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El Pla plurianual d’inversions en 
tecnologies de la informació i la
comunicació per al període 
2004-2006, aprovat al darrer Consell
de Govern, ha de permetre planificar
l’assignació de recursos per a 
l’adquisició d’equipament en 
tecnologies de la informació 
adreçades a la docència, la recerca
i la gestió de la Universitat. 
El Pla té l’objectiu de prioritzar i 
assignar els ajuts correspnents a les
unitats bàsiques, funcionals i
de campus, les quals podran
fer les seves sol·licituds fins al
31 de  març •

Aprovat el Pla
plurianual
d’inversions 
TIC per al
2004-2006 

L’administració de
personal electrònica
La Universitat disposa d’un
nou espai a Internet que ha
de facilitar l’accés a la infor-
mació relativa a temes de per-
sonal, tant per al PDI com per
al PAS. El nou servei permetrà
a l’usuari la realització per via
electrònica d’una bona part
de les gestions administrati-
ves que fins ara només es
podien fer personalment. 
El web disposa també d’es-

pais per accedir a
informació privada de
cadascuna de les
persones •

La recerca 
en nanoenginyeria
de la construcció
Un grup de professors de la
UPC ha començat a treballar
en un nou camp de recerca
emergent: l’estudi de les tec-
nologies nanomètriques en
l’àmbit dels materials de
construcció. Aquesta línia de
treball es desenvolupa en el
nou Laboratori de Nanocièn-
cia i Materials de la Construc-
ció, adscrit a la Secció de
Materials del De-
partament d’Engi-
nyeria de la Cons-
trucció •7 HomenatgeHomenatge

a la lluita la lluita 
antifranquistantifranquistaa 94
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Es destaquen a continuació els aspectes més sobresortints de l'informe que el rector va presentar
davant el Consell de Govern. Són aquests:

informe del rector al Consell de Govern 30 de gener de 2004

Els acords aprovats pel Consell de Govern es poden consultar a: http://www.upc.edu/bupc. 
En aquesta publicació trobareu informació sobre els més rellevants.

Jornades sobre el finançament de la universitat. El rector
informa que, arran de l'encàrrec que li va fer el president de la
CRUE, els dies 14 i 15 de gener es van celebrar a Madrid les jor�
nades Las Universidades en la Sociedad del Conocimiento:
Financiación de la Enseñanza Superior y de la Investigación, on
van prendre part personalitats del món de la política, de l'em�
presa, dels sindicats i de les universitats. Les jornades van ser
un èxit atesa la capacitat de convocatòria, la qualitat dels parti�
cipants i dels assistents, pels temes tractats i per l'assoliment de
l'objectiu fonamental que es perseguia: crear un fòrum estable i
regular per al diàleg societat�universitat. Amb una periodicitat
anual, aquestes jornades tenen la voluntat de constituir�se en
referent estatal entorn del futur de la universitat des d'una refle�
xió conjunta amb representants de la societat. Per garantir la
continuïtat del projecte s'ha creat una comissió permanent. 

Reunió preparatòria de la mesa de diàleg entre sindicats i
CRUE. Ha tingut lloc recentment la reunió preparatòria per a la
constitució d'una mesa de diàleg entre els sindicats i la CRUE.
En la reunió, segons informa el rector, que per encàrrec de la
CRUE n'és l'impulsor, es van establir les bases de funcionament
de la mesa així com el calendari de les sessions. La mesa serà
presentada públicament aquest mes de febrer a Madrid i en for�
men part dos representants de la CRUE i dos més per cadascun
dels sindicats més representatius. Amb la creació d'aquesta
mesa es disposarà d'un marc natural de relació entre la CRUE i
els sindicats, del qual fins ara s'estava mancat.

Reunió entre representants dels rectors i del Ministeri. El
rector informa que la setmana passada es van reunir represen�
tants de la CRUE i del Ministeri d'Educació, Ciència i Esport per
preparar la propera sessió del Consell de Coordinació Univer�
sitària (CCU), que serà la darrera de l'actual legislatura. En la reu�
nió es va avançar força en la majoria de qüestions relacionades
amb el decret de règim de professorat i amb la reforma del sis�
tema d'habilitacions. No obstant això, hi va haver desacord en el
nombre de places d'habilitacions a convocar. Caldrà esperar els
resultats de la sessió del CCU del 17 de febrer, abans de fer�ne
una anàlisi i extreure'n conclusions i valoracions.

Decret de règim de professorat funcionari. El rector presen�
ta l'esborrany de decret sobre règim de professorat funcionari, el
debat sobre el qual serà un dels punts de l’ordre del dia de la
propera sessió del Consell de Coordinació Universitària. L'es�
borrany ha merescut l'informe favorable de la comissió mixta rec�
tors�Ministeri i tot fa pensar que es convertirà en decret. Si s'a�
prova el text, es podrà desenvolupar una política del professorat
més flexible pel fet que el decret reconeixerà la dedicació del
professorat en les tasques i activitats que li són pròpies (recerca,
docència, gestió...) i establirà les forquilles horàries docents d'a�
plicació mitjançant el Pla individual de dedicació acadèmica.

Relacions amb el nou Govern de Catalunya. El rector valora
positivament les relacions entre els rectors de les universitats
catalanes —l'ACUP— i el nou Govern de la Generalitat i, en
especial, amb el nou conseller d'Universitats, Recerca i Societat
de la Informació, Carles Solà, que està mostrant una actitud molt
oberta i dialogant, i una bona disposició a l'hora de tractar qües�
tions urgents en l'àmbit de les TIC. 
El conseller Solà farà una visita a la UPC el 18 de febrer, en el
decurs de la qual es tractaran les qüestions que més preocupen
la Universitat i se l'informarà dels projectes de futur en els quals
s'està treballant. 
El rector fa referència també al nomenament d'Oriol Ferran com
a secretari de la Societat de la Informació en substitució de Jordi
Albinyà. Assenyala que el relleu ha de servir com a incentiu per
reforçar l'I2CAT. També comenta el relleu al front de la Fundació
Catalana de Recerca de Lluís Jofre per Enric Banda, que fa que
el professor Jofre es reincorpori a les seves tasques a la UPC.

Tribuna Barcelona. El rector informa i fa una valoració positiva
de la seva recent compareixença pública a Tribuna Barcelona,
seguida per un bon nombre de representants de diversos esta�
ments socials i econòmics de la societat catalana, i de l'oportu�
nitat que va tenir d'explicar el projecte UPC, els objectius i els
reptes de futur que la institució té davant seu.  

Reactor de l’ETSEIB. El rector informa que el BOE ha publicat
recentment l'autorització per a la reutilització de les instal·lacions
que havien acollit el reactor nuclear ARGOS a l'ETSEIB. Explica
que es finalitza així el procés de clausura del reactor i afegeix que
aquesta és la primera instal·lació nuclear que s'autoritza a ser
reutilitzada a Espanya, prova evident de la capacitat acadèmica
i tecnològica de la UPC per fer front a processos de clausura
d'instal·lacions nuclears abans de destinar�les a altres usos.

Riscos laborals. El rector destaca l'expertesa mostrada per la
UPC en matèria de riscos laborals, posada en relleu darrerament
en dos aspectes ben concrets. D'una banda, per la concessió
per part de la Conselleria de Treball de Galícia d'una subvenció
destinada a la celebració del III Congrés Mundial de Riscos
Laborals, un congrés referent mundial en aquest àmbit que des
de la primera edició lidera la UPC. 
De l'altra, pel fet que, en la darrera trobada entre Finlàndia i
Espanya, celebrada a Barcelona, es destaqués la qualitat i l'ex�
cel·lència de la col·laboració existent en matèria de prevenció de
riscos laborals entre Finlàndia i el grup de la UPC, liderat pel pro�
fessor P. Mondelo.

Reforma de l’ETSEIB. El rector informa el Consell de Govern
que properament es reunirà la Comissió de Qualitat de l'Ajunta�
ment de Barcelona per informar sobre el projecte de reforma i
remodelació de l'ETSEIB. 

Els acords aprovats pel Consell de Govern es poden consultar a: http://www.upc.edu/bupc. 
En aquesta publicació trobareu informació sobre els més rellevants.

http://www.upc.edu/bupc
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El darrer Consell de Govern va aprovar
la primera convocatòria del Pla pluria�
nual d’inversions TIC 2004, presentat
pel Vicerectorat Adjunt TIC.  Amb una
dotació pressupostària per a aquest
any d’1.050.000 euros, aquest Pla
preveu el període fins al 31 de març
perquè les unitats bàsiques, funcionals
i de campus presentin les seves pro�
postes al Vicerectorat, mitjançant la
intranet UPC (http://intranet.upc.es/

PlaTIC2004).
Es preveu que la resolució de sol·lici�
tuds s’aprovi al Consell de Govern del
mes de maig, de manera que les com�
pres a gran escala es puguin lliurar al
juliol.
El Pla té la finalitat d’adequar i renovar
la infraestructura TIC de la UPC, per
garantir la fiablitat, la velocitat, la segu�
retat i la flexibilitat dels serveis que es
presten, i reduir els costos sempre que
sigui possible. Un altre dels objectius
és centralitzar l’adquisició d’equipa�
ment estàndard.

Prioritats
El document aprovat especifica que hi
ha propostes que es resoldran amb
valors de referència i altres que s’han
de prioritzar. Per a les primeres, cada
unitat rebrà el nombre màxim d’ordina�
dors personals i d’aula que pot dema�
nar, amb cofinançament, per al trienni
2004�2006.
S’han previst tres variants del model
personal estàndard a escollir a la
sol·licitud: portàtil, sense monitor i ter�
minal.
Per a la resta, es prioritzaran les pro�
postes relacionades amb els projectes
institucionals estratègics, tot valorant
els principis d’equilibri en la distribució
de recursos, de coherència amb el pla
estratègic de la unitat, de sostenibilitat,
d’innovació, de millora de l’eficiència
interna, així com de garantia de servei
i dotació TIC mínima. 
Així mateix, el document defineix dife�
rents àmbits d’actuació amb criteris de

priorització específics per a cadascun:

• Àmbit de projectes (institucionals i
específics), en què es prioritzarà la
integració dels sistemes d’informació,
l’ús de software lliure i els desenvolu�
paments que ha de realitzar la UPC o
les entitats del Grup UPC.

• Àmbit de xarxa de veu i dades (cen�
traletes telefòniques, connexió Inter�
net, xarxa electrònica troncal, accés
remot, sense fil), en què es prioritzarà
la substitució de tecnologia ATM de les
xarxes locals per tecnologia Gigabit

S’aprova el Pla plurianual d’inversions TIC 2004-2006
La primera convocatòria del Pla plurianual d’inversions
TIC de la UPC per al període 2004-2006, aprovat pel
Consell de Govern del 30 de gener, recull les propostes
d’inversió d’equipament en tecnologies de la informa-

ció adreçades a la docència, la recerca i la gestió de la
Universitat, i té la finalitat de prioritzar i assignar els
ajuts corresponents. Les propostes de cada unitat es
podran presentar fins al 31 de març. 

Ethernet de la xarxa troncal.

• Àmbit de servidors (corporatius i d’uni�
tats, discs i robot de còpies de segure�
tat), en què es promocionaran les reno�
vacions i ampliacions imprescindibles.

• Àmbit de perifèrics (equipament de
videoconferències, lectors òptics,
impressores i altres).
• Àmbit d’ordinadors personals (PDI/PAS).
• Àmbit d’ordinadors per a aules, en
què es preveu que a tots els centres
docents es pugui renovar un PC per
cada 20 estudiants a temps complet •

El Consell de Govern ha donat llum verda a la primera convocatòria del Pla
d'inversions TIC per al trienni 2004�2006. Juntament amb el Pla d'inversions
en edificis existents, també de caràcter plurianual, la nova política de l’equip
de Govern vol refermar l'aposta per la planificació, que permet esglaonar les
inversions d'una manera global i transparent.
Per primer cop, la UPC estableix uns mecanismes de renovació de l'equipa�
ment informàtic. Tot i que la dotació d'ordinadors a la UPC és pràcticament
universal i quasi tots els llocs de treball requereixen aquesta eina informàtica,
l'antiguitat dels equips no sempre es correspon amb les condicions de tre�
ball adequades per a l'excel·lència acadèmica que la UPC vol assolir. 
Amb aquest nou pla es vol assolir l'equilibri entre les inversions en infraes�
tructura global, els equipaments específics de les unitats i la dotació d'in�
formàtica personal. Tot això amb una planificació a tres anys vista, que per�
meti aconseguir les millors condicions econòmiques en les compres, una
gestió més eficient i una retirada dels equips vells sostenible i solidària.

Cristina Barrado, 
Vicerectora adjunta TIC

L’aposta per la planificació 

http://intranet.upc.es/


La UPC, arran del 25è aniversari de la
Constitució, ha decidit programar un
seguit d'actes, especialment adreçats
als estudiants, per donar a conèixer i
entendre el passat i poder, així, afrontar
el futur amb més força i saviesa. 
El Consell de Govern, reunit el primer
de desembre passat, va establir els cri�

teris que havien de presidir els actes,
que tenen la voluntat de retre homenat�
ge a la lluita antifranquista que va fer
possible la recuperació de la democrà�
cia i de les llibertats nacionals de Cata�
lunya. L’homenatge es farà al conjunt
de persones que van lluitar contra la
dictadura. No obstant això, i per evitar

la dilució d'aquest homenatge, es per�
sonalitzarà en persones representatives
del col·lectiu homenatjat mitjançant la
investidura de tres doctors honoris
causa: Gregorio López Raimundo,
Maria Salvo Iborra i Agustí de Semir
Rovira. Les activitats programades
s’adrecen  especialment als joves, en
particular als estudiants de la Universi�
tat, als quals se’ls vol transmetre el mis�
satge que la democràcia es construeix
i s'enforteix dia rere dia amb la partici�
pació i l'exercici dels drets cívics •
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Amb el títol "De la Constitució del 31 a la del 78: la lluita antifranquista
per a la recuperació de la democràcia", la UPC organitza els dies 23, 24,
25 i 26 de febrer l’homenatge al conjunt de persones que van lluitar con-
tra la dictadura i que van fer possible la recuperació de la democràcia. 

Homenatge a la lluita antifranquista

P r o g r a m a  d ’ a c t i v i t a t s

• 23 de febrer, a les 12 hores. Acte d'investidura com a doctors honoris causa per la Universitat Politècnica de  
Catalunya de Gregorio López Raimundo, Maria Salvo Iborra i Agustí de Semir Rovira, com a símbols i 
representants de totes les persones que van lluitar contra la dictadura franquista per a la recuperació de   
la democràcia. 
Auditori de l'edifici Vèrtex de la UPC. Plaça Eusebi Güell, 8. Barcelona.

• 24 de febrer, a les 12 hores. Projecció de la pel·lícula El sopar i posterior debat moderat pel director del film, 
Pere Portabella. La pel·lícula, filmada de manera clandestina el març de 1974, recull l'experiència de cinc persones   
amb molts anys de presó i els estralls personals que produeix la repressió.   
Sala d'actes de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona. Av. Diagonal, 647. Barcelona. 

• 25 de febrer, a les 12 hores. La lluita antifranquista a la universitat
· Anys de resistència. Francesc Casares Potau
· L'Assemblea Lliure del Paranimf. J. A. González Casanova
· El Sindicat Democràtic d'Estudiants de la Universitat de Barcelona (SDEUB). Andreu Mas-Colell 
· El moviment de professors no numeraris i el procés constituent de les universitats. Ramon Torrent Macau
Presenta i modera: Albert Corominas Subias 
Sala d'actes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. Av. Diagonal, 649. Barcelona.

• 26 de febrer, a les 12 hores. Els moviments socials durant la dictadura i avui
· La llibertat d'expressió durant el franquisme i avui. Josep Maria Huertas Clavería, Salvador Alsius 
· De l'objecció de consciència a les mobilitzacions contra la guerra de l'Iraq. Pepe Beúnza Vázquez, 
objector de consciència durant el franquisme, i Juan Pérez Arcas, estudiant de la UPC
Presenta i modera: Benjamín Suárez Arroyo
Sala d'actes de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona. Jordi Girona, 1�3. Campus Nord. 
Edifici C2. Barcelona.

Fotografies del llibre La caputxinada, de Joan Crexell, Edicions 62, 1987 (Llibres a l'abast, 223).

http://www.upc.edu/antifranquisme
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La Fundació Triptolemos 
es presenta a Madrid
El 2 de febrer es va presentar a  Madrid
la Fundació Triptolemos, en un acte
presidit per Federico Mayor Zaragoza,
president de la Fundació, i al qual van
assistir els representants de les enti�
tats, institucions i empreses que for�
men part del Patronat, entre ells, el rec�
tor de la UPC. 
La Fundació Triptolemos per al desen�
volupament agroalimentari té com a
objectiu contribuir a la millora del siste�
ma alimentari i agrupa empreses del
sector i universitats. Triptolemos vol
facilitar l’articulació del sistema alimen�
tari per reforçar la seguretat i la dispo�
nibilitat de productes, elaborar una
prospectiva en relació amb la
importància del sector alimentari en la
dinamització de l’economia global, i
contribuir a la recerca i la innovació, a
la formació i a la resolució de situacions
de penúria alimentària •
http://www.triptolemos.org

Oberta la convocatòria 2004
per al desenvolupament del
component específic de la pla-
nificació estratègica de les uni-
tats. El 30 de gener passat el Consell
de Govern va  aprovar aquesta convo�
catòria, que té com a finalitat oferir
suport a les unitats bàsiques en el
desenvolupament dels seus objectius i
línies estratègiques. La convocatòria,
que serà anual, recollirà les propostes
de les unitats que disposin de projec�
tes pensats per fer un avenç qualitatiu
i significatiu en les seves activitats
acadèmiques i que requereixin el com�
promís d’un suport institucional. 
Aquest suport es traduirà, segons els
casos, en ajuts econòmics específics,
en el tractament com a “projecte prio�
ritari” o en suport tècnic (per part de
diferents serveis generals). El termini
per a la presentació de propostes fina�
litzarà el proper 24 de març i les unitats
l’hauran de presentar al Vicerectorat
de Planificació Estratègica, Bibliote�
ques i Política Lingüística.
Aquesta primera convocatòria es
resoldrà la primera quinzena del mes
de maig i s’aprovarà al següent Con�
sell de Govern • 
http://www.upc.edu/bupc

En el marc del nou model de planificació estratègica integrada, posem en
marxa amb aquesta primera convocatòria del component específic un segon
procediment destinat a oferir suport a les unitats bàsiques per assolir alguns
dels seus objectius i per progressar dins les seves línies estratègiques. Aquest
procediment és complementari al component comú recentment incorporat i té
com a característica que és concurrent. El propòsit és poder impulsar accions
que no tinguin un encaix definit dins d'altres convocatòries malgrat evidenciar
un interès significatiu. 
Es tracta doncs d'impulsar en cada convocatòria uns quants projectes selec�
cionats que tinguin uns objectius concrets, que el seu pla d'actuació estigui
acotat en el temps i que pugui requerir l'acció conjunta i coordinada de dife�
rents recursos. Les propostes poden ser presentades per una o més d'una
unitat i per a un període d'un o més anys. Aquesta primera convocatòria té
també el caràcter de prova pilot i servirà per detectar oportunitats emergents
i també per conèixer algunes iniciatives de les unitats que hagin quedat con�
gelades per manca de recursos.     
Les propostes rebudes seran prioritzades per la Comissió Permanent del Con�
sell de Govern tenint en compte una sèrie de criteris de valoració com: l'encaix
en el pla estratègic de la unitat i en les línies i eixos estratègics de la UPC, l’im�
pacte potencial en l'activitat acadèmica, i la viabilitat i el cost.
El suport que s'oferirà als projectes seleccionats no es limitarà a una dotació
econòmica sinó que també podrà incloure el suport tècnic que li puguin oferir
els diferents serveis de la Universitat i la consideració de projecte prioritari en
altres convocatòries que hi tinguin relació.

Ramon Carreras, 
Vicerector de Planificació Estratègica, Biblioteques i Política Lingüística

Un pas més per progressar en les línies
estratègiques de les unitats

El rector, a Tribuna Barcelona 
El 26 de gener, el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, Josep Ferrer
Llop, va comparèixer davant els assistents a Tribuna Barcelona, un fòrum d'opi�
nió i debat que reuneix destacades personalitats del món econòmic, social, cul�
tural i científic, per tractar sobre "La universitat en la societat global del coneixe�
ment". 
En l'acte —que va ser presentat pel president de la Cambra de Comerç, Indús�
tria i Navegació de Barcelona, Miquel Valls—, el rector va fer un repàs de les línies
estratègiques de la Universitat i dels reptes a assolir. 
En la seva intervenció, Ferrer Llop va situar la universitat com un dels agents que
han de tenir un paper destacat en la dinamització econòmica i en la socialització
del coneixement. El rector va explicar els grans reptes que la UPC té plantejats i
va dedicar una atenció especial als àmbits en els quals la Universitat apuntala el
seu futur i la seva aportació al desenvolupament del país, com ara l’aeronàutica
o la reivindicació de la ciutat de Barcelona com a Ciutat de l’Arquitectura, un pro�
jecte per al qual la UPC demana el suport i el compromís de l’Administració i, en
definitiva, de la societat civil catalana.
El rector va afirmar que la UPC està preparada, davant el fenomen de deslocalit�
zació, per fer front a la demanda del sector privat en l’R+D+I. Ferrer Llop va asse�
gurar que aquest és un moment decisiu, i el va definir com "la darrera oportuni�
tat per pujar al tren de l’R+D+I". 
En la presentació de l’acte, el president de la Cambra de Comerç, Indústria i
Navegació de Barcelona, Miquel Valls, va destacar la dinàmica de retre comptes
adoptada per la UPC com a model de responsabilitat social perquè, va dir, “sense
comptes, no hi ha diners” •
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Organitzada per l'Oficina de Promoció dels Estudis, l’11
de febrer va tenir lloc una jornada entorn del model
docent de la UPC, adreçada al professorat de secundà�
ria, a responsables educatius de les àrees tecnològiques
i científiques i a tutors i orientadors d’aquests centres. En
les sessions es van exposar els canvis en l'educació
superior que implicarà la creació de l’espai europeu d’en�
senyament superior, les titulacions de la UPC, les accions
d'acollida a la Universitat, la fase selectiva, l’organització
docent i el model d’avaluació. 

Jornades de portes obertes 
En el mateix marc de promoció i informació sobre els
estudis de la UPC, entre el 3 i el 25 de febrer, les escoles
i facultats de la Universitat obren les seves portes als
estudiants de secundària. Les jornades estan adreçades
a estudiants de segon de batxillerat i cicles formatius de
grau superior i l'objectiu és donar a conèixer, en els matei�
xos campus i centres, els estudis que imparteix la UPC •
http://www.upc.edu/acces

La UPC presenta el seu model d’ensenyament 
al professorat de secundària

La xarxa d'universitats Institut Joan Lluís Vives
s'incorpora a la European University Associa-
tion (EUA). Es tracta d'una organització que representa
internacionalment i davant les institucions de la Unió Euro�
pea les universitats i les conferències de rectors dels
estats europeus. 
La xarxa d'universitats Institut Joan Lluís Vives (IJLV), l'as�
sociació d'universitats més nombrosa de l'Estat espanyol
i una de les més importants d'Europa, s'ha incorporat
recentment com a membre de ple dret a l'EUA. 
La missió principal de l'EUA és promoure un sistema
coherent d'educació superior i de la recerca a tot el terri�
tori europeu, sobre la base dels valors compartits. La
xarxa d'universitats Institut Joan Lluís Vives acull actual�
ment les 19 universitats de Catalunya, el País Valencià, les
Illes Balears, la Catalunya Nord i Andorra •
http://www.vives.org

Fòrum digital sobre el model docent de la UPC.
Amb motiu de la jornada de reflexió sobre el model docent
en l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES), que
tindrà lloc l’11 de maig, s'ha posat en marxa un fòrum digi�
tal per recollir les propostes i els comentaris de la comuni�
tat universitària. El fòrum romandrà obert fins al 2 de març
al web de la jornada i està estructurat d'acord amb les
quatre ponències marc que serviran per reflexionar sobre
el contingut, l'organització i la forma de la docència de la
UPC en el nou marc definit per la LOU, la LUC, els nous
Estatuts i la integració a l'EEES. 
Al web hi ha la informació sobre el funcionament del fòrum,
els textos de les ponències, el calendari de treball i un
recull de la documentació de referència. La presentació de
comunicacions serà del 9 al 19 d'abril, un cop tancat el
fòrum digital •
http://www.upc.edu/eees

A la Universitat el paper és el residu
que es genera en més quantitat, més
de 100 tones a l'any. Per tractar�lo
correctament, a molts centres i cam�
pus hi ha circuits de recollida selectiva
que en permeten el reciclatge. Tanma�
teix, sovint el paper que llencem
només s'ha utilitzat per una cara. Per
això recomanem imprimir a doble cara

i reutilitzar�lo. Abans, però, cal sospe�
sar en cada cas la necessitat de con�
sumir�lo (els mitjans telemàtics ens
permeten evitar l'ús de paper). 
A la filmació del mes podreu veure
com la Remei Garcia, bibliotecària de
l'EPSEB, mostra una llibreta feta a
partir de paper sobrer d'impremta reu�
tilitzat • http://www.upc.es/fem1gest 

Dóna-li una segona oportunitat al paper

http://www.upc.edu/acces
http://www.vives.org
http://www.upc.edu/eees
http://www.upc.es/fem1gest
carolina melgar
l'Oficina de Promoció dels Estudis,

http://www.upc.edu/comunicacio/pla-promocio.htm


pdi/ pas

Nous càrrecs

Antoni Giró, nou director 
del Departament de Física 
i Enginyeria
Nuclear
Catedràtic d’uni�
versitat i doctor
en Ciències Físi�
ques per la UB,
Antoni Giró fa
recerca en mode�
lització i simulació
discreta de sistemes microbians, i en
aplicacions en l'enginyeria agroali�
mentària. A la UPC, ha estat vicedegà
i degà de la FIB i  vicerector de Recer�
ca i de Personal Acadèmic. Ha estat
també director general de Recerca i
d’Universitats del DURSI i vicepresi�
dent de la CIRIT •

Eusebi Jarauta, director del
Departament de Matemàtica
Aplicada III 
Catedràtic d'es�
cola universitària
i doctor enginyer
industrial per la
UPC, Eusebi Ja�
rauta és el nou
director del De�
partament de
Matemàtica Aplicada III. Jarauta
desenvolupa activitats de docència a
l'ETSECCPB, l'EUETIT i l'EUETAB i du
a terme recerca en els camps de la
geoestadística i la caracterització de
variables composicionals. Recent�
ment, ha estat nomenat comissionat
per al trasllat de l’ESAB •

S'acaba de fer operatiu a la web de la UPC un espai,
accessible des de la intranet, l'objectiu del qual és
facilitar al PDI i al PAS l'accés a la informació relativa a
temes de personal i, molt particularment, l'accés al
propi expedient, així com facilitar la realització per via
electrònica de bona part de les gestions administratives.

El nou espai presenta la informació diferenciada per col·lec�
tius (PDI o PAS) i està organitzada en quatre apartats:
Inici, on s’anunciaran les novetats d'administració electròni�
ca de personal.
Informació general, on es troba la informació referida a
cadascun dels processos que afecten al personal. La nove�
tat en aquest apartat és la classificació temàtica de la infor�
mació, l'organització de la mateixa per processos, descrits
de forma fàcilment utilitzable per l'interessat, i la introducció
progressiva de formularis en format electrònic que es poden
omplir on�line. 
Racó personal. Aquesta zona és la novetat principal de la
nova intranet. Permet accedir al propi expedient administra�
tiu i laboral, modificar algunes dades, com l'adreça i els telè�
fons particular i laboral, així com obtenir on�line documents
com el rebut de la nòmina, el certificat de retencions i ingres�
sos o el certificat per obtenir l'ajuda de matrícula. 
Racó del gestor, des d'on els responsables de les unitats
poden fer les gestions telemàtiques relatives al seu personal.
L'objectiu d'aquest projecte, que seguirà ampliant les pres�
tacions que ofereix, és millorar el servei en matèria de perso�
nal, tot oferint a totes les persones que treballen a la UPC
una informació de millor qualitat, simplificant els tràmits i
automatitzant els processos.
A més, amb aquesta iniciativa es pretén donar un pas enda�
vant cap a l'objectiu —de fet, una necessitat imperiosa, 

llargament reclamada— d'integrar la informació i treballar
tots plegats amb dades úniques i fiables. 
Finalment, la nova administració de personal electrònica té
l'objectiu d'organitzar la informació pensant en l'usuari, pres�
cindint de quin és el servei o la unitat que, de fet, gestiona
cadascun dels processos. En el moment de posar�se en
marxa, ja ofereix informació i serveis corresponents a diver�
ses de les unitats de la UPC, que s'aniran ampliant.

El camí per accedir a aquest nou espai és: 
Portal PDI i PAS>Treballar a la UPC> Intranet de personal.
Qualsevol dubte sobre aquesta nova web es pot dirigir al
telèfon 10880. També es poden fer arribar suggeriments de
millora a l'adreça servei.personal@upc.es •

7

Es posa en marxa l’administració de personal electrònica 

Concessió de la medalla de
plata a Josefina  Auladell. La
UPC lliurarà, coincidint amb l’acte d’i�
nauguració del curs 2004�2005, la
medalla de plata a l’exgerenta Josefina
Auladell, tal com va acordar, per unani�
mitat, el Consell de Govern. Josefina
Auladell va ser gerenta entre el gener
de 2002 i el desembre de 2003, i  des
del 1995, havia estat vicegerenta. En
l’actualitat, és cap de Serveis del Depar�
tament de Justícia de la Generalitat •

Designats els membres de les
Comissions del Consell de
Govern. El Consell de Govern ha ele�
git els membres de les seves comis�
sions, la composició de les quals es pot
consultar a: http://www.upc.edu/bupc

http://www.upc.edu/bupc
carolina melgar
Portal PDI i PAS>Treballar a la UPC> Intranet de personal.

https://treballar.upc.es/
mailto:servei.personal@upc.es
carolina melgar
Departament de Física

carolina melgar
i Enginyeria

carolina melgar
Nuclear

http://www-fen.upc.es/
http://www-ma3.upc.es/
carolina melgar
Departament de Matemàtica

carolina melgar
Aplicada III



8

informacions

la docència

L'ETSAV acaba de posar en marxa una iniciativa per fomentar el debat
al voltant de les activitats de recerca i docència.  La primera jornada
d'aquestes característiques ha servit per analitzar des de diferents 
perspectives i en forma de ponències el Taller d'Arquitectura 
i Projectes, l’anomenat TAP

La iniciativa pren la forma d'un petit
congrés per al qual es demana la par�
ticipació de tothom en forma de
ponència. L'objectiu és debatre les
idees que es generen al voltant de les
activitats de recerca i docència que es
desenvolupen al centre, en un lloc i un
temps adequats, que faciliti la partici�
pació de tots. En aquest primer debat
sobre el Taller d'Arquitectura i Projec�
tes —que va tenir lloc l'11 de febrer—
s'ha fet un repàs a la primera dècada
d'història del Taller i s'han analitzat
diferents aspectes, com ara el paper
dels tallers en la selecció dels estu�
diants, les relacions entre les diverses
disciplines que hi conflueixen, la visió
que en tenen els estudiants i la possi�

El debat de les idees sobre 
la docència i la recerca

S’obre la convocatòria al
Premi a la Qualitat Docent. Fins
al 23 d'abril es poden presentar al
Consell Social els treballs candidats al
Premi a la Qualitat en la Docència. El
guardó, que atorga anualment el Con�
sell Social, vol incentivar l'excel·lència
de la funció docent mitjançant el reco�
neixement a una activitat docent relle�
vant o la milllora o la implantació de
mètodes docents que hagin donat
resultats contrastats de qualitat. 
El premi comprèn tots els aspectes i
modalitats de la docència. Les candi�
datures han de correspondre a mem�
bres del PDI o a equips docents ads�
crits a unitats bàsiques. Per optar�hi
cal la presentació de la candidatura i
d'una memòria justificativa. L'import
del premi —el veredicte del qual es farà
públic abans del 30 de juny— és de
9.000 euros •
http://www.upc.edu/premis

bilitat de formats diferents. Les ponèn�
cies estan disponibles, en format pdf,
al web de l’Escola •
http://www.etsav.upc.es/serveis/

conferencia/debats.htm

El darrer Consell de Govern va aprovar
el reglament d'aquestes titulacions,
que s'adrecen, en línies generals, a
atendre la demanda social de formació
que no està coberta per l'oferta d'en�
senyaments oficials homologats. Els
títols propis que ja s'imparteixen a la
UPC s'hauran d'adaptar al nou regla�
ment. La proposta de creació d'un títol
propi pot ser una iniciativa procedent
d'un o més centres docents i s'ha de
presentar al Consell de Govern.
Aquesta proposta ha d'incloure una
memòria justificativa acadèmica i
econòmica i és el Consell de Govern,
que aprova la proposta, previ informe
de les comissions de Docència,
Econòmica i de Personal del mateix
Consell. 
Atès que es tracta d'una oferta no sub�
vencionada, aquest tipus d'ensenya�
ments s'han d'autofinançar i han de
presentar un pressupost equilibrat.
L'import de la matrícula i dels serveis
acadèmics els estableix el Consell

Social a proposta del Consell de
Govern, i tenint en compte la justifica�
ció dels preus. Igualment, els ingressos
corresponents a aquests estudis s'in�
tegren al pressupost general de la Uni�
versitat. Pel que fa a l'accés, el nombre
de places es fixa en la Programació
universitària de la UPC •
http://www.upc.edu/estudis

Aprovat el reglament de títols propis 

de primer i segon cicles

Jornada per analitzar i debatre
treballs de doctorat. Donar a
conèixer la recerca que s'està fent en
l'àmbit de la robòtica, l'automàtica i la
visió per ordinador en les universitats
de la xarxa d'universitats de l'Institut
Joan Lluís Vives, i fomentar la discus�
sió constructiva al voltant dels treballs
de doctorat que s'estan desenvolu�
pant actualment, van ser els objectius
de les Jornades AVR, que van tenir lloc
els dies 3 i 4 de febrer. 
Un total de 15 grups van presentar
alguns dels treballs de recerca més
rellevants en una jornada que va pro�
porcionar als doctorands la possibilitat
de presentar públicament el seus tre�
balls i establir relacions entre alguns
dels grups de recerca que treballen a la
xarxa.
En l'àmbit de la robòtica, els treballs
feien referència al coneixement científic
i a les darreres innovacions en siste�
mes robòtics mòbils o amb capacitat
per agafar objectes. 
En el camp de l'automàtica, es van
veure projectes referents a controla�
dors automàtics per a màquines i
equips robòtics i sistemes intel·ligents
per detectar fallades, mentre que en
l'àmbit de la visió per ordinador, es van
exposar el desenvolupament de robots
amb capacitat d'observar l'entorn, i
sistemes multimèdia per analitzar i
segmentar imatges •
http://cubisme.upc.es/avr04

Els títols propis de la UPC

• Graduat en Fotografia i 
Creació Digital

• Graduat en Multimèdia

• Graduat Superior en 
Paisatgisme

• Graduat Superior en Disseny

• Graduat Superior en Prevenció    
de Riscos Laborals

• Graduat Superior en Enginyeria   
Logística

http://www.upc.edu/premis
http://www.etsav.upc.es/serveis/conferencia/debats.htm
http://www.upc.edu/estudis
http://cubisme.upc.es/avr04
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Integrat en la secció de Materials del
Departament d’Enginyeria de la Cons�
trucció, amb la coordinació del profes�
sor Ignasi Casanova i amb un equip de
cinc professors i quatre estudiants de
doctorat, el Laboratori de Nanociència
i Tecnologia de Materials de Construc�
ció (NanoMatCons) ha iniciat les seves
passes en aquest àmbit de recerca,
una de les línies d’actuació prioritàries
del 6è Programa marc de la UE. 
El desenvolupament de noves tècni�
ques nanomètriques per investigar
determinades propietats físiques dels
materials, la caracterització i l’optimit�
zació de nous tipus de ciment i l’estudi
a nivell molecular del comportament de
grans estructures són les tres línies de

treball del nou laboratori, que té el
suport del Ministeri de Ciència i Tecno�
logia. NanoMatCons s’emmarca també
dins la xarxa europea Nanocem, inte�
grada per 15 universitats i un grup
d’empreses líders del sector de la
construcció. Aquest grup se suma així
a altres equips de la UPC que també
treballen en nanoenginyeria en dife�
rents camps • http://materials.upc.es

La UPC treballa en un nou camp de recerca en
nanoenginyeria dels materials de construcció
Aplicar els avenços científics i tecnològics de la nanoenginyeria en 
l’àmbit de la construcció és la finalitat del nou Laboratori de 
Nanociència i Tecnologia de Materials de Construcció, pioner a Espanya,
que té el suport del Ministeri de Ciència i Tecnologia per explorar 
les noves possibilitats dels materials de construcció del segle XXI.

La UPC coordina l’Agenda 21
de Sant Boi de Llobregat 
La Càtedra Unesco en Tecnologia,
Desenvolupament Sostenible, Dese�
quilibris i Canvi Global de la UPC ha
coordinat el Pla d'acció local 2003�
2010 per a la sostenibilitat de Sant Boi
de Llobregat. 
Aquest Pla estableix les línies estratègi�
ques de la política ambiental, social i
econòmica dels propers anys del con�
sistori i és la culminació de l'Agenda 21
local, desenvolupada al llarg de gai�
rebé cinc anys amb una àmplia partici�
pació ciutadana •

La nova Fundació i2CAT, de la qual és membre fundador la UPC, ha participat en
el llançament de la xarxa Global IPv6 Service, la segona generació d'Internet, que
permetrà la concessió d’un nombre gairebé il·limitat d’adreces web. La presenta�
ció es va fer en el decurs d’unes jornades, del 14 al 16 de gener, a Brussel·les, on
es van donar cita diferents experts internacionals del sector de les telecomunica�
cions. La demostració d'i2CAT s'ha basat en la transmissió, a través del nou pro�
tocol d'accés a Internet, de diverses produccions de vídeo d'alta definició a 270
Mbps (HDSDI): un vídeo de Gaudí, fet pel Centre de Produccions Audiovisuals de
la UPC; el portal Dexvio sobre IPv6, així com el canal TVCi per Internet a 700 kbps
i diverses produccions en format DVD (Videolan a 6 mbps) i vídeo digital (DVTS 27
Mbps), produïdes per la UPC, el Liceu de Barcelona, Art Futura, La Fura dels
Baus, Videodansa i l’empresa Mediapro • http://www.i2cat.net

L'Equip de Seguretat per a la Coordinació d'Emergències en Xarxes Telemàtiques
(esCERT�UPC) ha elaborat un resum de les 374 vulnerabilitats i problemes de
seguretat informàtics detectats el 2003. Els forats més crítics estan en productes
com el Sendmail, que afecten sistemes utilitzats per un gran nombre d'usuaris i
poden ser la porta d'entrada per distribuir virus per Internet; en aplicacions Micro�
soft com l’Internet Explorer i en components interns de Windows. Algunes de les
vulnerabilitats les han aprofitat virus com Blaster o Slammer per propagar�se mas�
sivament. Es preveu que la situació per al 2004 serà semblant i que virus similars
infectaran milers de màquines, raó per la qual els experts recomanen fer córrer el
programari antivirus actualitzat • http://escert.upc.es

La Fundació i2CAT participa en el llançament 
de la segona generació d’Internet

Nova convocatòria del Premi 
de Transferència de Tecnologia
Fins al 23 d’abril estarà oberta la 5a
convocatòria del Premi de Transferèn�
cia de Tecnologia del Consell Social,
dotat amb 9.000 euros. 
El Premi té com a finalitat reconèixer el
treball d’equips de la UPC que hagin
realitzat projectes d’R+DT, amb partici�
pació empresarial i amb el resultat de
l’obtenció de nous productes o pro�
cessos • http://www.upc.edu/premis

El Centre de Realitat Virtual
construeix museus virtuals 
El Centre de Realitat Virtual UPC�
Gedas participa en un projecte euro�
peu, titulat Virtual Heritage: High�Qua�
lity 3D Acquisition and Presentation
(ViHAP3D), l'objectiu del qual és dis�
senyar un conjunt d'eines informàti�
ques gràfiques per construir museus
virtuals. 
L'aplicació d'aquestes eines de treball
obre nous camins a la promoció del
patrimoni cultural, i a la restauració,
conservació i recuperació d'obres
d'art. 
El projecte, en el qual participen també
equips d'altres països, consisteix a
reproduir en models 3D d'alta qualitat
les obres del patrimoni cultural de
museus i galeries d'art, amb finalitats
científiques i culturals. 
El software servirà per visualitzar de
manera detallada i interactiva models
virtuals de les obres d’art, i dissenyar
eines informàtiques gràfiques per pro�
moure el patrimoni cultural, a través de
recorreguts virtuals al voltant de
col·leccions d'art en entorns 3D, en un
nou concepte de museu • 
http://www.upc.edu/noticies

L’esCERT-UPC detecta els forats informàtics 
més crítics de l’any 2003  

http://materials.upc.es
http://www.i2cat.net
http://escert.upc.es
http://www.upc.edu/premis
http://www.upc.edu/noticies
http://www-ec.upc.es/
carolina melgar
Departament d’Enginyeria de la Cons

carolina melgar
trucció,

http://materials.upc.es/
carolina melgar
Laboratori de Nanociència

carolina melgar
Tecnologia de Materials de Construc

carolina melgar
ció (NanoMatCons)

carolina melgar
Càtedra Unesco en Tecnologia,

carolina melgar
Desenvolupament Sostenible, Dese

carolina melgar
quilibris i Canvi Global

http://www.catunesco.upc.es/agendes21/index.htm
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L’ETSETB lliura els Premis IT.
L’ETSETB ha lliurat enguany el Premi
Telecomunicació i Electrònica (IT) a
l’empresa Nortel Networks, per la seva
contínua tasca de cooperació i mece�
natge amb aquest centre, en aquest
cas la dotació de premis i beques per
als estudiants i la donació d’equipa�
ment de laboratori per a la recerca. El
premi, que ha arribat a la tercerca edi�
ció, és biennal i reconeix les empreses
que realitzen activitats de mecenatge i
cooperació amb l’ETSETB • 

Premi HPC Challenge a un pro-
jecte amb participació del CIRI.
El Premi HPC Challenge 2003, convo�
cat per l’Institute of Electrical and Elec�
tronic Engineering (IEEC) i l’Association
for Computing  Machinery (ACM), i que
guardona l’ús innovador dels recursos
de computació d’altes prestacions,
l’ha rebut enguany, dins la modalitat de
millor aplicació més distribuïda geogrà�
ficament, un projecte desenvolupat pel
CEPBA�IBM Research Institute (CIRI),
junt amb el High Performance Super�
computing Center d’Stuttgart (Alema�
nya) i la Universitat d’Indiana (EUA).
El treball, presentat sota el títol Global
analysis of arthropod evolution, fa
referència a la construcció de l’arbre
filogenètic dels artròpods a partir de
les seves seqüències d’ADN. L’aplica�
ció s’ha executat en una graella distri�
buïda (GRID) a través de tots els conti�
nents, compost per 30 supercomputa�
dors i milers de processadors, amb una
potència de més de 12 teraflops •

Guardonat un treball de recerca
del Centre Català del Plàstic.
José Gámez, estudiant de doctorat del
Centre Català del Plàstic, ha rebut el
primer Premi Foro Ibérico del PVC, que
guardona el millor treball de recerca
sobre el ploliclorur de vinil. El treball,
realitzat amb la universitat alemanya de
Kaiserslautern, fa referència al procés
de fractura de làmines de PVC i estu�
dia la influència de diferents gruixos i
velocitats d'assaigs per poder millorar
les condicions de servei de les làmines.
Aquestes làmines tenen aplicacions en
els sectors de l’envàs i l’embalatge, i
de la construcció •

Els estudis de doctorat són el marc adequat per a la formació de joves inves�
tigadors. Idealment, aquest procés hauria de tenir una durada de 2+2 anys,
encara que la durada real se situa entre 5 i 6 anys de mitjana. La legislació
vigent no limita les universitats per aprovar programes de doctorat i així hem
estat testimonis d'una proliferació de programes: 2.508 a nivell de l'Estat, per
a només 50.000 estudiants. Probablement no en són necessaris tants, però
cap universitat no renuncia a tenir els seus, tot i que, de ben segur, no tots els
programes de doctorat vigents superarien determinats estàndards de qualitat. 
El marc actual es va analitzar en l’informe “El doctorado en las universidades
españolas: situación actual y propuestas de mejora”, coordinat pel professor
Valcárcel, de la Universitat de Còrdova, que el MEC va assumir com a propi i
que va ser origen de la convocatòria de la Menció de Qualitat de l'ANECA. 
Pel que fa a la convocatòria 2003,  la UPC va ser la segona universitat de l’Es�
tat en nombre de mencions de qualitat obtingudes pels programes de docto�
rat, amb un total de 14 sobre els 38 presentats. A la convocatòria 2004 s'han
presentat 36 programes, dels quals 14 corresponen a renovacions.
Un punt fonamental per a la qualitat dels doctorats és que no té sentit formar
doctors en una àrea en què no hi ha investigadors que acreditin una tasca de
recerca més enllà de la pròpia tesi. Altres factors importants són la promoció
de programes interdisciplinaris, interdepartamentals o interuniversitaris, i l'esta�
bliment d'aliances estratègiques amb altres universitats espanyoles i estrange�
res de qualitat. Cal, però, consolidar les aliances actuals aprofitant la posició
de la UPC i obrir nous escenaris, com l’Índia o la Xina. En paral·lel, cal estudiar
les peculiaritats del model en relació amb la complexitat de la gestió i preparar
la maquinària per a aquests reptes, analitzant les possibilitats de crear una
estructura en una escola d'estudis de postgrau que millori la coordinació dels
programes oficials de màster, els estudis de doctorat i els títols propis, afavo�
rint la gestió dels programes de postgrau interdisciplinaris, interdepartamentals,
interuniversitaris i internacionals, els nous paradigmes de la gestió universitària.

Juan Jesús Pérez
Vicerector de Doctorat, Recerca i Transferència de Tecnologia

Cap a un doctorat de qualitat

El Fòrum Universal de les Cultures,
Barcelona 2004, la UPC i la Universi�
tat Autònoma de Barcelona (UAB) han
signat un conveni de col·laboració pel
qual un grup de divuit persones
d’ambdues universitats, entre tècnics,
professorat i estudiants, faran el
seguiment i l'avaluació dels impactes,
indicadors i plans d'operacions
ambientals del Fòrum. Hi participen
els professors del Departament d'En�
ginyeria Química Antonio Espuña i Moisés Graells (Barcelona) i Núria Garrido i
Dolors Álvarez (Campus de Terrassa), així com estudiants i tècnics de l'Oficina del
Pla de Medi Ambient de la UPC. El seguiment i l'avaluació dels plans d'operació
ambientals establerts pel Fòrum es faran amb un sistema de 35 indicadors
ambientals, i amb l'anàlisi dels balanços de materials i recursos utilitzats en les
activitats que es realitzin. Serà el primer gran esdeveniment a tota Espanya on
s'implanta un sistema de gestió ambiental d’aquest tipus •
http://www.upc.edu/noticies

La UPC i la UAB col·laboren en en la gestió 
ambiental del Fòrum 2004

http://www.upc.edu/noticies
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http://www.barcelona2004.org/cat/
http://www.barcelona2004.org/cat/
http://www.uab.es
http://www.uab.es
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En marxa una nova versió del
Sistema d’Informació Directiva
(SID). Acaba de posar�se en funciona�
ment una nova vesió del Sistema d'In�
formació Directiva (SID). El SID és una
base de dades documental que conté
indicadors, dades i informes sobre l'ac�
tivitat acadèmica de la Universitat
Politècnica de Catalunya i, en general,
sobre el sistema universitari. Aquesta
zona del Sistema d’Informació Directiva
—que té espais restringits, com ara la
informació per a membres dels òrgans
de govern— està obert a tot el PDI i
PAS enregistrat a la intranet de la Uni�
versitat •
http://intranet.upc.es/SID

Els acords dels òrgans de
govern, més a prop. Des d'aquest
curs, les convocatòries del Consell de
Govern i l'ordre del dia corresponent
es publiquen, una setmana abans de la
reunió, al web UPC. 
Els acords i documents informatius es
publiquen, pocs dies després, al But�
lletí UPC (Bupc), que també recull els
acords i documents informatius del
Claustre Universitari i del Consell
Social, la majoria dels quals es publi�
quen en format pdf. El Bupc també és
accessible des de la pàgina principal
del web UPC, a fi que la comunitat uni�
versitària trobi fàcilment la informació
dels òrgans de govern •
http://www.upc.edu/bupc

... i els propers dies http://www.upc.edu/agenda

Les formes urbanes del litoral català 
L'obra analitza la transformació territorial i urbana que ha
experimentat el litoral català a partir de l'explosió turística i
explica els processos de creixement, els models i les estratè�
gies urbanístiques que s'utilitzen en el desenvolupament
urbanístic de la costa. El document, coeditat entre la UPC i la
Diputació de Barcelona, recull els treballs d'estudiants de
l'ETSAB dirigits per Joan Busquets, Miquel Domingo, Xavier
Eixaguirre i Antoni Moro, professors del Departament d'Urba�
nisme i Ordenació del Territori • http://www.upc.edu/noticies 

Nou curs de l’EVIU
El proper mes de març comença el nou
curs de l’Escola Virtual d’Idiomes per a
Universitaris (EVIU). La novetat d’a�
quest any és l’inici del segon nivell
d’anglès, equivalent a l’A2 del Consell
d’Europa i al 2n nivell de l’Escola Oficial
d’Idiomes.
La seva metodologia permet a l’estu�
diant una gran llibertat horària per
compaginar�ho amb tasques laborals i
personals.  Promoguda pel Consell
Interuniversitari de Catalunya, l’EVIU
ofereix preus econòmics: 116 € per
curs •
http://www.eviu.org i tel. 902 12 12 14 

Exàmens oficials de català 
El Servei de Llengües i Terminologia (SLT) de la UPC convoca proves oficials per
acreditar els coneixements de llengua catalana en els nivells B, C i D. A partir
d’ara, hi haurà dos exàmens anuals, al febrer i al juny. Per inscriure’s als exàmens,
les persones interessades han de seguir un programa tutoritzat per les àrees d’au�
toaprenentatge o han d’haver fet un curs de català de l’Oficina de Formació con�
juntament amb l’SLT. La inscripció per al proper programa tutoritzat per a la con�
vocatòria de juny és fins al 25 de febrer a les àrees d’autoaprenentatge • 
http://www2.upc.es/slt/serveis/arees i tel. 93 401 77 69

Seminari: Conceptes d’Arquitectura Contemporània

El 18 de febrer, a les 19 hores, tindrà
lloc, al Centre de Cultura Contemporà�
nia de Barcelona (CCCB), la inaugura�
ció d’aquest seminari, organitzat per
l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectu�
ra de Barcelona junt amb l’Institut
d’Humanitats de Barcelona, el CCCB i
el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
(COAC). El seminari intenta proposar i
definir una sèrie de categories que aju�
din a generar una visió de l’arquitectu�
ra actual amb els professionals més
destacats de l’actual producció teòrica,
crítica i projectual. El seminari s’inaugu�
ra amb la conferència de Beatriz Colo�

mina, Doctora per la UPC i, actual�
ment, professora d’arquitectura de la
Universitat de Princeton. Els arquitec�
tes Helio Piñon i Carme Pigem, profes�
sors del Departament de Projectes
Arquitectònics ; Josep Maria Montaner,
del Departament de Composició Arqui�
tectònica de la UPC; Josep Llinàs,
premi Ciutat de Barcelona, i Juan
Herreros, professor de la Universitat
d’Arquitectura de Madrid, són alguns
dels experts que realitzaran conferèn�
cies al llarg del seminari, que finalitza el
proper 31 de març •
http://www.cccb.org/instituthumanitats

Exposició dels departaments
que fan docència a l'ETSEIB 
Fins al proper 1 de març es pot visitar,
al vestíbul del Col·legi d'Enginyers
Industrials de Catalunya, una mostra
sobre les diferents activitats que realit�
za el Departament d'Enginyeria de
Sistemes, Automàtica i Informàtica
Industrial. L’exposició s’emmarca en
un cicle , promogut per la Comissió de
Cultura de l'Associació d'Enginyers
Industrials de Catalunya, per explicar
els treballs dels departaments que fan 
docència a l’ETSEIB. 
El 4 de març s'inaugura la del Depar�
tament de Mecànica de Fluids •

Publicacions

... i al web

Accés remot
a Bibliotècni-
ca. El Servei de

Biblioteques i Documentació posa en
funcionament un servei que permet
l'accés remot als continguts de
Bibliotècnica, la biblioteca digital de la
UPC. S'ofereix a través del programa
PAPI (Point of Access to Providers of
Information), que ha estat desenvolu�
pat per RedIris i el subministra amb
llicència de codi lliure. Per accedir�hi
cal introduir el nom d'usuari i la contra�
senya d'intranet des de qualsevol ordi�
nador. El servei està en proves i les
incidències es poden fer arribar a Web�
master.BUPC@upc.es •
http://bibliotecnica.upc.es/papi/login.asp

http://intranet.upc.es/SID
http://www.upc.edu/bupc
http://www.upc.edu/agenda
http://www.upc.edu/noticies
http://www.eviu.org
http://www2.upc.es/slt/serveis/arees
http://www.cccb.org/instituthumanitats
http://bibliotecnica.upc.es/papi/login.asp
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entrevista

Doctora per la UPC, va pronunciar la conferència
“Els sistemes de navegació per satèl·lit (GNSS): una
nova mirada sobre els oceans”

“Amb un sol satèl·lit 
es podrien observar 
tots els oceans”

Estel Cardellach

Estel Cardellach, llicenciada en
Física i doctora pel Departament
de Teoria del Senyal i Comunica-
cions de la Universitat, va marxar
al Jet Propulsion Laboratory de la
NASA per investigar sobre un nou
sistema que capta el senyal dels
satèl·lits per saber més sobre els
oceans. 

Com es pot observar el mar?
De moltes maneres. Nosaltres treba�
llem en un sistema receptor que estem
desenvolupant i que capta el senyal
dels satèl·lits que giren al voltant de la
Terra. Quan el senyal rebota al mar,
l'ona es distorsiona. Aquest canvi dóna
un conjunt de dades sobre l’estat del
mar que poden ser molt útils per a la
comunitat científica meteorològica,
oceanogràfica i climàtica.  
Per preveure possibles catàstrofes
meteorològiques?
Per exemple. Aquestes dades obren
moltes possibilitats a l'estudi del canvi
climàtic; a la previsió meteorològica i
de danys ocasionats per fenòmens de
risc, com tempestes, huracans o tsu�
namis. A més, com que es pot obtenir
informació sobre les onades, el vent i el
nivell del mar en poc temps, es poden
preveure els fenòmens meteorològics,
detectar�los, predir�ne la direcció i
poder prendre mesures per evacuar la
població. 
De quants receptors parlem?
Pocs. Pensa que amb un sol satèl·lit,
amb una antena ben dissenyada, que
capti el màxim de reflexions possibles,

es podrien tenir en pocs dies tots els
oceans coberts, amb una malla de 300
quilòmetres.
I com és aquest receptor?
És un GPS però amb la polarització
canviada. 
Que capta diferents senyals 
alhora...
Sí, la idea és crear un sistema múltiple
que capti el màxim possible de
senyals. Actualment, hi ha 41 satèl·lits
operant al voltant de la Terra i, si Gali�
leo es posa en funcionament, es podria
arribar a un total de 80. Tots emeten un
senyal i es poden captar entre 4 i 14
satèl·lits simultàniament des de qualse�
vol punt del planeta. Els avions, els cot�
xes i, fins i tot, els aparells de butxaca
contenen receptors que recuperen
aquests senyals i ajuden a navegar
perquè et posicionen a la Terra. 
Si a través d’aquesta antena receptora
poguéssim captar múltiples reflexions,
estaríem cobrint una àrea molt gran
simultàniament amb un sol receptor.
En quin estat es troben les
investigacions?
Actualment s’està treballant per com�
provar si aquest senyal que retornen
els satèl·lits conté la informació que
volem i si té prou qualitat i precisió. 
Ja s’han fet experiments? 
Sí, des d'avions, des de globus estra�
tosfèrics i des de la costa. 
I els resultats? 
Són bons, però com que els sistemes
de navegació que ja existeixen a l'espai
no van ser pensats per fer observació
de la Terra —teledetecció—, no estan

optimitzats per a aquesta aplicació.
Per tant, hem de millorar els sistemes
receptors buscant nous algoritmes
perquè obtinguin un bon senyal i de
prou qualitat. 
El següent pas?
Que alguna de les agències espacials,
l'europea o la nord�americana, decidei�
xi enviar una missió amb un sistema
receptor d'aquestes característiques.
Així es podrien captar les reflexions de
tots els satèl·lits de navegació que viat�
gen per l'espai •

Fa cinc anys, Estel Cardellach, en
llicenciar�se en Física, no sabia res
dels senyals dels satèl·lits. Ara, l’Es�
tel, després de fer el doctorat al
Departament de Teoria del Senyal i
Comunicacions de la UPC i a l’Insti�
tut d'Estudis Espacials de Catalunya
(IECC), va voler aprofundir més en
aquest tema. 
Amb 29 anys i mare d’un fill de nou
anys, va apostar per marxar a la
NASA a fer un postdoctorat i a viure
una aventura que no dubta a valorar
positivament. "Vaig pensar que el
millor per a mi i per al meu fill era
continuar els meus estudis, perquè
els pots compaginar amb la família",
assegura. Actualment continua les
seves exploracions espacials al Har�
vard Smithsonian Center for
Astrophysics a Cambridge (Massa�
chusetts, EUA) • http://www-

tsc.upc.es i http://www.ieec.fcr.es 

http://www-tsc.upc.es
http://www.ieec.fcr.es
http://www-tsc.upc.es

	Aprovat el Pla plurianual d’inversions TIC per al 2004-2006
	informe del rector al Consell de Govern del 30 de gener de 2004
	panorama
	S’aprova el Pla plurianual d’inversions TIC 2004-2006
	Homenatge a la lluita antifranquista
	Oberta la convocatòria 2004 per al desenvolupament del component específic de la planificació estratègica de les unitats
	El rector, a Tribuna Barcelona
	La Fundació Triptolemos es presenta a Madrid
	La UPC presenta el seu model d’ensenyament al professorat de secundària
	La xarxa d'universitats Institut Joan Lluís Vives s'incorpora a la European University Association (EUA). 
	Fòrum digital sobre el model docent de la UPC

	Fem un Gest Sostenible. Dóna-li una segona oportunitat al paper
	pdi/ pas
	Es posa en marxa l’administració de personal electrònica
	Nous càrrecs

	la docència
	El debat de les idees sobre la docència i la recerca
	S’obre la convocatòria al Premi a la Qualitat Docent
	Aprovat el reglament de títols propis de primer i segon cicles
	Jornada per analitzar i debatre treballs de doctorat

	la recerca
	La UPC treballa en un nou camp de recerca en nanoenginyeria dels materials de construcció
	El Centre de Realitat Virtual construeix museus virtuals
	La UPC coordina l’Agenda 21 de Sant Boi de Llobregat
	La Fundació i2CAT participa en el llançament de la segona generació d’Internet
	Nova convocatòria del Premi de Transferència de Tecnologia
	L’esCERT-UPC detecta els forats informàtics més crítics de l’any 2003
	L’ETSETB ha lliurat enguany el Premi Telecomunicació i Electrònica (IT) a La UPC i la UAB col·laboren en en la gestió ambiental del Fòrum 2004
	Premis

	... i els propers dies
	... i al web
	Publicacions
	entrevista a Estel Cardellach, Doctora per la UPC



