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La presència de la societat civil en l’engranatge universitari és una peça fonamental per a la Universitat dels
propers anys. Sota aquesta premissa de treball conjunt s’ha constituït el nou Consell Social de la UPC, al capda�
vant del qual hi ha l’ecòleg Ramon Folch •

Cap a un nou model
de gestió de residus
La Universitat impulsa, des de
principi d’any, un nou model
per gestionar els residus que
genera. L’objectiu és, d’una
banda, complir la normativa
vigent, que estableix la recolli�
da selectiva com a acció prio�
ritària, i, de l’altra, racionalitzar 
els recursos econòmics i els 
de personal que s’hi destinen. 
El model, elaborat per l’Oficina 
del Pla de Medi Ambient, pre-
veu 12 línies d’ac-
tuació per assolir
aquests objectius
abans del 2006  •

Els estudiants amb
millors expedients,
a la UPC
La UPC capta els estudiants
que ostenten millors qualifica�
cions a les proves d’accés a
la Universitat (PAAU), com ho
posa de manifest el fet que el
40,91 % dels preinscrits te�
nen una nota entre el 9,5 i el
10. Això és el que es desprèn
de l’anàlisi de les dades de
preincripció del curs 2003�
2004, que també revelen que
la majoria d’aquests
estudiants trien fer
estudis de primer i
segon cicles •5 8
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El Consell Social, peça
clau per a l’enllaç 

amb la societat

4 Comencen
els cursos

d’estiu
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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 3 de juny de 2004

Condol.  El rector demana que consti en acta el condol de la
comunitat universitària per la mort de l’estudiant de l’ETSAV
Isaac López Caballero.

Relacions institucionals. El rector repassa els contactes man�
tinguts amb alts càrrecs del Govern de l’Estat i de la Generalitat
de Catalunya. En concret es refereix al mantingut amb el ministre
d’Indústria, Turisme i Comerç, José Montilla, amb qui va tractar
sobre possibles col·laboracions entre el Ministeri i la UPC i a qui
va convidar a pronunciar la lliçó inaugural del proper curs acadè�
mic. Informa del nomenament de Carmen Ruiz�Rivas, del Depar�
tament de Matemàtiques de la UAM, com a directora general
d’Universitats, que depèn del Ministeri d’Educació i Ciència, i afe�
geix que durant aquest mes de juny el Ministeri tindrà definides
les línies generals de política universitària, que podrien ser anun�
ciades en la reunió de la CRUE a Santiago de Compostel·la el 25
de juny. Afegeix que amb el nomenament de Ruiz�Rivas es podrà
avançar cap al desplegament dels decrets relatius a l’EEES.
El rector informa que el DURSI està elaborant el Pla estratègic de
recerca i que recentment s’ha reunit amb el conseller de Gover�
nació i Administracions Públiques, Joan Carretero, per analitzar
possibles col·laboracions entre el seu departament i la UPC en
els àmbits de l’Administració Oberta de Catalunya, de la coope�
ració per al desenvolupament i de l’equilibri territorial. Afegeix que
ha sol·licitat entrevistes amb el president de la Generalitat de
Catalunya, així com amb el cap de l’oposició, i que ha mantingut
contactes amb responsables del Departament d’Economia sobre
el pacte per la competitivitat per tal que la UPC sigui membre de
les taules sectorials de tèxtil, d’automoció i d’electrònica. El rec�
tor informa que s’ha reunit amb el nou president de la Diputació
de Barcelona, Celestino Corbacho, amb qui ha tractat qüestions
relacionades amb els campus i les escoles de la UPC i amb el
trasllat dels centres del carrer d’Urgell. D’altra banda, s’ha reunit
amb Ferran Mascarell, delegat de l’alcalde per a la relació de l’A�
juntament amb les universitats, per tractar, entre altres, de la
Conferència de la GUNI i de la Trobada de Nobels, que lidera la
UPC, i que se celebraran a l’octubre a Barcelona.

Consell Interuniversitari. S’ha reunit per primer cop des de les
darreres eleccions autonòmiques. La voluntat del DURSI és dina�
mitzar el Consell i donar més protagonisme a les universitats.

L’EEES. Després d’uns mesos d’incertesa respecte a la definició
del nou EEES, s’està dinamitzant el procés d’integració en
aquest marc, com ho evidencia el Pla pilot del DURSI de noves
titulacions, en el qual la UPC participa amb set titulacions.

AQU. El rector manifesta el seu desacord amb els criteris d’ava�
luació utilitzats per l’Agència per a la Qualitat a l’hora d’atorgar
acreditacions, que no tenen en compte els criteris específics que
regeixen en alguns àmbits de la Universitat, com ara els de les
àrees d’arquitectura o d’enginyeria. Afegeix que com a resultat
de les seves observacions en el Consell Interuniversitari, el con�

seller es va comprometre a convocar el Patronat de l’AQU per
tractar sobre aquesta qüestió.

Consell Social. Informa de la constitució i la presa de possessió
del nou Consell Social i destaca l’interès del nou president,
Ramon Folch, per participar en el projecte de futur de la UPC.

Recerca. El rector confirma la instal·lació del superordinador a
l’Aula Capella de Torre Girona i destaca la participació de la Uni�
versitat en el Congrés Mundial de l’Automòbil FISITA 2004 i en el
Saló de la Logística. També informa de la inauguració del nou
Laboratori d’Aplicacions Bioacústiques a Vilanova i la Geltrú; de
l’estudi sobre les perspectives de la construcció a Catalunya, de
J. Roca Cladera; de la cadira de rodes ideada pel CIM per al
Fòrum 2004, i de l’èxit de les microfotografies de Josep Palou.

Claustre. El rector informa que el 13 de maig va acabar la ses�
sió iniciada el 16 d’abril. Es va tancar la primera fase de l’encà�
rrec que el Claustre Universitari del dia 18 de desembre de 2003
havia fet a la Comissió de Reglaments amb l’aprovació del Regla�
ment del Claustre Universitari, del Reglament de la Junta Electo�
ral, del Reglament de la Sindicatura de Greuges, de les línies
generals per als reglaments de les unitats bàsiques (centres
docents, departaments, instituts universitaris de recerca i altres
unitats bàsiques) i de la Normativa per a l’elecció d’òrgans uni�
personals i col·legiats de les unitats bàsiques. Es van elegir els
dos membres de la Comissió de Selecció i Avaluació del Perso�
nal Docent i Investigador de la Universitat (CSAPDIU).

Mútua d’Accidents de Treball i Malalties Professionals. El
rector informa que, d'acord amb el posicionament dels òrgans de
representació sindical de la UPC, s'ha iniciat el procés de selec�
ció de la mútua per a la gestió dels accidents de treball i malal�
ties professionals, sense cedir la gestió de la Incapacitat Tempo�
ral per Contingències Comuns. Per tal de garantir el correcte
desevolupament del procés s'ha denunciat el conveni d'associa�
ció de la UPC amb Midat Mútua en temps i forma adequats.

Campus de la Mediterrània a Vilanova i la Geltrú. Ferrer Llop
destaca la rellevància del Campus de la Mediterrània amb els
cursos d’estiu, amb una participació prevista de 1.000 estu�
diants, fet que el consolida com una de les opcions per a la for�
mació d’estiu més significatives de l’àmbit català. Informa també
que les avaluacions realitzades recentment per l’AQU i per
l’ANECA a l’EPSEVG han estat molt positives.

Amics de la UPC. El rector fa referència a la conferència recent
del secretari general de CCOO a Catalunya, Joan Coscubiela, en
un acte organitzat per l’Associació d’Amics en què el líder de
CCOO va expressar la necessitat de crear un nou model de sin�
dicalisme més adaptat a la realitat d’un món globalitzat. 

Reconeixement a l’ETSEIT. L’Associació i el Col·legi d’Enginyers
Industrials de Catalunya han atorgat el Premi Trajectòria d’enguany
a l’ETSEIT, en reconeixement a la seva activitat i al seu prestigi •

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

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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El nou Consell Social, amb Ramon Folch
com a president, afronta en aquesta
nova etapa el repte de construir la Uni-
versitat d’acord amb les demandes
emergents en el context local i l’euro-
peu.

Ramon Folch ha estat elegit president del Consell
Social de la UPC pel Govern de la Generalitat de
Catalunya, a proposta del Departament d’Universi�
tats, Recerca i Societat de la Informació. Folch,
que va prendre possessió el 17 de maig, substi�
tueix en el càrrec Joaquim
Molins, que ho havia estat
des de l’octubre de 2002. El
nou president és ecòleg,
doctor en Ciències Biològi�
ques i, des del 1994, diri�
geix el seu gabinet profes�
sional a Barcelona. Ha estat
professor de Botànica a la
UB i director dels Serveis
Ambientals de la Diputació
de Barcelona i de la Gene�
ralitat de Catalunya. Ha treballat com a consultor en Gestió Ambiental per a la
Unesco. El nou Consell Social, que ha renovat els membres després dels canvis
produïts en el Govern de Catalunya, es va reunir per primer cop el 8 de juny.
Entre altres acords del Ple, destaca la reelecció com a síndic de greuges de la
UPC de José Navarro Solé, que ja ocupava el càrrec fins ara. Acords del Consell
Social: http://www.upc.edu/bupc •

La participació social i el futur de la Universitat

Composició del Consell Social

President 
Ramon Folch Guillén 

En representació de la societat
catalana, nomenats per: 
Parlament de Catalunya
Joaquim Tosas Mir 
Joan Manel Salvadó Tenessa  

Govern de la Generalitat 
Carles Ponsa i Ballart 
Isabel Clara Simó 

Ajuntament de Barcelona 
Àngel Llobet Díez  

Organitzacions sindicals 
Enric Guiton i Ribelles 

* Resten pendents per elegir els repre�
sentants d’organitzacions empresarials i
un/a antic/ga alumne/a 

En representació del Consell 
de Govern de la UPC 
Membres nats
Josep Ferrer Llop 
Carme Peñas Zapata 
Antoni Baron Pladevall 

Membres electius 
Representant dels estudiants 
Eva Miguel Alfaro 

Representant del PDI
Luis Basañez Villaluenga 

Representant del PAS
Núria Martín Llach  

Els reptes del nou Consell Social

La UPC, com totes les universitats públiques catalanes,
ha vist enterament renovat el seu Consell Social, que té
ara un format més operatiu. Un nou Consell Social que
haurà de contribuir a adequar la institució a les noves
demandes i a les necessitats emergents. No és un repte
menor.
Europa construeix un nou espai universitari compartit. El
món acadèmic més avançat reconsidera el sentit de les
disciplines davant la creixent dissociació entre els 
continguts reglats i les noves necessitats de l'exerci
professional. La societat industrial del carboni fòssil cedeix
davant l'alba de la societat postindustrial moguda per no
se sap encara prou bé quines fonts energètiques. Tancar
els ulls a aquestes evidències seria encastellar�se en un
bastió sense futur. 
La UPC ha d'enfrontar�se a aquestes realitats globals,
sense oblidar qüestions més locals, però importants, 
com la recomposició dels seus campus i la correlativa
reinscripció de les seves instal·lacions en el mapa 

territorial. I sense preterir tampoc l'escala quotidiana, que
ha de ser objecte d'estímul i respecte, tanmateix sense
posar en perill les escales de magnitud més gran. 
De fet, la millor manera d'estimular�la i de respectar�la és
garantir la viabilitat de les escales superiors, perquè sense
una correcta i actualitzada inscripció en l'espai físic 
territorial i en l'espai conceptual europeu no hi haurà 
quotidianeïtat possible. 
L'ensenyament politècnic va néixer, o si més no es va
consolidar, amb l'ascensió de la societat industrial, en
representar una alternativa adequada a l'obsolescent
coneixement de la universitat literària del XVIII i del XIX.
La quotidianeïtat d'avui emana de la subversió del 
paradigma d'ahir; ara, és el de demà qui truca a la porta.
La UPC ha de disposar�se a construir�lo, si no vol ser
destruïda pel futur. El nou Consell Social hi ha d'ajudar
decisivament. Està disposat a fer�ho.

Dr. Ramon Folch
President del Consell Social de la UPC

http://www.upc.edu/bupc
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panorama S’inaugura l’Arxiu
Gràfic digital 
de l’ETSAB

L'ETSAB ha posat en funcionament
l'Arxiu Gràfic digital amb una part
del seu fons, que conté 15.000
documents, entre treballs i projectes
d'arquitectura generats al llarg de
més de 150 anys d'activitat docent. 
Aquest fons permet resseguir la tra�
jectòria acadèmica en arquitectura
des de l’Escola de Mestres d’Obres
de Barcelona, predecessora de
l’ETSAB, fins a l’actualitat. 
Destaquen els treballs d’estudiants
que han esdevingut grans figures de
l’arquitectura catalana, com Josep
Puig i Cadafalch, Josep M. Jujol,
Rafael Masó, Óscar Tusquets, Helio
Piñón, Albert Viaplana o Enric Mira�
lles. 

Catalogat i conservat per la bibliote�
ca de l’ETSAB des del 1979, el fons
ha estat recatalogat, digitalitzat i
dinamitzat des del 2002 per un
equip constituït, a més de la matei�
xa biblioteca, pel Departament de
Composició Arquitectònica, el Cen�
tre de Documentació de Projectes
d'Arquitectura de Catalunya i l'Insti�
tut de Ciències de l'Educació de la
UPC. Els primers mil documents
catalogats, dels 2.500 digitalitzats
en una primera fase, ja es poden
consultar a través del web • 
http://bibliotecnica.upc.es/

arxiugraficETSAB

L’oferta formativa d’estiu de la UPC es
concreta a través de diferents progra�
mes que proposen cursos i activitats,
molts dels quals són reconeguts com a
crèdits de lliure elecció per les universi�
tats de la Xarxa Joan Lluís Vives.

Els cursos de la Fundació
Politècnica de Catalunya (FPC)
El programa d’estiu de l’FPC està for�
mat per diversos cursos i jornades rela�
cionats amb l’enginyeria, l’arquitectura,
l’urbanisme, les tecnologies de la infor�
mació i les comunicacions, les habili�
tats i les capacitats personals, l’oci i la
cultura, i temes d’actualitat, com la llei
del soroll i el programari lliure. S’abor�
daran matèries tècniques com el dis�
seny CAD 2D i 3D o de pàgines web, el
desenvolupament d’aplicacions a Inter�
net, i d’altres sobre l’eficàcia del treball
en equip o els primers auxilis. La dura�
da dels cursos oscil·la entre les 6 i les
50 hores i tindran lloc a la seu de l’FPC. 

Campus Universitari de la
Mediterrània
Els cursos responen a una iniciativa
conjunta de la UPC, l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú i l’Institut Europeu
de la Mediterrània. L’oferta arriba
enguany a la setena edició, amb un
programa de 54 activitats, entre cur�
sos, tallers i seminaris. Societat, tècni�
ca, medi ambient, turisme i societat de
la informació són els cinc àmbits temà�
tics en què s’estructuren aquestes acti�
vitats, que es concreten en cursos
sobre alimentació, robòtica, comunica�
ció entre cetacis, astronomia, progra�
mari lliure, energies alternatives, foto�
grafia o xarxes informàtiques sense fils,
entre altres. Amb una durada d’entre

15 i 20 hores, els cursos s’imparteixen
a l’EPSEVG, a l’Institut Europeu de la
Mediterrània a Barcelona i al Molí de
Mar de Vilanova i la Geltrú.

Universitat Catalana d’Estiu 
de la Natura
Els recursos naturals i el medi ambient
són els temes que es tractaran a l’Es�
cola Universitària Politècnica de Manre�
sa. Els cursos d’aquesta onzena edició
combinen les classes teòriques amb les
sortides de camp per la comarca del
Berguedà. 
Amb una durada de 15 a 20 hores,
aquests cursos tindran lloc del 6 al 16
de juliol al Pavelló de Suècia de Berga. 

Universitat d’Estiu a Manresa
Els centres universitaris de Manresa
que participen en la Universitat d’Estiu
(l’EUPM i el Centre Tecnològic de Man�
resa de la UPC, la Fundació Università�
ria del Bages, de la UAB, i l’Escola de
Turisme de Manresa de la Universitat de
Lleida) proposen 20 cursos, d’entre 6 i
22 hores, sobre diferents aspectes de
la gastronomia.

Altres activitats d’estiu
Del 21 al 23 de juny han tingut lloc al
Museu Valentí Masachs de Manresa els
tallers Divertir�se amb la geologia i la
química i Experimenteu amb la química
i la geologia, per a escolars d’entre 6 i
15 anys.
D’altra banda, el Programa Dona ha
organitzat tallers per a estudiantes de
4t d'ESO i de 1r de batxillerat de Cièn�
cies de la Naturalesa i de la Salut  i de
Tecnologia, que tindran lloc entre els
mesos de juny i juliol als campus de
Barcelona i de Terrassa •

Activitats 
i cursos 
per a l’estiu 

Fundació Politècnica de Catalunya
http://www.fpc.upc.es

Campus Universitari de la Mediterrània
http://www.campusmed.net

Universitat Catalana d’Estiu de la Natura 
http://www-eupm.upc.es/ucen

Universitat d’Estiu a Manresa 
http://www.estiumanresa.net

Museu Valentí Masachs
http://www.geomuseu.upc.es/tallersestiu.htm

L’estiu del programa Dona
http://www.upc.edu/futursestudiants  

http://bibliotecnica.upc.es/arxiugraficETSAB
http://www.fpc.upc.es
http://www.campusmed.net
http://www-eupm.upc.es/ucen
http://www.estiumanresa.net
http://www.geomuseu.upc.es/tallersestiu.htm
http://www.upc.edu/futursestudiants


Gestió conjunta del fons docu-
mental d’AEG Electric Motors
de Terrassa. La Universitat va signar
el 28 de maig passat un conveni de
col·laboració amb l’Ajuntament de
Terrassa i l'empresa AEG Electric
Motors SA per treballar conjuntament
en l'elaboració i l’actualització del fons
documental tècnic, industrial i econò�
mic de l’empresa. 
La documentació tècnica que forma
part d’aquest fons està constituïda per
un conjunt de plànols de maquinària,
fitxes de dades tècniques, dibuixos
tècnics, documentació sobre normati�
va, desenvolupament i utillatge, a més
de llibres i revistes tècnics recollits per
la Universitat. 
Així mateix, AEG Electric Motors SA
també cedeix a la Universitat part de la
seva maquinària per a finalitats de
recerca: dues punxonadores, cent
quatre prototipus de motors elèctrics i
tres motors històrics i s’encarregarà de
fer�ne el manteniment • 
http://www.upc.edu/noticies
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Una bona part dels residus que es
generen a la UPC encara no es recullen
de forma selectiva, de manera que no
poden ser reciclats i el seu destí final
continua sent els abocadors.
Atès que el volum de residus és crei�
xent i que la legislació vigent n’esta�
bleix la recollida selectiva com una
acció prioritària en la gestió, la Coordi�
nació del Pla de Medi Ambient ha ela�
borat un nou model de gestió de resi�
dus, que es va iniciar a principi d’any.
L’objectiu és que, abans de 2006, es
compleixi a la UPC la normativa vigent
i que la gestió dels residus es realitzi
d’acord amb els procediments esta�
blerts, des de la perspectiva de la
racionalització dels recursos econò�
mics i de personal. 
El model preveu dotze línies d’actuació
que reforçaran i impulsaran els Plans
integrals de recollida selectiva de què
disposen ja la majoria dels centres
docents i els campus. Algunes línies
d’actuació aposten pel treball conjunt

L’aposta per un nou model de gestió de residus
La UPC ha adoptat un nou model de gestió de
residus amb 12 línies d’actuació per complir la
normativa vigent i gestionar els residus d’acord

amb els  procediments establerts, racionalitzant
els recursos econòmics i de personal que se’n
deriven. 

Un pla d’eficiència en 
el consum de recursos 
Des del maig de 2003, l’Oficina del
Pla de Medi Ambient treballa en l’e�
laboració del Pla d’Eficiència en el
Consum de Recursos (PERC), per
iniciativa del Vicerectorat Adjunt d’E�
dificacions. 
La finalitat és definir línies d’actuació
en l’estalvi i l’eficiència energètics, i
en el consum de recursos energè�
tics i d’aigua als edificis de la UPC. 
El pla preveu la realització d‘audito�
ries en les edificacions, que ja han
començat a fer estudiants de
l’EPSEB, com a projecte de fi de
carrera, amb la coordinació de pro�
fessorat d’aquesta escola.
Amb aquestes auditories es pretén
determinar uns indicadors del com�
portament energètic, a partir dels
quals s’establiran els objectius d’es�
talvi i eficiència.
http://www.upc.edu/mediambient

La Fundació i2CAT divulga els Dià�
legs del Fòrum 2004 a tot el món a
través de la plataforma MediaCAT,
situada a l’EPSC, arran d’un acord
signat per aquesta Fundació i el
Fòrum 2004 per crear Fòrum Obert. 
La plataforma MediaCat difon els
continguts dels Diàlegs
en banda ampla, a tra�
vés de vídeo d'alta
qualitat a 10Mbps. La
plataforma també vol
ser un mitjà per facilitar
l'intercanvi de continguts, a través de
videoconferències, amb altres orga�
nitzacions internacionals, com el
Fòrum Cultural Mundial Brasil 2004 i
la Universitat de São Paulo. 
El Campus de Terrassa és un dels
punts on es pot rebre aquest video.
Durant els mesos de maig i juny ha
rebut des del MediaCAT quatre dià�

legs en directe i el mes de setembre
es podrà seguir el diàleg Del Consens
de Washington a una nova gover�
nança local. 
D’altra banda, la Xarxa UBUNTU farà
difusió de la Campanya per la Refor�
ma de les Institucions Internacionals,

a les instal·lacions
del Fòrum, i partici�
parà en el Diàleg
Contribuint a l’Agen�
da Global, que
tindrà lloc del 22 al

26 setembre. Els estudiants tenen
descomptes especials per participar
als Diàlegs i, la resta de la comunitat
universitària, un 12 % en la compra
d’entrades a través de l’Univers •
http://www.i2cat.net/ForumObert
http://www.univers.upc.es
http://ubuntu.upc.es

El Fòrum 2004 des de la UPC

La dada 
El 2002 es van recollir 
selectivament prop de 125
tones de paper i cartró; 
2 tones d’envasos de
plàstic i llaunes; més
d’una tona de material
informàtic i més de 9 tones
residus de laboratori •

amb els serveis de neteja per aug�
mentar la recollida selectiva i minimit�
zar la generació de rebuigs (residus
no reciclables).
Igualment es preveu l’adequació dels
procediments a les competències
organitzatives del PAS, l’adaptació als
sistemes de recollida i gestió de resi�
dus del municipi, així com l’establi�
ment de criteris ambientals en la con�
tractació de serveis i productes • 
http://www.upc.edu/bupc

http://www.upc.edu/noticies
http://www.upc.edu/mediambient
http://www.i2cat.net/ForumObert
http://www.univers.upc.es
http://ubuntu.upc.es
http://www.upc.edu/bupc
http://www.barcelona2004.org/cat/que_ofrece/forum_dialogos.htm
http://schubert.upc.es/upc/EPSC/wEPSCcat.nsf/FRNovetats?OpenFrameSet&Frame=central&Src=_l5tqn0opf8l856gpfet2l0kq3cdgn8bjeedj2ulieap4kebqv6cs6or9lelpn4db4e1pmqcji69r66q39dhqn8r1hcdk6irbldpp38d3kctmmut1j65h78rrec5nm4or46lojccjk69r66q39dlnmss9md5m70dr1e9gnce1pctn38rri6li6grjdednm2thm71nj6c3469r66q39dor6sshkcdm6crbf75ojapb4d1mnashj65h78e1melp36eb5d4qjcdjid8sm6p37dhqmmsjcckomirhke5h6cp9pcpmjgs31eos68pre6pq36db4d1mjce3gc8r66r3d6sr6ss1o71o72rbje0pj2or4ddoj8rji74r3iq3d69q32eb2ehjmqrree9i6mebe61fjujrgcln48rr3elmmarjk4p0nat3f8pp62rb5cg0_
http://www.lafert.com/
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Del 7 al 10 de juliol l’Escola Università�
ria Politècnica de Manresa acull les III
Jornades de Programari Lliure, que
tenen per objectiu debatre l’estat
actual de l’ús de software lliure en la
recerca, en la docència, en l’Adminis�
tració i en el sector empresarial, axí
com difondre la seva utilitat en altres
àmbits.  
Amb aquesta intenció s’han organitzat
taules rodones, ponències, classes
tutorials i tallers amb experts nacionals
en programari lliure. En el marc de les
jornades, el Col·legi Oficial d’Enginye�
ria en Informàtica de Catalunya ha
organitzat el primer concurs de projec�
tes de fi de carrera relacionats amb el
programari lliure, destinat a tots els
universitaris catalans. Les bases de la
convocatòria es poden consultar al
web de les jornades, on també es pot
emplenar el formulari d’inscripció i
consultar el programa d’activitats. •
http://jornadespl.upc.es

L’EUPM obre les portes al programari lliure

Al llarg del curs 2003�04 el Pla de Medi Ambient ha impul�
sat la campanya ‘Més amb menys’ amb l’objectiu de reduir
la quantitat i el volum de residus que es generen a la UPC.
A través de la revista Informacions s’han presentat un
seguit de bones pràctiques ambientals, com ara l’ús del
got reutilitzable a les festes universitàries, la cerca de noves
vides per als equips informàtics o la reducció del consum
de paper. 
Una de les iniciatives que ha tingut més participació ha
estat l’ambientalització de les festes universitàries. El pro�
cés s’ha iniciat amb tallers d’assessorament per als orga�

nitzadors per promoure la reducció de residus (plàstic,
vidre, paper ) i s’han cedit a les associacions més de 8.500
gots reutilitzables, que han permès l’estalvi d’uns 25.000
gots rebutjables.
En el marc de la reutilització d’equips informàtics i d’acord
amb el pla d’inversions TIC, es promou que els ordinadors
que se substitueixen es reutilitzin i es donin a projectes de
cooperació. 
Pel que fa al web (http://www.upc.edu/fem1gest), s’han
comptabilitzat més de 2.000 visites a les pàgines d’infor�
mació d’aquesta campanya •

Una campanya per minimitzar els residus a la Universitat

Xarxa FME, l’associació
d’antics alumnes de la Facultat
de Matemàtiques i Estadística
La Xarxa FME és l’associació d’antics
alumnes i amics de la Facultat de
Matemàtiques i Estadística, una entitat
sense ànim de lucre que promocio�
narà i difondrà les activitats del centre
tant en l’àmbit científic com en el
docent i en el de serveis. Contribuir a
facilitar el desenvolupament professio�
nal dels associats i potenciar la relació
i la cooperació entre ells són uns altres
dels objectius de la xarxa, amb seu a
l’edifici de l’FME (c/Pau Gargallo, 5). 

Premis Poincaré 
D’altra banda, l’FME va lliurar el 14 de
maig els premis Poincaré, que tenen
l’objectiu de despertar l’interès dels
estudiants de secundària per les
matemàtiques i l'estadística. 
El primer premi ha estat per al projec�
te titulat La matematització de l'entorn,
d’Eloy Conchillo, del Col·legi Claret de
Barcelona. El treball proposa models
per descriure i representar gràfica�
ment, mitjançant funcions matemàti�
ques, la música i determinats objectes
físics de l'entorn. El segon premi ha
estat per al projecte Modelando el uni�
verso, d’Ainhoa Manterola i Maria Ibá�
ñez, de l’Aula Escola Europea, guar�
donat per la claredat i el rigor amb què
desenvolupa estudis de dinàmiques
de població a través d’equacions dife�
rencials i d’autòmates cel·lulars. L’FME
també ha atorgat mencions especials
a sis treballs més •
http://www.upc.edu/noticies 

La UPC s’adhereix al manifest
contra la patentabilitat 
del programari a Europa

Subscrit per diverses entitats i
organitzacions, el manifest s’ex�
pressa en contra de la legalització
de les patents, per considerar que
aquest fet “causaria grans perjudi�
cis a la societat de la informació en
general i a la capacitat d’innovació
i desenvolupament de professio�
nals i de les empreses del sector”.
Una legalització, afegeix, “que no
fomenta la recerca i el desenvolu�
pament en el camp de programes
d’ordinador, ni en la producció dels
programes més adequats a les
necessitats de la societat; per això,
se sol·licita que la legislació no
afecti els programes d’ordinador
sinó que aquests es mantinguin
subjectes a la legislació dels drets
d’autor” •http://www.upc.edu/noticies

L’Enginyeria Aeronàutica es presenta en societat  
L’1 de juny es van presentar en societat
els estudis d’Enginyeria Aeronàutica
que el proper curs començaran a
impartir�se a l’ETSEIT. Una conferència
del director de l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyers Aeronàutics de Madrid, Luis
Montañés, sobre l’aeronàutica i sobre la
situació d’aquest sector industrial va
il·lustrar la sessió, en la qual van ser
presents representants de la ciutat, de
l’entorn industrial i de l’Administració.

http://jornadespl.upc.es
http://www.upc.edu/fem1gest
http://www.upc.edu/noticies
http://www.upc.edu/noticies
http://www-eupm.upc.es/
http://www-fme.upc.es/
http://etseit-ct.upc.es/
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Nous càrrecs

Es reforcen els equips de
direcció dels departaments

El Consell de Govern ha aprovat una
modificació de l'estructura dels càrrecs
acadèmics que aborda de forma inte�
grada la dimensió dels equips directius
acadèmics, l'import dels seus comple�
ments retributius i el reconeixement de
l'activitat de direcció amb punts DiC.
La modificació respon a quatre objec�
tius: la unificació dels mecanismes que
fins ara regien cadascun dels concep�
tes anteriors; l’actualització de les
dades i la regularització de les diverses
situacions; la modernització dels crite�
ris per a l'assignació de subdireccions i
vicedeganats als centres docents, i la
dotació d'una estructura de direcció
més àmplia als departaments, on s'in�
trodueix, per primera vegada, de forma
reglamentada, la figura dels subdirec�
tors. 
La proposta, que ha estat aprovada pel
Consell Social, representa un incre�
ment de 79.742 € sobre la situació
actual •

Tots els documents d’aquesta 

secció es poden consultar a:

http://www.upc.edu/bupc

Aclariment. Informacions 164 informava de la reelecció del professor Jaume Gibert com a director de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tèc�
nica Industrial de Terrassa (EUETIT), quan, en realitat, ho ha estat de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Terrassa (ETSEIT).

Juan Antonio Gallardo, director de 
l’EUETIT. Enginyer tècnic electrònic i engin�
yer industrial, ha estat secretari acadèmic de
l’EUETIT, secretari del Departament d'Engin�
yeria Electrònica, i sotsdirector acadèmic de
l’EUETIT. És expert en sistemes d'instrumenta�
ció i mesures i en l'automatització industrial •
Rafael Pindado, director de l’ICE. Doctor
en enginyeria industrial, Rafael Pindado és
catedràtic d’Escola Universitària i ha estat
adjunt al vicerector d'Extensió Universitària,
director del Servei de Publicacions i director
de  l'EUETIT. Fa recerca en qualitat de potèn�
cia i energies renovables •

Félix Solaguren-Beascoa, director del Departament de
Projectes Arquitectònics. Doctor arquitecte per l’Escola
Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, Solaguren és
professor titular del Departament de Projectes Arquitectònics
a l’ETSAB des del 1980. Ha estat becari de recerca del 1983
al 1986 •

Alexandre Monferrer, reelegit degà de
l’FNB.. Doctor en ciències del mar, enginyer tèc�
nic de telecomunicacions i llicenciat de la marina
civil en radioelectrònica, Monferrer és professor
titular d’universitat adscrit al Departament
d'ESAII.  Fa recerca en robòtica i radiocomuni�
cacions marítimes •
José M. Baldasano, reelegit director del
Departament de Projectes d’Enginyeria.
Doctor en ciències químiques, catedràtic
d’Enginyeria Ambiental i responsable del doc�
torat d’Enginyeria Ambiental, Baldasano fa
recerca en gestió de residus, modelització
ambiental i estudis d’impacte ambiental •
Maria Ribera Sancho, degana de la FIB.
Doctora en informàtica per la UPC i adscrita al
Departament de Llenguatges i Sistemes Informà�
tics, ha estat vicedegana i cap d'estudis de la
FIB. Primera titulada de la FIB que accedeix al
càrrec de degana, fa recerca en modelització
conceptual de sistemes d'informació •

El Consell de Govern ha aprovat
aquest procediment, que estableix que
cada PDI podrà tenir la iniciativa de fer
la seva proposta (desiderata) del nom�
bre d'hores de classe que voldria
impartir, la seva tipologia i la dedicació
als diversos components de l'activitat
acadèmica: docència, recerca, trans�
ferència de resultats de la recerca,
extensió universitària i direcció i coordi�
nació. 
Un acord del Consell de Govern d'abril
havia establert, per primer cop, la dedi�
cació del PDI en termes d'intervals i de
percentatges mínims, i diferenciada
segons categories, per permetre a
cadascú planificar les seves tasques i
centrar la dedicació en les que li són
més adients en cada moment. El pro�
cediment aprovat ara, resultat d'un
llarg debat amb els òrgans de consul�
ta, de govern i de representació sindi�
cal, estableix que les unitats elabora�
ran la proposta d'organització acadè�

mica del curs següent a partir de les
desiderates, tenint en compte els
valors de referència de dedicació d'ho�
res de classe que corresponen a cada
categoria; les dedicacions proposades
als diversos components de l'activitat
acadèmica; les observacions i especi�
ficacions recollides a les desiderates, i
les activitats dutes a terme els cursos
anteriors. L’objectiu és evitar assignar
més hores de classe presencial de les
demanades al PDI que n'hagi demanat
més del valor de referència que corres�
pon a la seva categoria. La proposta
d'organització acadèmica de cada uni�
tat haurà de ser aprovada per l'òrgan
col·legiat estatutari previst al reglament
de la unitat i, un cop aprovada, es
comunicarà a tot el PDI adscrit orgàni�
cament a la unitat. En el moment de
tornar a iniciar aquest procés, cada
unitat comunicarà al seu PDI quina ha
estat l'execució real de l'organització
acadèmica que es va aprovar •

En marxa la flexibilització dels perfils 
acadèmics del PDI

http://www.upc.edu/bupc
http://euetit-ct.upc.es/
http://www.fnb.upc.es/
http://www-ice.upc.es/index01.htm
http://senna.upc.es/
http://www.upc.edu/pa/
http://www.fib.upc.es/
http://etseit-ct.upc.es/
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El 76 % dels estudiants de fase
selectiva disposa d’un tutor.
Aquesta és la dada que es desprèn de
l’Informe de seguiment del Pla d'acció
tutorial de la Universitat (PATUPC), que
s’ha presentat el mes de maig passat.
El pla, que es va posar en marxa a l’i�
nici del curs 2003�04, té com a objec�
tiu arribar al 100 % dels estudiants
que cursen la fase selectiva el proper
curs 2004�05 •

La Universitat Politècnica de Catalunya ofereix una formació de qualitat i
orientada a les necessitats del seu entorn, combinant l'esperit obert que ha
de caracteritzar la universitat pública amb una especial atenció a la individua�
litat. Compartim la idea —present a les directrius de l'Espai Europeu 
d'Ensenyament Superior i cada cop més estesa a tots els nivells educatius—
que l'estudiant ha de jugar un paper actiu en el seu propi aprenentatge, ajus�
tant�lo d'acord amb les seves necessitats i objectius personals, i que l'essen�
cial és ensenyar�lo a aprendre. 
Des d'aquesta perspectiva, ensenyar a aprendre suposa dotar l'estudiant de
les eines adequades per desenvolupar el seu potencial. Durant el curs que
ara finalitza hem endegat diverses iniciatives que responen a aquest darrer
objectiu des de diferents enfocaments: com a oportunitats formatives o bé
com a servei de suport integral a l'estudiant. 
Entre les primeres cal destacar el CFIS, Centre de Formació Interdisciplinària
Superior, que ofereix la possibilitat d'abordar l'enginyeria des d'una perspec�
tiva multidisciplinària amb plans d'estudis personalitzats, constituïts per
matèries de diferents titulacions, i el Programa de Formació d'Estudiants en
Departaments i Instituts, creat per facilitar l'accés al món de la recerca. 
La preocupació per l'atenció personalitzada dels estudiants no és nova a la
UPC, com ho demostra el fet que s'han posat en pràctica accions de tipus
tutorial en els seus centres. 
El Pla d'acció tutorial (PATUPC), aprovat enguany, vol recollir les iniciatives ja
existents, impulsar�ne la generalització (en principi, a tots els estudiants de la
fase selectiva) i integrar�les en un marc comú d'actuació. La tutoria aporta
elements de formació, informació i orientació de forma personalitzada, i facili�
ta l'adaptació a la universitat, l'aprenentatge i l'orientació curricular, de mane�
ra que contribueix a la formació de l'estudiant en totes les seves dimensions. 
L'excel·lent acceptació que han rebut aquestes iniciatives, tant per part dels
estudiants com del personal docent, ens confirma la seva validesa i la neces�
sitat de continuar treballant en la mateixa direcció.

Joan M. Miró 
Vicerector de Docència i Extensió Universitària

La UPC: un espai on cada estudiant pot 
desenvolupar el seu potencial

La UPC concentra els estudiants que han obtingut les
millors qualificacions a les PAAU, amb percentatges que arri�
ben al 40,91% dels preinscrits amb una nota entre 9,5 i 10.
En conjunt, un 39,80 % dels estudiants de la Universitat
tenen notes d'accés superiors a 7, mentre que per al total
de preinscrits a Catalunya aquest percentatge representa el
28,49 %. Així mateix, el percentatge d'estudiants nous de 1r
que han accedit a la UPC amb notes per sota de 6,5 (43,9
%) és inferior al del global de Catalunya (56,4 %).
Pel que fa a les titulacions, els estudiants amb una nota
d'accés més elevada (superior a 9) es concentren preferent�
ment a les de 1r i 2n cicles que s’imparteixen a centres
docents de Barcelona, com és el cas de l'Enginyeria de
Camins, Canals i Ports (23,33 %), Industrial (19,17 %), de

Telecomunicació (16,67 %) i Informàtica (16,67 %), Arquitec�
tura (10,83 %) o la Llicenciatura de Matemàtiques (9,17 %) •

El Programa de Formació 
d’Estudiants en Departaments 
i Instituts. El curs 2004�05 s’iniciarà
aquest programa, destinat a millorar
l'aprenentatge dels estudiants a partir
d’una oferta de formació comple�
mentària de qualitat adreçada a estu�
diants que, per la seva capacitat
intel·lectual i disponibilitat per a l'estu�
di, assoleixen uns resultats acadèmics
molt satisfactoris. 
El Programa ofereix oportunitats de
formació personalitzada en els mèto�
des i procediments propis de la recer�
ca, el desenvolupament i el treball pro�
fessional  mitjançant el seguiment d'un
pla de treball dissenyat, dirigit i avaluat
per un professor tutor i aprovat per un
departament o institut. 
En la primera convocatòria s’han pre�
sentat 13 departaments i 3 instituts de
la Universitat, amb un total de 74 pro�
postes •

Els estudiants amb les notes d’accés 
més altes trien la UPC

http://www-cfis.upc.es/
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Impulsat pel científic Michel André i for�
mat per un equip de set investigadors i
tres estudiants de l’EPSVG, el Laborato�
ri d’Aplicacions Bioacústiques (LAB) té
com a finalitat estudiar el biosonar dels
cetacis i desenvolupar aplicacions per
limitar els efectes de la contaminació
acústica en el medi marí. Es tracta del
primer laboratori d’aquestes característi�
ques a Europa. Un dels projectes principals que du a terme és un sistema pioner
per evitar les col·lisions de cetacis amb grans embarcacions (Whale Anti�Colision
Systems, WACS). El sistema és capaç de localitzar animals i objectes a temps
real, sense introduir contaminació acústica sota el mar. Aquest mes de juny, el
LAB posa en marxa un servei que porta per nom “Truca al teu mar”, perquè tot�
hom qui vulgui pugui sentir en directe el soroll del mar, mitjançant una trucada
telefònica. La finalitat de la iniciativa és “conscienciar els ciutadans de la contami�
nació acústica que pateix el mar”, explica Michel André • http://www.upc.edu/noticies

L’EPSEVG inaugura el Laboratori 
d’Aplicacions Bioacústiques  
Centrat en l’estudi del biosonar dels cetacis, la nova instal·lació
de recerca està situada en un edifici annexat a les oficines de la
zona portuària de Vilanova i la Geltrú, en un espai cedit per Ports
de la Generalitat de Catalunya. 

Investigadors de la UPC 
participen a FISITA’04
Investigadors de la UPC que treballen
en un àmbit de recerca estratègic per
a la Universitat com és el de l’enginye�
ria de l’automoció, en les àrees de
logística, materials, enginyeria química,
producció i motors tèrmics, han parti�
cipat a FISITA’04 (Federació Interna�
cional de Societats d’Enginyers i Tèc�
nics de l’Automòbil), amb la presenta�
ció de diferents ponències i pòsters. El
congrés, el més important del món en
el camp de l’automoció, ha tingut lloc
a Barcelona, del 23 al 27 de maig i hi
han assistit 2.000 enginyers de més de
40 països i empresaris del sector. 

El Congrés d’Estudiants
També nombrosos estudiants d’engi�
nyeria de la UPC, juntament amb altres
de tot el món, han pres part al setè
Congrés d’Estudiants, que ha tingut
lloc paral·lelament a FISITA’04, organit�
zat per la Fundació Politècnica de
Catalunya i que ha servit per establir
una relació directa amb el sector i
conèixer de prop els productes més
innovadors  •

Evitar el deteriorament i la degradació
d’aquestes coves a causa de la prolife�
ració de microorganismes en les parets
il·luminades és l'objectiu dels treballs
de rehabilitació i recuperació, iniciats
per un equip multidisciplinari integrat
per Antònia Navarro i Joan Ramon
Rossell, del Laboratori de Materials i
Control de Qualitat, juntament amb un

grup de la Universitat de Barcelona. Els
treballs es realitzen en el marc de
col·laboració entre ambdues universi�
tats i l'empresa de conservació Gama�
rra & García, SL.
El Laboratori  també dirigeix les obres
per canviar les baranes de fusta que
delimiten el recorregut interior de la
cova • http://www.upc.edu/noticies

S’inicien els estudis per combatre la malaltia verda 
a les coves de Salnitre de Collbató

El Campus de Terrassa va ingressar 5,6 milions d’euros per
recerca i transferència de resultats el 2003

L'any 2003 el Campus de Terrassa va ingressar un total de 5.637.000 euro�
per activitats de recerca i de transferència de resultats, un volum d’ingressos
que van ser gestionats a través del Centre de Transferència de Tecnologia. La
xifra suposa un increment del 9,4 % respecte al volum d’ingressos de l'any
anterior i consolida la tendència creixent que es produeix des de l'any 1997,
amb un augment total del 82,5 % i una mitjana anual de l'11,8 %. 
Per tipus d'activitat, el 31 % del total dels ingressos (2,120 milions d'euros)
provenen de la participació en programes europeus; el 28 % (1,713 milions
d'euros) de la participació en programes nacionals; el 22,3 % (1,321 milió
d'euros), de convenis amb empreses i la resta (767.000 euros), d'activitats de
formació i de serveis. 
Des de l'any 1997 en aquest campus s’han ingressat més de 28 milions d'eu�
ros per aquest tipus d’activitats •

Conveni de col·laboració 
amb Sun Microsystems
La Universitat podrà fer servir gratuïta�
ment el software de Sun Microsystems
per a activitats de docència i de recer�
ca. Així ho han acordat l’empresa i la
UPC mitjançant un conveni de
col·laboració, que també preveu altres
accions conjuntes en l’àmbit de la for�
mació. 
El software cedit per l’empresa inclou
servidors web i de directori; servidors
d’aplicacions i integració; aplicacions
de correu electrònic, calendari i
col·laboració; desenvolupament d’apli�
cacions; seguretat en xarxa i aplica�
cions per a sistemes de sobretaula.
També incorpora sistemes operatius;
software de gestió; entorns d’emma�
gatzematge per a missió crítica i apli�
cacions per a informàtica en xarxa. 
Els estudiants, el professorat i el PAS
de la Universitat també podran fer ser�
vir el software de productivitat StarOf�
fice 6.0. 
En el mateix marc de col·laboració,
l’empresa i la Universitat han previst la
convocatòria de tres premis de fi de
carrera per a estudiants •

http://www.upc.edu/noticies
http://www.upc.edu/noticies
http://www.lab.upc.es/
http://www.fisita2004.com/
http://www.fisita2004.com/students/congress
http://www.ct.upc.es/
http://www.sun.com/
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El 1997 s'iniciaren, al Campus del Baix Llobregat, les obres per a la construc�
ció d'un estany de laminació per mitigar els efectes de les contínues inunda�
cions del mateix campus i del municipi de Castelldefels. La immediata colonit�
zació per la flora i la fauna del delta del Llobregat li atorgà la rellevància carac�
terística d'un hàbitat natural propi d'un sistema deltaic. Aquest nou recurs
hídric és actualment un element identificador del Campus d’alt valor ecològic. 
La voluntat que la UPC té per aquest espai és poder integrar usos lúdics i de
lleure, amb uns de més educatius i de recerca, sense deteriorar la seva 
qualitat ambiental i enfortint els vincles entre universitat, empresa i municipi. 
En els darrers anys s'han anant succeint diferents estrats en funció de les
condicions canviants de qualitat del medi i dels fenòmens naturals i antròpics
que s'han produït. 
El seu control ha permès detectar la presència d'algunes espècies vegetals i
animals de gran interès científic i conservacionista, que utilitzen la vegetació
de l'estany per niar, com el martinet menut i el cabusset. 
Aquest  seguiment ha posat en evidència l'elevada fragilitat del sistema i ha
mostrat que actualment es troba immers en un procés constant d'eutrofització
que en fa perillar la seva conservació i obliga a plantejar el desenvolupament
d'un pla d'actuacions per restaurar�lo i preservar�lo en les condicions més
naturals possibles.

Més informació a: http://www.upc.edu/mediambient

(Secció Recerca. Pla de medi ambient de la UPC)

Jaume Piera, Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions i 
Ignasi Torre, biòleg

La qualitat ambiental del Campus del Baix Llobregat

Provat un nou dispositiu plàstic
per cristal·litzar proteïnes. Un
equip de professors de la UPC, inte�
grats en el Centre Català del Plàstic i
coordinats per Antonio Gordillo, han
dissenyat i fabricat un dispositiu amb
material plàstic per a la cristal·lització
de proteïnes. El dispositiu ja ha estat
provat amb èxit en experiments en
condicions de microgravetat, realitzats
a l’Estació Espacial Internacional (ISS)
per l’agència espacial japonesa i recu�
perats per l’astronauta Pedro Duque
en la missió Cervantes.
El projecte s’ha fet amb l’empresa
Nuevas Tecnologías Espaciales SA i el
Laboratori d’Estudis Cristal·logràfics
del Centre Superior d’Investigacions
Científiques de la Universitat de Grana�
da • http://www.upc.edu/noticies  

Premis 

Premiat el projecte 
d’un estudiant de l’ETSAB
El projecte titulat Eco, de l’estudiant
Cristian Naudín, de l’ETSAB, ha rebut
el premi  al millor projecte d’arquitectu�
ra en pedra natural, en la modalitat de
fixació, atorgat per la revista Roc
Máquina (del grup Reed Business
Information). Aquest premi, lliurat el
mes de maig, potencia la formació i
l’ús de la pedra natural en els edificis
dels estudiants de darrers cursos d’ar�
quitectura. L’autor del projecte propo�
sa un restaurant�mirador�habitatge en
equilibri amb el paratge natural on està
enclavat • http://www.rocmaquina.es

El CTT i el Departament d’En-
ginyeria Tèxtil i Paperera, a la
Fira Aplimatec’04 de València
El Centre de Transferència de Tecnolo�
gia (CTT) i el Departament d'Enginyeria
Tèxtil i Paperera van participar conjun�
tament amb un estand a la Fira Apli�
matec'04 de València, la fira interna�
cional d’aplicacions tècniques dels
materials tèxtils, que va tenir lloc de
l’11 al 13  de maig. Va ser una ocasió
per donar a conèixer a les empreses i
institucions dels diferents sectors tèx�
tils la capacitat de la UPC en la forma�
ció i en l’R+D+i, i concretament, en les
tecnologies tèxtils • 

El treball constata que l’arquitectura rural travessa una etapa de
transformació lligada als nous usos d’aquest tipus de construc-
ció. Això comporta, en alguns casos, que es desvirtuï l’arquitec-
tura i el paisatge rural.

Un estudi de l’ETSAB localitza i cataloga 
l’arquitectura rural de Catalunya

L'estudi, que constitueix la tesi docto�
ral del professor de l'ETSAB Joan
Curós i Vilà, del Departament de Pro�
jectes Arquitectònics, analitza l’organit�
zació interior i l’aspecte constructiu i
estructural dels edificis característics
de l’arquitectura rural catalana, i la dis�
tribueix per la geografia catalana. 
El treball, el primer tan exhaustiu en
aquest àmbit, s’ha fet a partir d'una
mostra de 3.000 edificis, dels quals
s’han seleccionat 766, dels quals 573
són masies i 193 edificis complemen�
taris. La majoria de masies estudiades
estan situades a Barcelona (281) i a

Girona (186), i en segon terme, a Tarra�
gona i Lleida (53 cadascuna). L’estudi
estableix, per primer cop, set subtipus
de masies al territori català: d’alta mun�
tanya, comunes, cases pairals, amb
torre, basilicals, de vinya i d’indians o
colonials.
Davant la tendència que desaparegui
l’autenticitat de l’arquitectura rural
catalana a causa de la transformació
del món rural, l’autor proposa incenti�
var el neoruralisme, fomentar l’auto�
sostenibilitat dels edificis i analitzar la
intervenció arquitectònica en cada cas
específic • http://www.upc.edu/noticies

http://www.upc.edu/mediambient
http://www.upc.edu/noticies
http://www.rocmaquina.es
http://www.upc.edu/noticies
http://www.upc.edu/pa/
http://www.upc.es/ctt/
http://www.upc.es/ctt/
http://www.detip.upc.es/
http://www.detip.upc.es/
http://www.feriavalencia.com/aplimatec/ing/
http://www.feriavalencia.com/aplimatec/ing/
http://www.upc.es/etsab
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... i al web 

Fons històric de l’ETSEIB. Ja es pot
consultar via web el Fons Històric de
Ciència i Tecnologia de la Biblioteca de
l’ETSEIB, una col·leció que recull uns
11.000 volums entre llibres, revistes i
documents relacionats amb el desen�
volupament de l’enginyeria, les cièn�
cies i les seves aplicacions. La majoria
dels documents daten del segle XIX,
tot i que hi ha exemplars del XVI. El
web proporciona una àmplia informa�
ció gràfica: fotografies, animacions i
una visita virtual per l’espai i les
col·leccions del Fons • 
http://bibliotecnica.upc.es/bib240/

serveis/fhct/inici1.asp

Accés als e-books de Netlibrary. El
Consorci de Biblioteques Università�
ries de Catalunya, del qual forma part
el Servei de Biblioteques i Documenta�
ció de la UPC, ha adquirit 1.100 llibres
electrònics de l’editorial Netlibrary,
dels quals ja hi ha disponibles 799.
Economia i empresa, sociologia,
antropologia, ciències polítiques, lite�
ratura, història, educació, art, filosofia,
psicologia, biblioteconomia i docu�
mentació, i lingüística són els temes
disponibles actualment •
http://www.netlibrary.com. Des de

casa: http://bibliotecnica.upc.es/papi/

login.asp

Nou disseny del web del CITM. El
Centre de la Imatge i la Tecnologia
Multimèdia (CITM) acaba d’estrenar
web, amb un nou disseny, amb una
navegació més interactiva i amb foto�
grafies i visites virtuals realitzades per
estudiants del centre •
http://www.citm.upc.es

Moltes coses per fer 
amb la carpeta de la UPC
Dissenyada per l’estudiant d’arquitec�
tura tècnica de l’EPSEB Marc Taulé
Estruch, aquesta és la proposta gua�
nyadora d’un concurs organitzat per la
Universitat per elegir la carpeta del
curs 2004�05. 
La carpeta, que es lliura a tots els estu�
diants en el moment de la matriculació,
proporciona una guia amb els plans
d’estudis de cada centre docent, infor�
mació d’interès sobre les modalitats
de pagament de la matrícula.
Com a novetat d’enguany, la carpeta
conté dos CD: un que recull una
àmplia selecció de programari lliure i
un altre amb tota la informació sobre
els estudis i els serveis de la Universi�
tat, la qual es pot completar a través
de les diferents pàgines del web de la
Universitat. 

L’Arquitectura de la in-diferència.
Aquest és el leit motiv del III Congrés
Internacional d’Arquitectura 3000,
organitzat pel Departament de Projec�
tes Arquitectònics i l’ETSAB, i que es
portarà a terme del 30 de juny al 3 de
juliol a l’Escola. Els arquitectes Rogelio
Salmona, Mikko Heikkinen i Juha Lei�
viskä; l’antropòleg Amos Rapoport; el
psicòleg Jaan Valsiner, i el filòsof Víctor
Gómez Pin són alguns dels experts
internacionals que participaran al Con�
grés per analitzar la diferència entre
l’arquitectura contemporània, preocu�
pada per la seva pròpia forma, i els
espais contruïts per una arquitectura
sensible a la vida social • 
http://www.upc.es/noticies 

Del 30 de juny al 2 de juliol es farà el III Congrés Internacional Docència Uni-
versitària i Innovació, organitzat per la UPC, la UB, la UAB i la UG, amb l’ob�
jectiu de promoure la cooperació entre les universitats d’Europa i l’Amèrica Llati�
na per millorar la qualitat docent. Les ponències tractaran de les estratègies
didàctiques per a l’aprenentatge dels estudiants, l’ensenyament pràctic i semi�
presencial, així com la presentació d’experiències de planificació i pràctica docent
dirigides al procés de convergència cap a l’Espai Europeu d’Ensenyament Supe�
rior. http://cidui.upc.es

La innovació en l’ensenyament també serà l’objectiu del XII Congrés Universi-
tari d’Innovació Educativa en els Ensenyaments Tècnics, organitzat per
l’EUETIB en el marc del centenari de l’Escola i que tractarà, per primer cop, la
importància de la presència de la sostenibilitat en els estudis d’enginyeria. L’anà�
lisi de les noves tecnologies per a l’ensenyament d’estudis tècnics, la mobilitat
internacional, la formació permanent i la transferència de tecnologia seran uns
altres dels temes que es tractaran al llarg del Congrés, que serà del 26 al 28 de
juliol, a l’edifici Vèrtex del Campus Nord. http://www.upc.edu/euetib/xiicuieet •

Innovació en l’àmbit universitari

La recerca actual en oleohidràuli-
ca i pneumàtica, al Campus de
Terrassa. El Laboratori de Sistemes
Oleohidràulics i Pneumàtics (LABSON)
del Departament de Mecànica de
Fluids, reuneix més d’un centenar de
joves investigadors d’arreu del món en
el III Congrés Fluid Power Net Interna�
tional, que tindrà lloc del 30 de juny al
2 de juliol a l’ETSEIT. 
Durant aquest dies es presentaran les
últimes novetats en recerca en aquest
àmbit i  serà un punt de trobada entre
el món universitari i les empreses del
sector. El Congrés també acull una
exposició de maquinària d’elevació i
transport accionat • 
http://www.phdsymposium2004.upc.es

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

http://bibliotecnica.upc.es/bib240/serveis/fhct/inici1.asp
http://www.netlibrary.com
http://bibliotecnica.upc.es/papi/login.asp
http://www.citm.upc.es
http://www.upc.es/noticies
http://cidui.upc.es
http://www.upc.edu/euetib/xiicuieet
http://www.phdsymposium2004.upc.es
http://www.upc.edu/agenda
http://www.ckk.chalmers.se/vr/arquitectura3000/
http://www.labson.upc.es/
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entrevista

Director de l’Orquestra de la UPC 
i PAS a l’ETSAB 

“La música ajuda 
a entendre millor 
els estudis tècnics”

Lluís Carné i Miguélez

Lluís Carné va agafar la batuta de
l’Orquestra fa quatre anys i des de
llavors Haydn, Beethoven, Mozart i
Schubert formen part del seu
repertori. Ara li agradaria que l’Or-
questra de la UPC continués crei-
xent, fer-la més present als actes
de la Universitat i motivar més la
comunitat a implicar-se amb la
música. 

Com va néixer l’Orquestra?
Per la necessitat que tenien les corals
d’un suport instrumental en les repre�
sentacions musicals. Es va fer una
enquesta sobre els coneixements
musicals entre la comunitat università�
ria i, entre les persones interessades,
es va crear l’Orquestra. Ara ja som més
de 40 membres entre estudiants i pro�
fessors. L’únic PAS sóc jo.

Quins instruments la integren?
La meitat són de corda, però també hi
ha flautes, clarinets, saxofons, trompe�
tes i un piano, que actua puntualment.
Faltarien alguns instruments com la
trompa o la percussió. 

Són bons músics, els politècnics?
Sí, perquè la sensibilitat per a la músi�
ca la necessiten els bons enginyers a la
seva feina. A més, contràriament al
que es pensa, la música ajuda a enten�
dre millor els estudis tècnics. El seu
component metafísic fa més fàcil  a un
arquitecte la recreació de l’espai o a un
matemàtic resoldre problemes.

Els estudiants poden compatibilit-
zar estudis tècnics i la música?
Per a ells, el més important és la seva
carrera. Tots tenen estudis superiors
de música que han interromput per
entrar a la UPC, i amb l’Orquestra
tenen l’oportunitat de no perdre el con�
tacte amb la música. Alguns, com la
primera violinista, Carmina Font, o el
pianista, Daniel Gómez, han preferit
acabar primer els seus estudis de
música i ara s’han posat a fer arquitec�
tura.

La música és secundària?
És un complement als estudis, ho
tenen com una distracció a l’esforç
acadèmic, i això supedita les represen�
tacions. Quan hi ha un examen no els
demanis que estiguin per tocar el violí.
Per això prefereixo treballar bé unes
obres, un parell l’any, i amortitzar�les.
Per exemple, aquest final de curs hem
interpretat obres de Mozart i de Geor�
ges Bizet. 

L’elegeixes tu, el repertori?
Sí, decideixo les peces que m’agraden
i les transmeto a l’Orquestra perquè les
pugui apreciar i interpretar. Però també
haig d’adaptar�me a les propostes del
grup. Es tracta de trobar un equilibri
entre les meves preferències i les de
l’equip; però és molt gratificant.   

Ha madurat, l’Orquestra?
Estem molt millor que al principi, s’a�
precia molt l’evolució des dels primers

concerts. Però tot i que els membres
de l’Orquestra no es dediquin plena�
ment a la música, hem representat
obres molt importants, com la Fantasia
coral de Beethoven o els rèquiems de
Haydn i de Miquel Querol. M’agradaria
que l’Orquestra continués creixent
amb un espai propi i organitzant activi�
tats que motivessin la participació de la
comunitat. 

La propera cita?
Venim de Madrid, d’un intercanvi amb
una orquestra universitària, i ara estem
col·laborant amb una coral de l’Hospi�
talet. A més, ja estem preparant la
celebració del cinquè aniversari de
l’Orquestra, l’any que ve •

L’Orquestra de la Universitat i les
corals del Campus de Terrassa,
de l’ETSEIB i de les escoles d’Ar-
quitectura de Barcelona i del
Vallès són una mostra de la
importància i la presència de la
música a la Universitat. L’experièn�
cia d’aquests grups musicals fa que
cada any estiguin més presents en
els actes acadèmics de les escoles
als diferents campus, on es pot
apreciar el bon nivell que han anat
assolint al llarg dels anys. Per ser
membre de l’Orquestra i de les
corals, adreceu�vos a l’Univers, ser�
vei que gestiona aquestes associa�
cions • http://www.univers.upc.es

http://www.univers.upc.es

