i Urbanisme. 
Actual ment, esta dirigida per I' ar
quitecte Eduard Bru Bistuer i im
parte ix estudi s a uns 4.000 eSIU
di ants , i te 300 professors i uns 50 
PAS. 
L'oferta docent s'estructura al vol
tant dels estudi s d' Arquitectura i el 
Graduat en Paisatgisme, i gaudeix 
d'un important reconeixcment 
internae ional, que es tradueix en 
mes de 230 estudiants estrangers 
que cursen estudis mitjanyant pro
gra mes d ' intercanvi, L'ETSAB 
acull tambe un tery dels doctorands 
de la UPC. 

Sortides professionals. Eis titulats 
de I'ETSAB desenvolupen la seva 
tasca professional en cis ambits de 
I'arquitectura, l'urbanisme, la 
construccio, el paisatgisme, la res
tauracio d'edificis i monuments, el 
dleul d'estructures a la construc
cio , el disseny i la docencia. 
EI centre mante conven is de coope

raci6 educativa amb mes de 800 

empreses i institucions per a la rea

. litzacio de practiques remunerades. 


Recerca. Edificaci6, disseny arqui
tectonic, urbani sme, teoria, analJisi i 
crftica arquitecto ni ca, patrimoni 0 

representacions gratiques aplicades 
a l'arquitec tura son algu nes de les 
arees de recerca en que treballen els 
grups d'investigacio del centre. 
L'ETSAB realitza cada any nom
brosos projectes a traves de conve
nis amb empreses i institllc ions en 
ambits relacionats amb ]' arquitec
tun! bioclilll tltiea , l' evoillci6 de les 
cilltats i el seu desenvoillpameni en 
el territori, la ll'ansformaei6 de 

l'habitatge, l'impacte ambiental de 
l' entorn constru'it, la rehabilitaci6 
d' edificis an tics i les patologies de 
la conslrucci6, I' acustica dels 
espais, aixl com proj ec les de coo
peracio amb palsos en vies de 
desenvolupament. 
L'ETS AB integra centres de recer
ca com el Centre de Recerca i 
Projectes del Paisatge, e l Centre de 
Polftica del Sol i Valoracions i c l 
Centre de Docume ntac i6 de 
Projectes d ' Arquitectllra de 
Catalunya. 

Vida univer sitaria. Els estudiants 
de l' Escola s'organirzen a traves de 
la delegaci6, la OED' AB , i panici
pen en diverses associacions de la 
Universitat. S'organitzen nombro
ses exposicions , cicles de conferen
c ies en que participen arquitectes 
d ' arreu del mon i viatges d ' estudis. 
La biblioteca del centre, amb uns 
28.000 volums, es un referent en 
arquitectura pel seu fons de llibres 
antics i un arxiu grafic de proj ectes 
i dibuixos dels arquitectes mes 
rell evants de la ciutat. 
La Coral Arqlliteetura, fundada el 
1985, es un allrc elemen t c1 au en 
les activ itats culturals del centre. 

Alguns dels actes 

de I'aniversari 


Palau de Pedralbes, Diagonal, 686 

>< Venezia: la nuova a rchi

tettura. De l' II d'abril al 21 

de maig . >< New Landscape 

Frontiers. Del 12 de juny al 

23 de julio!. >< Seine Rive 

Gauche. Del JO d 'octubre al 

19 de novembre 


ETSAn. Diagonal, 649 
>< Proj ectes fina) de carre
ra. Del 26 de selcmbre al 5 de 
novembre. >< Concert de la 
C oral Arquitectura, la Coral 
d el Campus de Terrassa i 
l'Orquestra de Camb ra de la 
Upc. Te DeLlI/I, de M .A. 
Charpenti er, 21 de mary, 20 C' 

hores, sala d ' aeles ~ 

"'
r
:Centre de CuJlura Contcmporimia r-

de Barcelona, CCCIJ. Montalegre. 5 ?v 
eJ) >< La fundacio de la ciutat OJ 

en el mon antic. Del 8 al 10 .v: 
de jUllY. 'ii 

is 
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