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L’auditori de l’edifici Vèrtex va ser, el 23 de febrer passat, el
marc de l’històric acte d’investidura com a doctors honoris
causa de la UPC de Gregorio López Raimundo, Maria
Salvo i Agustí de Semir, com a símbols de l’homenatge a
totes les persones que durant la dictadura van lluitar per la

recuperació de la democràcia i les llibertats nacionals 
de Catalunya. L’acte acadèmic obria, d’altra banda,
el programa d’actes que la Universitat havia organitzat
amb el títol De la constitució del 31 a la del 78: la lluita
antifranquista per la recuperació de la democràcia•

Homenatge a la lluita antifranquista

Enginyeria 
Aeronàutica a 
l’ETSEIT
El Departament d’Universi-
tats, Recerca i Societat de la
Informació ha fet pública la
programació acadèmica del
proper curs que inclou la
posada en marxa dels estudis
d’Enginyeria Aeronàutica a
l’ETSEIT. La UPC ha dut a
més una revisió de l’oferta de
places de totes les titulacions
que imparteix amb l’objectiu

d’optimitzar al màxim
els recursos i ade-
quar l’oferta a la
demanda •

Avança la 
concreció de la
política del PDI
El Consell de Govern ha apro-
vat tres propostes per com-
pletar la política del personal
docent i investigador a temps
complet. Els acords presos
fan referència al procés de
transició en l’adaptació de la
LOU i la LUC del professorat
contractat a temps complet;
al programa de promoció del
PDI per la via funcionarial, i a
les figures de PDI
contractat a emprar
a partir del curs
vinent • 6

El Campus Nord,
seu del
superodinador 
més ràpid i potent
d’Europa
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Gregorio López Raimundo, Maria Salvo Iborra i Agustí 
de Semir Rovira, doctors honoris causa en representació 
de les persones que van lluitar contra la dictadura

L'acte es va iniciar amb la intervenció del rector de la UPC,
Josep Ferrer Llop, que va dir que aquesta investidura era
“un deure de justícia, un deure de reconeixement, de repara-
ció de l'oblit" i de "trencar un silenci que més enllà de la
prudència esdevé injust i covard. Però, sobretot, —va afegir
el rector— ens mou la necessitat d'ajudar a conèixer i com-
prendre el passat per poder afrontar el futur amb saviesa, de
donar el missatge, especialment als més joves, que les grans
idees, els grans projectes, com ho és la democràcia, tenen
un fort component d'utopia i que ens hi podrem anar apro-
pant exercint, ampliant i aprofundint els drets cívics que tant
va costar conquerir".

La laudatio. La laudatio als nous doctors honoris causa la
va fer el professor Guillermo Lusa, padrí dels nous doctors,
que va reflexionar sobre la resistència durant la dictadura
franquista. En concret, Guillermo Lusa va referir-se a les cau-
ses que van propiciar el manteniment del règim durant quasi
quaranta anys —“molt de temps per resistir”—, i va pregun-
tar-se si va merèixer la pena tant de sofriment, tenint en
compte que les forces democràtiques no van aconseguir
tombar “l’estaca”. "Va ser precisament la lenta però persis-
tent construcció d'una àmplia xarxa social de resistència al
franquisme la que va fer inviable la perpetuació de la dicta-
dura i la que també va frustrar l'intent d'instaurar una pseu-
dodemocràcia limitada. Van
ser les forces antifranquis-
tes, amb les seves lluites
durant la transició, les que
van fer possible la consecu-

ció de les llibertats democràtiques, que ningú no ens ha
regalat".
La laudatio va repassar també les vides dels tres nous doc-
tors honoris causa, tot destacant que "Gregorio, Maria i
Agustí tenen en comú unes trajectòries d'entrega a la lluita
per les llibertats i la recerca d'una societat més justa. Avui,
octogenaris els tres, mantenen les il·lusions i participen en la
mateixa causa que fa molts anys va donar sentit a les seves
vides. I ho fan consagrant-se a la transmissió de les seves
experiències a les generacions actuals com a salvaguarda de
la memòria històrica" •

De la constitució del 31 a la del 78: la lluita antifranquista per la recuperació de la democràcia
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Desitjaríem retre homenatge als
milers i milers de ciutadanes i ciuta-
dans que van acompanyar-nos en el
combat per la llibertat. Ciutadanes i
ciutadans anònims, el nom dels quals
no ha quedat enregistrat enlloc, però
que van ser els autèntics protagonistes
d'un període de la nostra història
excepcionalment dur... a totes aquelles

i tots aquells que no van acceptar la
derrota, que van continuar amb gran
coratge dempeus...

…Comença a ser coneguda la verita-
ble història de la lluita antifranquista i de
la repressió que aquesta va haver de
patir, en contraposició amb la història
escrita pels vencedors, que durant tants
anys va ser l'única història a l'abast de
la gent. I la veritat que en surt és colpi-
dora, com no podia ser d'altra manera,
ja que la lluita va ser molt dura i la
repressió que se'n va derivar, terrible…

…Per a les joves generacions és difí-
cil entendre aquells temps. Entendre el
pou negre dels camps de concentra-
ció i, sobretot, de les presons, i de les
detencions, les tortures, el dolor, la
por, les humiliacions físiques i morals,
les separacions familiars... Va ser un
temps de totes aquestes coses durís-
simes, que, malgrat tot, anaven acom-
panyades d'una extraordinària solidari-
tat, de coratge, d'amor, de lligams per-
sonals indestructibles, d'esperança en
un món millor…

…Si la derrota de la República va
ser una tragèdia per a les classes
populars en general, per a la dona va
significar una doble derrota. I, cons-
cients d'aquesta doble derrota, moltes
dones van incorporar-se a la lluita,
amb una decisió i un coratge que, a
vegades, no han estat prou recone-
guts i que cal reivindicar ben clara-

ment, tal com ho fa l'associació Dones
del 36, de manera pedagògica 
arreu i molt especialment a instituts i
centres universitaris. Cal explicar que
les presons es van omplir de dones que
van mantenir una lluita aferrissada per
no perdre ni un mil·límetre de la seva
dignitat personal i política, i no pot
explicar-se la lluita contra la dictadura
sense tenir present aquest paper de la
dona en el gran combat per la llibertat...

...Vam ser molts, els integrants de la
lluita antifranquista, i des de pensa-
ments diversos. La democràcia no va
arribar, doncs, ni per casualitat ni com
a resultat d'una transició organitzada
per unes poques personalitats, sinó
com a conseqüència de la lluita i el
sacrifici personal i familiar de milers de
dones i homes que van comprometre
la seva vida en aquesta lluita...

...La llibertat i la democràcia, el fet
que les Corts tinguessin un caràcter
constituent, l'elaboració d'una consti-
tució democràtica, el restabliment de
la Generalitat, etc. no poden atribuir-

se, com massa cops es fa, en exclusi-
va al rei, al president del Govern, Adol-
fo Suárez, o al de les Corts franquis-
tes, Torcuato Fernández Miranda...
...El nostre combat, el combat de Gre-
gori, d'Agustí i de mi mateixa, i dels
milers i milers de dones i homes que van
lluitar contra la dictadura, és el combat
de sempre, el combat també d'avui: el 

combat per un món millor. És el mateix
combat al qual ara estem assistint,
entre, per una banda, els que intenten
submergir-nos en la barbàrie de les
guerres preventives i la retallada dels
drets humans amb l'excusa del terro-
risme i, per l'altra, els que creuen que
un altre món és possible...

...El combat, doncs, continua i, entre
molts altres exemples, la presència de
desenes de milers de joves a les grans
manifestacions de l'any passat contra la
invasió de l'Iraq és una esperança que
les joves generacions segueixen, contra
el que diuen alguns, amb els ideals de
justícia ben alts. En aquest sentit, ens
dirigim especialment als estudiants:
nosaltres hem recorregut un tram del
camí, vosaltres, i molts més, l'heu de
continuar. I si alguna petita lliçó aca-
dèmica es desprèn de la nostra vida, és
precisament que la lluita val la pena, i a
més és necessària. Defenseu els vostres
drets i els de tots els que ho necessitin i
no abandoneu mai l'ideal d'un món
millor; un món en el qual, com va dir el
poeta, hi hagi pa i roses per a tothom •

Tots els protagonistes de la lluita
No abandonar mai l’ideal d’un món millor va ser el missatge central del discurs d’acceptació dels
nous doctors honoris causa, que en nom dels tres a pronunciar Maria Salvo. Del seu parlament
sobre tots els que van lluitar i sobre la resistència sense límit en reproduïm alguns fragments.

De la constitució del 31 a la del 78: la lluita antifranquista per la recuperació de la democràcia
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Un grup d'expresos es reuneixen al voltant d'una taula per analitzar des de diverses
òptiques com el règim franquista va intentar ofegar la resistència amb la presó i la
tortura.  Aquest és l'argument d’El sopar, un documental dirigit per Pere Portabella
que es va poder visionar el 24 de febrer en un acte que va tenir lloc a la sala d'ac-
tes de l'ETSEIB. La resistència davant la pèrdua de la llibertat, la militància després
de l'estada a la presó i la vaga de fam com a fórmula de lluita són alguns dels ele-
ments que els expresos polítics —Ángel Abad, Jordi Cunill, Lola Ferreira, Narcís
Julián i Antonio Marín— analitzen en el film; tots ells persones que van estar empre-
sonades entre 3 i 24 anys •

‘La lluita antifranquista a la universitat’.
ETSAB, 25 de febrer  

En una sessió moderada per Albert Corominas, el 25 de
febrer a l'ETSAB, es van analitzar els primers anys de
resistència al franquisme des de l’òptica dels que llavors
eren quatre joves activistes universitaris. FFrraanncceesscc  CCaassaarreess

va analitzar els
primers anys de
resistència, en
una universitat
devastada i on el
professorat havia
estat depurat. Era
la universitat a la
qual arribaven els

vencedors i els seus fills, una universitat que va evolucionar
i va començar a prendre consciència. Segons Casares, "és
la universitat que fa d'anella entre el passat i el futur".
JJooaann  AAnnttoonnii  GGoonnzzáálleezz  CCaassaannoovvaa va reflexionar sobre la uni-
versitat dels cinquanta amb el rerefons de l'Assemblea Lliu-
re del Paranimf, una universitat en la qual els fills dels ven-
cedors prenen consciència de la manca de llibertat i es
mobilitzen contra el SEU. Les accions dels estudiants
comencen a incidir en la societat i en el moviment obrer.
AAnnddrreeuu  MMaass--CCoolleellll va analitzar el paper del Sindicat
Democràtic d'Estudiants de la Universitat de Barcelona
(SDEUB) durant els anys seixanta i l'evolució cap a una uni-
versitat on s'organitzaven actes contra la guerra del Viet-
nam, on la lluita contra la dictadura des de les aules era ja
una evidència social. Els inicis de la catalanització de la vida
pública a la universitat i la Caputxinada de 1966 són també
alguns dels trets diferencials d'aquells anys.
El moviment de professors no numeraris i el procés consti-
tuent de les universitats durant els setanta va ser repassat
des de la perspectiva de RRaammoonn  TToorrrreenntt  MMaaccaauu, que va
explicar les claus d'aquell moviment, el qual pretenia canviar
l'estructura de la universitat tot partint de la contractació
laboral del professorat, la defensa de l'autonomia univer-
sitària i la democratització dels òrgans de govern •

‘Els moviments socials durant la dictadura i avui’.
ETSCCPB, 26 de febrer  

Moderada per Benjamín Suárez, la sessió es va iniciar amb
una anàlisi de la llibertat d'expressió durant el franquisme i
avui en dia, a partir de l'experiència dels periodistes JJoosseepp
MMaarriiaa  HHuueerrttaass  CCllaavveerrííaa i SSaallvvaaddoorr  AAllssiiuuss  CCllaavveerraa. Ells van ser
els encarregats d’explicar, a la sala d’actes de l'ETSECCPB,
el funcionament dels mitjans de comunicació durant aquella
època. La censura, l'autocensura, el Grup de Periodistes
Democràtics o el procés contra Huertas Clavería per un arti-
cle sobre com s’havien fet les concessions dels estancs a les
vídues de militars —i que va suposar l'empresonament del
periodista— van ser alguns dels exemples d'aquesta anàlisi.
El segon bloc de la sessió el va iniciar PPeeppee  BBeeúúnnzzaa, que va
repassar la seva experiència al capdavant del moviment
d'objecció de consciència durant el franquisme. Aquesta
exposició va ser completada per les reflexions de l'estudiant
de la UPC JJuuaann  PPéérreezz  AArrccaass, que va referir-se a les darreres
mobilitzacions estudiantils contra la guerra de l'Iraq i les que
encara es duen a terme per fer possible un món millor •

De la constitució del 31 a la del 78: la lluita antifranquista per la recuperació de la democràcia

Conferències, xerrades i debats van completar el programa d’actes,
organitzats per la Universitat entre el 23 i el 26 de febrer, de recuperació de la memòria 
històrica de la lluita contra la dictadura franquista per la recuperació de la democràcia 
i les llibertats nacionals de Catalunya 

‘El sopar’ (1974). ETSEIB, 24 de febrer  

Les dones i els espais de llibertat
En el marc dels actes d’aquest homenatge, l’Escola
Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
organitza, des del 27 de febrer i fins al 23 de març, dife-
rents actes en memòria de l’esforç femení per la reinstau-
ració i la preservació d’espais de llibertat. El programa
d’activitats, organitzat conjuntament amb l’Ajuntament de
Vilanova, es va inaugurar el 27 de febrer a l’Escola amb la
conferència titulada “La nostra història recent, una mirada
des de la perspectiva de gènere”, a càrrec de Mary Nash,
catedràtica d’Història Contemporània de la Universitat de
Barcelona (UB). 
També s’han previst xerrades i debats, exposicions i mos-
tres, projeccions de cinema i de vídeo, lectura de contes i
poesies, concerts, cursos, seminaris, tallers i una marxa
solidària • http://www.upc.edu/noticies 
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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 1 de març 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.

Condol. El Consell de Govern acorda fer constar en acta el con-
dol de la comunitat universitària per la mort de Pilar Pérez
Fernández, membre del personal d'administració i serveis.

Homenatge de la UPC a la lluita antifranquista. El rector fa
una valoració positiva dels actes d'homenatge que han tingut
lloc a la UPC i, en especial, de la investidura com a doctors
honoris causa de Gregorio López Raimundo, Maria Salvo Iborra
i Agustí de Semir Rovira, en representació de totes les persones
que van lluitar per la recuperació de la democràcia. Destaca els
actes d'homenatge que es van iniciar el 27 de febrer a l'EPSEVG
i anuncia els que tindran lloc al Campus de Terrassa.

Superordinador. El rector valora molt positivament l'acord
d'IBM i el Govern espanyol per a la instal·lació d'un superordi-
nador al Campus Nord, el segon més potent del món i que ha
de servir per posar en primera línia mundial la recerca sobre
supercomputació i, a la vegada, donar suport a la recerca en
general. Destaca el paper determinant que ha tingut en aquesta
decisió l'equip que lidera el professor Mateo Valero.

Dedicació docent. En el marc de la reunió del Consell de Coor-
dinació Universitària, explica que es continua treballant sobre les
forquilles horàries de dedicació docent, pendents de la redacció
final que proposarà el MECD. A més, anuncia que, des del
Ministeri, s'ha acceptat la reducció de les convocatòries d'habi-
litació a una i de caràcter anual, i que s'ha ajornat la creació
d'una àrea específica de coneixement per a l'Enginyeria d'Orga-
nització Industrial. També es refereix a l'aprovació d'una disposi-
ció de compensació que obre la possibilitat de concedir un
sexenni denegat a la primera convocatòria (1989) a les persones
que hagin aconseguit posteriorment dues avaluacions positives.

PAS. El rector informa també que a la UPC, i dins del Pla de PAS
funcionari, han tingut lloc recentment les oposicions a l'escala
administrativa amb resultats plenament satisfactoris.

Relacions institucionals. El rector valora positivament l'entre-
vista que la Comissió Permanent de la CRUE va tenir amb el
secretari general i candidat d'Izquierda Unida, Gaspar Llamaza-
res, i informa que, de nou, s'ha cancel·lat la trobada prevista
amb el candidat del PP i vicepresident d'aquest partit, Mariano
Rajoy. Informa que de la reunió amb el conseller del DURSI, Car-
les Solà, es desprèn una actitud d'entesa i proactiva. En con-
cret, el nou conseller va explicitar el seu suport a la instal·lació
del nou superordinador a la UPC i va confirmar les subvencions
de la Generalitat de Catalunya atorgades a través del DURSI
(CIMNE, CTTC, ICFO i I2Cat) i del Departament de Treball (Pre-
vencat).

Programació acadèmica. S'ha confirmat la posada en marxa
el curs vinent dels estudis d'Enginyeria Aeronàutica a Terrassa.
El conseller Carles Solà ha anunciat la voluntat d'impulsar, amb

les universitats catalanes, un pla pilot de titulacions adaptades a
l'Espai Europeu de l'Ensenyament Superior, amb independència
de les decisions que prengui el Govern espanyol sobre el procés.
El rector ha informat de l'interès del Departament perquè la UPC
proposi una titulació d'enginyeria per incloure-la en aquest pla. 

AQU i ACUP. En la darrera reunió de l'Agència per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) s'ha acordat revisar
el perfil dels docents col·laboradors en un sistema com és l'ac-
tual, que dificulta la carrera en àmbits tecnològics. El rector infor-
ma també de la reunió de l'Associació Catalana d'Universitats
Públiques (ACUP), que ha impulsat dues iniciatives: una sobre el
model de finançament i una altra sobre la recerca.

La reforma de l'ETSEIB. El rector informa de l’acollida favora-
ble per part de la Comissió de Qualitat de l'Ajuntament de Bar-
celona de la proposta de remodelació de l'ETSEIB: l’edificació
de 20.000 m2 a la zona del pàrquing per acollir les activitats que
tenen lloc a les torres i la posterior rehabilitació dels dos edificis.

Nou acord amb el Banc de Santander. El rector destaca la
renovació de l’acord amb el Banc de Santander, amb un aug-
ment del 50 % per a la coesponsorització de diferents iniciatives,
entre les quals hi ha la celebració de les jornades GUNI els dies
18 i 19 d'octubre i l'elaboració d'un informe mundial sobre l'en-
senyament superior. Anuncia la jornada del 20 d'octubre que
reunirà un grup important de premis Nobel per valorar les con-
clusions de l’esmentat informe. La iniciativa podria tenir conti-
nuïtat amb la celebració d'una conferència anual que reuniria
una setmana a la UPC persones guardonades amb el Nobel.
D’altra banda, anuncia el congrés organitzat els dies 21, 22 i 23
d'octubre per la Fundació per la Pau, que impulsa Federico
Mayor Zaragoza.

La formació permanent. L'Associació d'Amics de la UPC està
duent a terme un estudi sobre la formació permanent que apor-
ta idees valuoses per equipar-la a la formació reglada. 

Reforma a UPCnet. El rector informa del nomenament de Car-
les Balot com a director general d'UPCnet i explica que, el mes
de març, conclou una reorganització interna de l'empresa amb
l'objectiu de millorar-ne els processos. En aquesta reorganitza-
ció s'ha reduït de nou a dos els directors d’aquesta empresa del
Grup UPC. 

Nomenaments. El rector informa del nomenament de Joaquim
Tossas i Mir i Joan Manuel Salvadó i Tenessa com a represen-
tants del Parlament de Catalunya al Consell Social de la UPC, i
explica que s'està en l’espera del nomenament dels tres repre-
sentants del Govern català en aquest òrgan. A més, informa del
nomenament d'Agustí Segarra al capdavant del CIDEM, i de
Jordi Bosch com a director del Centre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya•

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.
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6

informacions

panorama

El DURSI ha donat llum verda a la
posada en marxa dels estudis d'Ae-
ronàutica a l'ETSEIT, un compromís
adquirit pel Consell Interuniversitari el
curs passat. La proposta de programa-
ció presentada per la UPC recollia, a
més d’aquests estudis, un segon cicle
d’Enginyeria de Mines a l’EUPM, que
finalment serà considerat per al curs
2005-06. La Universitat ha dut a terme,
conjuntament amb els centres do-
cents, una revisió de places a tots els
estudis amb l’objectiu d’optimitzar al
màxim l’oferta, a partir de les especifi-

citats de l’organització docent de cada
centre, i amb especial atenció als estu-
dis en què el desajustament entre l’o-
ferta i la demanda, per excés o per
defecte, és més gran. 
La proposta també incloïa nous estudis
de segon cicle: l’Enginyeria d’Organit-
zació Industrial, orientada a l’Edificació
en modalitat semipresencial, i la llicen-
ciatura de Ciències Actuarials i Finance-
res, a impartir per l’Escola d'Administració
d'Empreses (EAE) •
El detall de la proposta es pot consul-
tar a http://www.upc.edu/bupc

Enginyeria Aeronàutica a l’ETSEIT

S'ha obert la convocatòria de programes de
mobilitat d'estudiants UPC Mou-te! per al curs
2004-2005, que promociona els acords d'inter-
canvi d'estudiants en universitats de 41 països,
amb més de 1.500 places.  
La convocatòria per al curs que ve ofereix la
possibilitat de realitzar estades acadèmiques a
través de 9 programes: SICUE (resta d'Espa-
nya), Sòcrates (Europa), UPC-Europa (altres
destinacions europees), UPC-Canadà, UPC-
EUA, UPC-Japó, UPC-món (altres destina-
cions, com ara Austràlia), UPC-empresa (pràc-
tiques en empreses de fora d’Espanya) i UNI-
TECH (estada acadèmica i pràctiques a Euro-
pa). En l’actual curs acadèmic, més de 900
estudiants de la UPC han realitzat una estada

acadèmica en universitats estrangeres, 748 dels quals ho han fet amb el progra-
ma Sòcrates. Fins a finals de març, als centres docents hi ha sessions informati-
ves  per als estudiants • http://www.upc.es/ari 

Nova convocatòria del programa ‘Mou-te!’

S’integren la UNIFF i l’ICE 
El Consell de Govern ha aprovat la
integració de les activitats i els recur-
sos de la Unitat de Formació de For-
madors (UNIFF) en l’Institut de Cièn-
cies de l'Educació (ICE). 
L’objectiu és fer coincidir, en una
mateixa unitat, les activitats de la Uni-
versitat en l’àmbit de la formació del
professorat universitari i no universitari
i les de suport a les iniciatives d'inno-
vació docent, així com les tasques
d'anàlisi sobre l'activitat docent. 
El nou ICE, que concretarà propera-
ment el seu reglament, es preveu que
tingui una direcció basada en òrgans
unipersonals (un director o una direc-
tora i dos subdirectors o subdirecto-
res) i en un òrgan col·legiat (la Junta,
formada per l'equip directiu i altres
membres de l'ICE, per persones del
PDI i del PAS designades pel Consell
de Govern i per membres del Consell
de Direcció) • 
http://www.upc.edu/bupc

Adhesió al comunicat ciutadà
per la dignitat de la política, la
pau i la llibertat
La UPC s’ha adherit al comunicat ciu-
tadà que denuncia “la violència, l’acció
política pervertida per un terrorisme
cec i la manipulació del diàleg per
enfrontar els catalans amb els altres
ciutadants de l’Estat espanyol”.
El manifest expressa que “no es per-
metrà que s’accepti el dubte sobre la
nostra solidaritat amb tots els que
pateixen amenaces, atemptats, assas-
sinats”, i també diu que no s’accepta-
ran “les pressions, les amenaces i els
insults provinents de responsables del
Govern espanyol i del PP”.
A més, posa de manifest el suport “a
les institucions catalanes que ens
representen”.
Els signants del comunicat són l’As-
semblea d’Intel·lectuals, Professionals
i Artistes de Catalunya, la Plataforma
d’Artistes i de l’Espectacle contra la
Guerra, UGT, CCOO, la USOC, la
FAVB, la Federació d’ONG pel Desen-
volupament, SOS Racisme, Catalunya
Segle21, Esquerra21, CTD, represen-
tants dels col·legis professionals i de
les universitats de Catalunya •
http://www.upc.edu/bupc  (document n.

37/3)

Els nous estudis
L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Terrassa impartirà el pro-
per curs els estudis d'Enginyeria Aeronàutica (60 places).. Es tracta d'una
titulació oficial de cicle llarg a la qual es podran incorporar els estudiants de
l’Escola Politècnica Superior de Castelldefels. Amb una durada de 5 anys i
amb una càrrega de 375 crèdits, l'objectiu dels nous estudis, que fins ara
només s'impartien a la Universitat Politècnica de Madrid i a la Universitat de
Sevilla, és formar professionals capacitats per realitzar el disseny, la fabricació,
el manteniment i la posada en marxa d'avions, helicòpters, satèl·lits i altres sis-
temes d'enginyeria aeronàutica. Altres àmbits de coneixement en aquesta dis-
ciplina són la construcció, el control i la revisió d'instal·lacions de terra; termi-
nals d'aeroports, pistes d'aterratge i de vol; senyalització, i totes les estructu-
res que serveixen de base per a la correcta navegació aèria.

El Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació ha
donat a conèixer la nova programació acadèmica per al curs 2004-05.
Una de les novetats més destacades és la posada en marxa a l’ETSEIT
dels estudis d’Enginyeria Aeronàutica.

http://www.upc.edu/bupc
http://www.upc.es/ari
http://www.upc.edu/bupc
http://www.upc.edu/bupc
http://dursi.gencat.net
rossy laciana
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació

rossy laciana
l'ETSEIT,

http://etseit-ct.upc.es/
http://etseit-ct.upc.es/
http://www-ice.upc.es/
rossy laciana
l’Institut de Ciències

rossy laciana
de l'Educació (ICE).

rossy laciana
L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Terrassa

rossy laciana
l’Escola Politècnica Superior de Castelldefels.

http://epsc.upc.es/


pdi

Política de contractació de PDI.
Fruit d’un ampli procés de debat amb
els consells de directors i amb la Junta
de Personal Docent i Investigador
(JPDI), el Consell de Govern ha aprovat
la política de contractació de PDI que
s’aplicarà a partir del curs vinent. Es
preveuen quatre models d’incorporació
de nou PDI a la UPC:
1. Les persones doctores podran acce-
dir, en funció de la seva qualificació, a
places de professorat permanent doc-
tor (catedràtic contractat, professor
agregat, CU, TU) o de professorat lec-
tor.
2. La vinculació de persones amb perfil
professional es farà mitjançant contrac-
tes de professorat associat.
3. La incorporació de PDI en la fase ini-
cial de la seva carrera acadèmica es
farà mitjançant contractes d’ajudant i
beques de recerca.
4. Quan es consideri imprescindible, els
departaments vinculats a àrees de
coneixement específiques podran con-
tractar professorat col·laborador, tot i
que la Universitat promou, prioritària-
ment, els tres primers models d’accés
a la funció docent i investigadora •
http://www.upc.edu/bupc
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El Consell de Govern avança en la concreció de la política del PDI

Aprovada la resolució de la con-
vocatòria de PAS del gener de
2004. La resolució, aprovada pel Con-
sell de Govern, ha prioritzat i aprovat la
creació de places relacionades amb les
necessitats derivades de la implantació
de nous estudis, com és el cas dels
que s’imparteixen al Campus del Baix
Llobregat i de la titulació d’Enginyeria
Tècnica de Telecomunicació, especiali-
tat en Imatge i So (EUETIT). També s’ha
prioritzat la creació de places necessà-
ries per tirar endavant iniciatives acor-
dades amb anterioritat pel Consell de
Govern com l’Oficina de Suport a la
Recerca en Matemàtiques (FME) i l’Ofi-
cina de Suport a l’Organització de Con-
gressos (SRII). La resolució aprovada
també conté transformacions de places
a cost zero • http://www.upc.edu/bupc

pas
Primera fase d’implantació de les propostes del “dossier blau”.
Es posa en marxa la primera fase d’aquesta implantació, que preveu l’adequa-
ció de l’estructura de gerència; l’elaboració de la proposta de relació d’unitats
funcionals; la configuració de l’estructura de serveis, de suport i de gestió del
Campus del Baix Llobregat; l’estructuració de la direcció dels serveis TIC i la for-
mulació de propostes organitzatives per garantir l’accés als serveis universals, el
suport i l’assessorament TIC en tots els àmbits territorials; l’elaboració d’un
diagnòstic de la situació del suport a la recerca i d’un model de gestió i de fun-
cionament que concordi amb l’organització de la recerca, i l’anàlisi i implantació
d’altres propostes de racionalització i millora, entre altres, les referents a les con-
seqüències de la integració de la UNIFF i l’ICE i l’estudi dels aspectes de segu-
retat, vigilància i consergeria dels campus.
La responsabilitat d’execució i de determinació de noves actuacions correspon
al gerent, que tindrà el suport d’una comissió assessora, nomenada pel rector, i
formada per tres membres de la comissió que va elaborar l’informe i tres profes-
sors del Departament d’Organització d’Empreses. La comissió assessora farà
suggeriments i el gerent recollirà també els que arribin dels fòrums que tractin les
propostes concretes. El juliol de 2004 el gerent informarà el Consell de Govern
sobre les actuacions realitzades i les propostes futures • 
http://www.upc.edu/bupc

El Consell de Govern  aprova tres
propostes que completen la políti-
ca del personal docent i investi-
gador a temps complet.

Procés de transició en l’adaptació
a la LOU i la LUC de la contracta-
ció de professorat a temps com-
plet. El Consell de Govern va acordar
el mes de juliol de 2003 el mecanisme
d’adaptació de professorat associat a
temps complet. Ara ha completat la
planificació del període transitori mit-
jançant un acord que afecta tot el pro-
fessorat contractat a temps complet
arran dels concursos de professorat
col·laborador que es van convocar a
l’empara de la disposició transitòria 2
del Decret d’Habilitació. El Consell de
Govern ha acordat la pròrroga dels
contractes fins al 31 d’agost de 2005.
Des d’ara fins a la data esmentada, el
professorat afectat tindrà l’oportunitat
de presentar-se a un concurs per
poder continuar vinculat amb la UPC.
En tots els casos s’oferiran les matei-
xes figures contractuals que al profes-
sorat associat a temps complet i s’a-
plicaran els mateixos criteris utilitzats
per decidir la figura contractual corres-
ponent a cada cas.

Programa de promoció del PDI
funcionari. L’acord del Pla Serra
Hunter del mes d’octubre de 2003 va
permetre programar la política de
contractació de professorat contrac-
tat doctor amb caràcter permanent
(catedràtic contractat i agregat) per al
període 2004-2007, de manera que
tot el PDI de la UPC interessat en la
promoció i l’estabilització pot planifi-
car la seva carrera acadèmica con-
tractual coneixent d’antuvi el nombre
de places previstes i el seu mecanis-
me de convocatòria. Aquest mes el
Consell de Govern ha pres un acord
que representa el primer pas per esta-
blir la programació anàloga en matèria
de promoció i estabilització mitjançant
les figures de professorat funcionari
(CU, TU, CEU i TEU). En aquest sen-
tit, el Consell de Govern s’ha pronun-
ciat a favor d’una negociació amb el
DURSI per tal que aquest impulsi i
renovi el pla de promoció del PDI fun-
cionari ja existent, tot incorporant-hi
certes modificacions: temporització
adaptada al nou sistema d’habilitació,
requisits menys restrictius i ampliació
del programa per a l’estabilització del
professorat contractat.

informacions

http://www.upc.edu/bupc
http://www.upc.edu/bupc
http://www.upc.edu/bupc
http://www-ice.upc.es/
rossy laciana
UNIFF i l’ICE

rossy laciana
Departament d’Organització d’Empreses.
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Ajuts a la innovació docent. El
31 de març finalitza el termini de pre-
sentació de projectes per a la convo-
catòria d'ajuts per a projectes de millo-
ra de la docència. En l'edició d'en-
guany la convocatòria inclou projectes
d'innovació docent (per a la millora
dels processos d'aprenentatge a partir
de la introducció de noves tecnologies)
i per a l'elaboració de materials
docents en format lliure.  La convo-
catòria s’adreça a PDI, en equip o indi-
vidualment, i preveu una dotació màxi-
ma de 12.000 € per als projectes d'in-
novació docent i de 6.000 € per a
materials en format lliure •
http://www.upc.edu/pdi-pas

Nou model d’assignació 
de punts de docència bàsica als centres

La primera fase de preparació de la
Jornada, que tindrà lloc el proper 11
de maig, s’ha centrat en l'elaboració,
publicació i difusió de les ponències
marc i en l'obertura del fòrum d'inter-
vencions sobre el contingut de les
ponències. 
Aquesta participació dels docents ha
girat al voltant d’aspectes essencials
del nou model docent de la universitat
com ara els recursos d'informació, les
metodologies educatives, la participa-
ció dels agents implicats i altres

aspectes per revisar sobre l'organitza-
ció dels estudis.
La segona fase de la preparació de la
Jornada es posa en marxa amb la
convocatòria oberta a la comunitat
universitària de presentació de comu-
nicacions, que hauran de ser presen-
tades i debatudes en la Jornada.
A partir del 12 de març el web de la
Jornada facilita la inscripció de comu-
nicacions, la lectura de les ponències
marc i les intervencions dels fòrums •
http://www.upc.edu/eees 

Jornada de reflexió i debat sobre el model docent de

la UPC en l’EEES: els resultats dels fòrums

El nou sistema d’indicadors aprovat pel
darrer Consell de Govern permetrà valo-
rar i reconèixer, conjuntament amb la
resta d'indicadors de l'activitat acadèmi-
ca, una sèrie d'activitats que moltes
vegades du a terme el professorat de
manera altruïsta. Entre les activitats que
seran objecte de consideració hi ha les lli-
gades al Centre de Cooperació per al

Desenvolupament (CCD), les relaciona-
des amb el Fòrum Politècnic, amb el Pro-
grama Dona, amb activitats de voluntariat
i amb el Pla de medi ambient. També
inclou la col·laboració amb institucions
(públiques o de la societat civil), amb els
mitjans de comunicació i altres activitats
de caire divulgatiu d’àmbits propis de la
UPC • http://www.upc.edu/bupc

Després de constatar els darrers
anys les insuficiències de l’antic
model, el Consell de Govern ha
aprovat, per consens, un nou
model de punts de docència bàsi-
ca als centres. L’objectiu de la
nova fórmula, adaptable al nou
marc de l’Espai Europeu d’Ensen-
yament Superior, és que faciliti la
planificació, sigui compatible amb
els recursos disponibles i ajudi a
distingir entre docència bàsica,
altres activitats docents i altres acti-
vitats acadèmiques. (És per aquest
darrer motiu que l’assignació es fa
en termes de punts i no pas de
crèdits, com fins ara). 
El model calcula l’assignació de docència als centres a partir del nombre d’estudiants
d’entrada i de la descripció que es fa en el BOE de les diverses titulacions que s’hi
imparteixen. També té en compte altres paràmetres (mida dels grups, sinèrgies entre
titulacions d’un mateix centre, factor de territorialitat per als centres de fora de Barce-
lona,...); però dóna autonomia als centres per repartir, amb els seus propis criteris, l’as-
signació que els ha fet el Consell de Govern • http://www.upc.edu/bupc

Pla pilot de l’EEES del DURSI.
El Departament d’Universitats, Recer-
ca i Societat de la Informació (DURSI)
de la Generalitat i les universitats cata-
lanes prepararan conjuntament un pla
plurianual de programació universitària
que començarà el curs 2005-2006 i
que tindrà en compte els decrets que
aprovi el Govern espanyol sobre l'es-
tructura dels estudis universitaris, en el
marc de la convergència europea. Així
ho va anunciar el 20 de febrer el con-
seller Carles Solà, després de la reunió
del Consell Interuniversitari de Cata-
lunya, que també ha decidit posar en
marxa una prova pilot amb titulacions
universitàries adaptades a l’EEES i que
portarà el nom de Pla pilot Bolonya.
Les universitats catalanes comunica-
ran al DURSI la seva participació en el
Pla i la titulació que inclouran •
http://www.gencat.net/dursi

Programes de formació contí-
nua. El Consell de Govern ha aprovat
l’oferta de programes de formació
contínua per al curs 2004-2005, que
inclou programes de màster i de post-
grau, cursos de postgrau organitzats
pels departaments, la Fundació Poli-
tècnica de Catalunya i altres unitats.
L’oferta cobreix les àrees d’arquitec-
tura, d’urbanisme, d’enginyeria civil i
tecnologia de la construcció, d’engi-
nyeria i tecnologia del medi ambient,
d’enginyeria tècnica industrial, de tec-
nologies de la informació i les comuni-
cacions, d’economia i gestió d’empre-
ses, de biotecnologies i d’enginyeria de
la formació • http://www.upc.edu/bupc

Punts per activitats d’extensió universitària

http://www.upc.edu/pdi-pas/
http://www.upc.edu/eees
http://www.upc.edu/eees
http://www.upc.edu/bupc
http://www.upc.edu/bupc
http://www.gencat.net/dursi
http://www.upc.edu/bupc
http://dursi.gencat.net
rossy laciana
Departament d’Universitats, Recercai Societat de la Informació (DURSI)
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El sistema informàtic d’alta velocitat
que construirà l’empresa IBM amb l’a-
jut del Ministeri de Ciència i Tecnologia,
i que s’instal·larà al Campus Nord de la
UPC, tindrà una potència màxima de
40 teraflops (40 bilions d’operacions
per segon). 
Això suposa que tindrà capacitat per
emmagatzemar enormes bases de
dades i, per tant, permetrà avançar en
el coneixement de malalties com l’Alz-
heimer, predir els grans canvis climàtics
o el desenvolupament de nous mate-
rials en sectors com l’aeronàutica o

l’automoció. Format per 4.500 proces-
sadors, que funcionaran en paral·lel i
amb sistema operatiu Linux, l’aparell
tindrà un consum energètic cinc vega-
des inferior al del superordinador més
ràpid del món.
Per a la seva posada en marxa, previs-
ta per al proper mes d’octubre, es cre-
arà un nou centre nacional de super-
computació. 
El supercomputador permetrà als
científics espanyols accedir a recursos
dels quals ara només disposen centres
d’investigació ubicats a altres països •

El Campus Nord, seu del segon ordinador 
més ràpid i potent del món
El Ministeri de Ciència i Tecnologia ha anunciat la instal·lació a Catalunya
d’un superordinador, el més ràpid d’Europa i el segon del món, que 
fabricarà IBM. L’equip, que s’instal·larà a la UPC, permetrà avançar la
recerca en estudis de la salut, el medi ambient i les ciències quimicofísiques.

L’Observatori del Deute en la Globalització (ODG), coordinat des de la Càtedra
Unesco de Tecnologia, Desenvolupament Sostenible, Desequilibris i Canvi Global,
ha elaborat recentment l’Informe sobre la gestió del deute extern duta a terme per
part del Govern espanyol des de 1996 fins a 2002. L’estudi, publicat per l’editorial
Icària, alerta que el Govern espanyol continua fent servir amb intensitat els meca-
nismes que generen deute extern dels països empobrits amb l'Estat espanyol.
Dels 82 països que tenen deute, només s'han fet petites cancel·lacions a 30, diu
l’informe • 

Es posa en marxa FènixDoc, una plata-
forma d’informació que té per objectiu
potenciar la millora de la comunicació
científica, tècnica, artística i humanísti-
ca dels professors i investigadors de la
UPC mitjançant Internet. 
Aquesta gran base de dades, a l’abast
de la comunitat científica i del personal

d’administració i serveis de la UPC,
permet cercar informació sobre la pro-
ducció científica de la Universitat tant
pel nom de l’investigador o la investiga-
dora, com per línies de recerca, per
unitats estructurals, per títols de publi-
cacions o per paraules clau. Hi ha vin-
cle al text complet electrònic dels arti-
cles publicats. A més, FènixDoc també
incorporarà un enllaç a les tesis docto-
rals dipositades al TDX.
(http://www.tdx.cesca.es). 

FènixDoc és un projecte de col·labora-
ció entre el Servei de Biblioteques i
Documentació (SBD) i l'Àrea de Planifi-
cació, Avaluació i Estudis (APAE) • 
bibliotecnica.upc.es/fenix/

L’Observatori del Deute en la Globalització denuncia en 
un informe la gestió del deute extern a l’Estat espanyol

El CTVG participa en el 
desenvolupament tecnològic
de l’Alt i el Baix Penedès
El Centre Tecnològic de Vilanova i la
Geltrú (CTVG) ha acordat amb la Unió
Empresarial del Penedès (UEP) treba-
llar conjuntament en l'assessorament,
el suport i la realització d'activitats
d'R+D i d'innovació i de transferència
tecnològica. L'acord, signat mitjançant
un conveni, també pretén millorar la
competitivitat, fomentar cultures i polí-
tiques innovadores, i augmentar la for-
mació especialitzada adreçada al teixit
empresarial de l'Alt i el Baix Penedès.
El CTVG ha signat un altre conveni
amb el Consell Comarcal de l'Alt
Penedès (CCAP) per desenvolupar la
primera fase del Pla director de la
societat de la informació a la comarca
de l'Alt Penedès. La finalitat és analit-
zar l'impacte de les TIC als municipis
de la comarca, sensibilitzar la població
dels avantatges i de l'ús d’aquestes i
comprometre els principals agents en
la incorporació d’aquestes tecnolo-
gies. El Pla preveu obrir un debat
públic per recollir propostes de la
població • 
http://www.upc.edu/noticies

Es posa en marxa la base de dades 
de la producció científica de la UPC, FènixDoc 

Investiguen fils de sutura d’ús
quirúrgic bioabsorbibles, amb
propietats curatives
Els  professors Jordi Puiggalí i Alfonso
Rodríguez, del Departament d'Engi-
nyeria Química, treballen en el desen-
volupament de nous fils de sutura d’ús
quirúrgic intern, bioabsorbibles per l'or-
ganisme humà i amb una activitat far-
macològica que permeti millorar el
procés de curació de ferides en
pacients, ja sigui disminuint infeccions i
inflamacions o bé potenciant el creixe-
ment cel·lular. 
Els fils de sutura quirúrgica que es fan
servir per cosir parts internes de l’orga-
nisme són d'un material reabsorbible i
no necessiten ser eliminats posterior-
ment pel cirurgià, a diferència dels fils
de sutura d’ús extern, que són habi-
tualment de seda i han de ser eliminats
per l’especialista un cop cicatritzada la
ferida. 
Fins ara, s’ha experimentat la incorpo-
ració d'algun desinfectant (triclosan) en
aquest tipus de material de sutura
quirúrgica, però no d'altres fàrmacs
com ara antibiòtics i analgèsics •

http://www.tdx.cesca.es
http://www.upc.edu/noticies
http://www.ibm.com/es/
http://www.mcyt.es
http://www.ctvg.upc.es/
http://deq.upc.es/
http://www.upc.edu/catala/recerca/catedres/catedres/catUNESCOtecnologia.htm
rossy laciana
Càtedra

rossy laciana
Unesco de Tecnologia, Desenvolupament Sostenible, Desequilibris i Canvi Global,

rossy laciana
Departament d'Enginyeria

rossy laciana
Química,

rossy laciana
Centre Tecnològic de Vilanova i la

rossy laciana
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la recerca

Premis 

Premi Salvà i Campillo a un
projecte de la UPC. La novena
edició dels Premis Salvà i Campillo,
convocats per l’Associació Catalana
d’Enginyers de Telecomunicació i el
Col·legi Oficial d’Enginyers de Teleco-
municació de Catalunya, ha guardonat
enguany en la categoria de projecte de
recerca més destacat el disseny i la
construcció d’un radiòmetre embarcat
en un satèl·lit per a la predicció del
clima (MIRAS/SMOS). 
El premi ha estat atorgat conjuntament
a l’equip de radiometria del Grup d’En-
ginyeria Electromagnètica i Fotònica
de la Universitat Politècnica, per la
contribució al desenvolupament cienti-
ficotecnològic de l’instrument, a EADS
CASA Espacio i a Mier Comunicacio-
nes, que té previst el llançament de
l’instrument per a l’any 2007 • 

L’objectiu de la criptografia és i ha estat la transmissió de la informació de
manera segura (privacitat, integritat, autenticitat...), així com la gestió i l’em-
magatzematge segur de dades. Ara bé, les necessitats tecnològiques actuals
han redefinit el concepte de seguretat i l’escenari on s’aplica. Avui en dia la
recerca en el camp de la criptografia es dedica principalment a temes com la
computació multipart, és a dir, fer càlculs de manera compartida i segura
entre diferents entitats, nous models de seguretat, ja que els models conside-
rats segurs fins fa pocs anys ara no són vàlids, i el disseny de sistemes crip-
togràfics segurs en els nous models. 
A la UPC, el grup de Matemàtica Aplicada a la Criptografia, format per 15
persones, realitza des de fa 10 anys tasques de recerca sobre esquemes per
compartir secrets, disseny de protocols per a targetes intel·ligents i ús de les
corbes el·líptiques per a tests de primeritat, així com per dissenyar criptosis-
temes. Actualment, els reptes que es planteja aquest grup de recerca estan
relacionats amb nous paradigmes de signatura electrònica, computació multi-
part, disseny i anàlisi de criptosistemes i ús de les corbes el·líptiques en crip-
tografia. 
Són, de fet, els temes punters de la recerca en criptografia tant en l’àmbit
europeu com en el mundial. Així es va posar de manifest en el curs interna-
cional Advanced Course on Contemporary Cryptography, organitzat pel
mateix grup, en col·laboració amb el Centre de Recerca Matemàtica, durant
la primera quinzena de febrer a la UPC.  Les conferències d’aquest curs van
ser impartides per cinc investigadors de reconegut prestigi internacional, que
han col·laborat decisivament en el desenvolupament de la criptografia moder-
na. El curs, en el qual van participar una seixantena d’investigadors, proce-
dents de diferents països, com ara Corea, Dinamarca, Itàlia, Alemanya i Xipre,
entre altres, va ser un èxit tant per la qualitat dels conferenciants i dels temes
tractats com per l’assoliment de l’objectiu que es pretenia.  Per a més infor-
mació: http://www-ma4.upc.es/mak 

Paz Morillo i German Sáez
Departament de Matemàtica Aplicada

La matemàtica aplicada a la criptografia

Els professors de l’ETSAV Josep
Antoni Tribó, Ramon Sastre i Arcadi
Bobes, del Departament de Construc-
cions Arquitectòniques I, han treballat
en la primera fase de la rehabilitació
del casino de la Floresta, de Sant
Cugat del Vallès, un edifici emblemàtic
de mitjan segle XIX, en desús des dels
anys vuitanta. 
Es tracta d’un edifici catalogat d'in-
terès històric i arquitectònic per la
Generalitat, i que l'Ajuntament de Sant Cugat vol recuperar, tot respectant-ne l’es-
tructura arquitectònica. La intervenció ha consistit a consolidar l'estructura exte-
rior de l’edifici, del mur de contenció del carrer on està situat, i en la reforma total
de la pèrgola exterior i la coberta, a més de l’acabat exterior. 
La segona fase de la remodelació consistirà en l’arranjament final del jardí, les tan-
ques i l'aparcament exteriors. Un cop rehabilitat, l’edifici del casino podria acollir
un equipament públic • http://www.upc.edu/noticies

L’ETSAV treballa en la rehabilitació del casino 
de la Floresta de Sant Cugat del Vallès

Es renova el conveni amb Fecsa
Endesa per a les activitats de la
Càtedra Victoriano Muñoz Oms.  
La UPC i Fecsa Endesa han renovat el
conveni per prorrogar el suport a les
activitats de la Càtedra Victoriano
Muñoz Oms de Valors Humans en
Enginyeria, la qual cosa suposa una
aportació de 90.000 euros per a activi-
tats que posin en relleu la figura i els
valors del fundador d’Enher.  La Càte-
dra preveu, entre altres activitats, la
creació d'un títol intern en l'àmbit de
valors humans i sostenibilitat en engin-
yeria, i la recerca conjunta en temes
d'enginyeria i història sobre la figura i
l'obra de Muñoz Oms •
http://www.catedravmo.org/ 

Convocatòria d’ajuts per a
publicacions i congressos. El 2
d’abril finalitza el termini per demanar
ajuts per a publicacions periòdiques
editades per grups d’investigadors de
la Universitat. La convocatòria té una
dotació de 36.000 euros. 
D’altra banda, el 30 de setembre fina-
litza la convocatòria per als ajuts per a
congressos que tindran lloc durant
l’any 2005. La convocatòria té una
dotació de 36.000 euros. 
Més informació al Vicerectorat de Doc-
torat, Recerca i Relacions Internacio-
nals. Tel. 93 401 61 11 • 

http://www-ma4.upc.es/mak
http://www.upc.edu/noticies
http://www.catedravmo.org/
http://tecno.upc.es/ca1/
http://www.catedravmo.org/
http://www-ma4.upc.es/
http://www.coetc.org/activitats/premis/lanit/index.htm
http://www-tsc.upc.es/eef/
http://www.satellite-links.co.uk/directory/eadscasa.html
http://www.satellite-links.co.uk/directory/eadscasa.html
http://www.mier.es/
http://www.mier.es/
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... i els propers dies 

Publicacions ... i al web

El Servei de Llengües en línia
El web del Servei de Llengües i Termi-
nologia de la Universitat Politècnica de
Catalunya permet sol·licitar correc-
cions i traduccions de documents i
textos a través d'un formulari automa-
titzat, consultar els pressupostos i les
tarifes dels serveis que s’ofereixen mit-
jançant una eina de càlcul i conèixer
els terminis de  lliurament de les tra-
duccions. 
El web també permet fer cerques ràpi-
des a diferents recursos lingüístics i als
principals diccionaris, així com aclarir
dubtes mitjançant la consulta a partir
d’un formulari establert •
http://www2.upc.es/slt    

Fins al proper 1 d’abril els estudiants, el
professorat i el PAS de la UPC poden
presentar projectes solidaris i activitats
de sensibilització a la XII Convocatòria
d’Ajuts del CCD, que té per objectiu
col·laborar amb els països en vies de
desenvolupament i millorar les condi-
cions de vida de col·lectius desfavorits. 
Solidaritat. La solidaritat també es pre-
mia en el III Concurs de Projectes de Fi
de Carrera i en el I Concurs de Tesis Doc-
torals sobre Cooperació per al Desenvo-
lupament Humà, organitzat per Enginye-
ria sense Fronteres (ESF) amb el suport
del CCD. La iniciativa pretén motivar la
comunitat universitària perquè orienti part
de la seva activitat a la Universitat cap a la cooperació per al desenvolupament.
Els projectes es poden presentar fins al 31 d’octubre.
Comerç just. El CCD també ha posat en marxa una campanya, junt amb les
ONG Setem i ESF, i amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, per promoure el
comerç just a la Universitat. En aquest marc, ha organitzat xerrades, una exposi-
ció itinerant i la informació i venda de productes de comerç just. A més, del 22 al
28 de març, amb la col·laboració d'Intermón Oxfam, s'ha organitzat la Campan-
ya en ruta: comerç amb justícia, amb tot un seguit d’activitats per donar a conèi-
xer la problemàtica dels drets laborals de les dones treballadores als països del
sud • http://www.upc.edu/ccd

Revista Visions
Nova revista de l'Escola Tècnica Su-
perior d'Arquitectura de Barcelona que
recull totes les activitats, workshops,
conferències, textos teòrics i treballs
de recerca que es desenvolupen al
centre. La publicació, amb una periodi-
citat trimestral, vol aportar noves
visions de l'arquitectura des de dife-
rents àmbits, com ara el cinema, l'art,
la literatura, la filosofia, l'antropologia o
la sociologia. 
Així mateix, Visions pretén establir i
enfortir relacions i futures col·labora-
cions amb escoles i professionals de
l’àmbit de l’arquitectura d'arreu del
món • http://www.upc.edu/etsab

Diccionari de patologia i manteni-
ment d’edificis
Elaborat pel Servei
de Llengües i Termi-
nologia, aquest nou
diccionari compila i
fixa la terminologia
tècnica de patologia,
manteniment, diag-

nosi i rehabilitació d'edificis. Conté 988
termes en català amb definicions,
equivalències en castellà, exemples,
notes d'ús i categories gramaticals. El
volum s’adreça als tècnics que treba-
llen en el món de l'edificació dirigint
obres i fent projectes, dictàmens i peri-
tatges• http://www2.upc.es/slt

La UPC aposta per la cooperació i el comerç just

IV Jornades Doctorials. Organitza-
des per totes les universitats catalanes,
amb la col·laboració del DURSI, aques-
tes jornades es desenvoluparan del 28
de març al 3 d’abril, i tenen com a
objectiu apropar el món professional
als estudiants de doctorat, per contri-
buir, així, a millorar-ne la inserció labo-
ral. 
Les jornades, adreçades exclusiva-
ment a estudiants de doctorat o doc-
tors que hagin obtingut el títol el darrer
curs, inclouran diferents activitats
encaminades a la reflexió sobre el futur
de la professió i la posada en pràctica
d'habilitats professionals •
http://www.urv.es/doctorials

2n Concurs de Programació. Estan
obertes les inscripcions per participar a
la segona edició del Concurs de Pro-
gramació, que forma i selecciona els 9
representants de la Universitat per par-
ticipar en l'Annual ACM International
Collegiate Programming Contest.
Aquest concurs de programació per a
estudiants universitaris està organitzat
per l'Association for Computing Machi-
nery (ACM). En l’edició anterior, tres
estudiants de la Facultat d’Informàtica
de Barcelona van ser subcampions de
les proves eliminatòries, que van tenir
lloc a París, i es van classificar per a la
final mundial, que enguany es disputa
el proper 31 de març a Praga •
http://it.lsi.upc.es/concurs

El Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD), que ha obert la 
nova convocatòria d'ajuts per a accions de cooperació, participa en
dues campanyes sobre el comerç just i els drets laborals de les dones
treballadores dels països del sud i premia, juntament amb Enginyeria
sense Fronteres, els millors projectes i treballs de fi de carrera sobre 
cooperació. 

http://www2.upc.es/slt
http://www.upc.edu/ccd
http://www.upc.edu/etsab
http://www2.upc.es/slt
http://www.urv.es/doctorials
http://it.lsi.upc.es/concurs
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entrevista

Professor de la Facultat de Ciències Econòmiques
i Empresarials de la Universitat d'Alcalà d’Hena-
res, va participar en les jornades Bones pràcti-
ques per prevenir el mobbing.

“S’ha d’ajudar a les
victimes del mobbing
a sentir-se innocents”

Iñaki Piñuel

Iñaki Piñuel és l’autor de l’Informe
Cisneros, el baròmetre espanyol
que quantifica la dimensió del pro-
blema de l’assetjament psicològic
a la feina. En dades, un 15 % dels
treballadors en actiu pateixen
situacions de mobbing: 2.300.000
persones a Espanya, i 300.000 a
Catalunya. 

Quan es parla de mobbing?
En el moment en què una persona rep
a la feina una o més conductes de fus-
tigació com ara que l’escridassin, que
no li donin feina, que prohibeixin als
companys comunicar-s’hi, que l’ame-
nacin d’acomiadar-lo, que l’acusin de
fer-ho tot malament o que l’aïllin en
soterranis o en golfes de forma reitera-
da i freqüent, amb una continuïtat míni-
ma de sis mesos.
I les causes? 
La precarietat del món laboral, que
afecta no sols els joves, sinó també les
dones i  els treballadors majors de 45
anys. Els treballadors no fan front a les
crítiques perquè pot provocar la no
renovació del contracte o simplement
el comiat. Es busca un súbdit en lloc
d'un treballador lliure. Els que no són
obedients i submisos són sistemàtica-
ment perseguits. 
Totes les víctimes en són cons-
cients?
No. Dos de cada tres casos, més d'un
66 %, són mobbing inconscient, no
saben que estan patint assetjament
psicològic perquè trivialitzen les situa-
cions i pensen que tenen estrès, ansie-

tat, insomni o que necessiten vacan-
ces. Amb el temps, es desenvolupen
quadres més seriosos, com la depres-
sió, els trastorns d'ansietat i el suïcidi,
perquè una de cada 5 morts per suïci-
di té l’origen en una situació viscuda de
mobbing. 
Com s’ajuda aquesta persona?
Explicant-li que és innocent. Són per-
sones que se senten culpables de la
situació i creuen que totes les acusa-
cions i els maltractaments són veritat.
Se senten indefenses i cal ajudar-les a
fer front a l'agressió, amb estratègies i
solucions, no amb un tractament d'an-
tidepressius i ansiolítics. Aquesta medi-
cació les deixa amb menys força per
resistir l'assetjament i l'objectiu del
tractament no és que puguin sobreviu-
re dins del mobbing, sinó que acabin
amb la situació tòxica. 
Baixa molt la seva autoestima?
Sí, està pel terra. Si durant mesos i
anys et diuen que ets un inútil i que no
fas bé la feina, la teva capacitat de
resistència es trenca. Però en realitat
les víctimes són persones brillants,
amb idees innovadores, creatives i ori-
ginals, i solidàries amb la resta de com-
panys de la feina. Aquestes persones
són les més amenaçadores per a les
persones mediocres de la feina i per a
les que volen mantenir la seva parcel·la
de poder. 
Els agressors, no? 
Sí, són persones amb la personalitat
alterada. Algunes se senten inferiors
però projecten una imatge contrària,
sempre s'estan lloant i comparant-se

amb els altres. Si troben una persona
més brillant que elles l'han d'eliminar
perquè és font de malestar. També hi
ha psicòpates organitzacionals, perso-
nes molt manipuladores, fredes i molt
motivades pel poder. I, finalment, direc-
tius paranoides, que viuen en el deliri
de la persecució i provoquen atacs
preventius. 
La víctima pot sortir de la situació?  
Quan pren consciència que és inno-
cent, pot fer front a la situació i salvar-
se psicològicament. Però amb el mob-
bing mai no hi ha victòries, sinó dife-
rents graus de derrota. Quan es pateix
mobbing es perd alguna cosa, que no
recupera ni una sentència ni un jutge
que doni la raó. A vegades és la salut,
d’altres, la feina, i d’altres, la relació de
parella. Però sempre es perd •

Iñaki Piñuel, especialista en recur-
sos humans i riscos laborals, autor
del primer llibre sobre mobbing a
Espanya, i professor a la Universitat
d’Alcalà d’Henares, va participar en
les jornades Bones pràctiques per
prevenir el mobbing..  Organitza-
des per la Càtedra Mutual Cyclops-
UPC, van analitzar el control i la pre-
venció de l’assetjament psicològic a
la feina. L'objectiu era donar respos-
ta als professionals de la salut i de la
prevenció de riscos laborals sobre
les pautes d'actuació òptimes per
reduir aquest problema laboral que
afecta cada cop més persones •
http://www.campuscyclops.com

http://www.campuscyclops.com
http://www.uah.es/
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