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Amable Liñán,
doctor 
honoris causa
per la UPC

El 5 d'octubre va tenir lloc a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Terrassa l'acte d'investidura com
a doctor honoris causa per la UPC del professor Amable Liñán. El professor Liñán és un expert de renom mun�
dial en teoria i modelització dels processos de combustió i és el primer doctor honoris causa de la UPC de l’àm�
bit de l’aeronàutica •

Distincions Jaume
Vicens Vives
El Govern de la Generali�
tat de Catalunya, a pro�
posta del DURSI, ha ator�
gat la distinció Jaume
Vicens Vives a l’Escola
Politècnica Superior de
Castelldefels (EPSC) i a
l’Escola Politècnica Supe�
rior d’Enginyeria de Vila�
nova i la Geltrú (EPSEVG)
per dues iniciatives edu�
catives innovadores,
reconegudes també amb

el Premi a la
Qualitat en la
Docència Univer�
sitària 2004 •

Programa d’estabi-
lització del PDI amb
contracte temporal 
a temps complet
El darrer Consell de
Govern va aprovar aquest
programa dirigit a estabi�
litzar en una plaça perma�
nent tot el PDI amb con�
tracte temporal a temps
complet que tingui mèrits
de recerca i de docència
suficients. El programa,
de caràcter anual, s’em�
marca dins la política de
planificació glo�
bal i és una apos�
ta per l’estabilitat
laboral •
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Destaquem tot seguit els aspectes més sobresortints de l'informe que el rector va presentar davant el Consell
de Govern. Són aquests:

informe del rector al Consell de Govern 30 de setembre 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.

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

Condol.. El rector fa que consti en acta el condol per les morts
de Carles Victoria Monge (professor del Dept. de Matemàtica
Aplicada IV), Rafael Pablo Cáliz López (estudiant de l'Escola de
Fotografia) i Joan Tur Badia (membre del PAS de l'ETSEIB). 
Espai Europeu d'Ensenyament Superior. Informa el rector
que a principis d'agost es va conèixer el nou contingut del pri�
mer dels reials decrets sobre l'EEES (relatiu al primer i el segon
cicle), el qual, en relació amb el text elaborat pel Govern anterior,
incorpora suggeriments formulats pel Consell de Coordinació
Universitària i pel Consell d'Estat. La proposta és estudiada per
la CRUE, que molt possiblement hi donarà el seu suport. Pel que
fa al segon dels decrets (sobre els estudis de postgrau), el nou
text incorpora, segons les informacions de les quals es disposa,
millores substancials en relació amb l'anterior redactat. Es pre�
veu que la Comissió Acadèmica del Consell de Coordinació Uni�
versitària del dia 25 en faci un informe favorable. El rector assen�
yala que s'està estudiant com han de ser els complements expli�
catius de les denominacions dels títols universitaris per tal d'ele�
var una proposta a la Comissió Acadèmica del Consell de Coor�
dinació Universitària de 25 d'octubre.
Professorat. Pel que fa al decret relatiu al professorat, la direc�
tora general d'Universitats, Carmen Ruiz�Rivas, ha confirmat que
el Govern vol reformar el capítol relatiu a les habilitacions en un
termini màxim de dos anys. Mentre s'hi introduiran algunes
modificacions en una doble direcció: que l'habilitació es basi en
els mèrits i simplificant el sistema i del nombre de concursos. Per
al 2005 es preveu un únic concurs d'habilitació.
Recerca. El rector fa referència a les intervencions del secretari
d'Estat d'Universitats i Recerca, Salvador Ordóñez, i del secre�
tari general de Política Científica i Tecnològica, Salvador Barberá,
per explicar les línies d'actuació del Govern. Ressalta que es
desprèn la voluntat d'extrapolar a tot l'Estat experiències assoli�
des pel govern de Catalunya amb el programa ICREA per facili�
tar el retorn d'investigadors que són a l'estranger i potenciar la
recerca entre els que són aquí, a partir de l'alliberament parcial
de les tasques de docència i del finançament que la universitat
obté per cobrir l'activitat que l'investigador deixaria de fer. Pun�
tualitza que queden per concretar qüestions com la situació dels
becaris o dels Ramón y Cajal. Anuncia l'organització d'una jor�
nada de la CRUE sobre la política de les diferents administra�
cions en recerca. Informa que el secretari general de la CRUE,
Félix García Lausín, deixa aquest càrrec per incorporar�se a la
Moncloa com a assessor en recerca.
AQU. El rector fa palès el seu malestar per la línia que manté
l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
(AQU), ja que continua aplicant criteris restrictius a l'hora de l'a�
creditació, la qual cosa causa greus perjudicis sobretot per a les
universitats tècniques. Informa que en la darrera convocatòria
més de la meitat dels concursos han quedat deserts.
Centres tecnològics. El rector analitza la publicació recent del
decret sobre centres tecnològics de la Generalitat de Catalunya,

que ha de significar una nova oportunitat per a la UPC. Explica
que l'objectiu és la creació d'uns dotze centres, els quals hauran
de dedicar més del 25 % de l'activitat a la recerca i tindran en els
seus òrgans de govern alguna universitat, tot i que la majoria en
els mateixos quedarà en mans d’empreses. Ara com ara, la UPC
té una activa participació en dos: el Centre Tecnològic de Man�
resa i el Centre Tecnològic de l'Aeronàutica i l'Espai.
Nous estudiants. El rector fa referència al procés de matrícula
de nous estudiants, que, en termes generals, ha respost satis�
factòriament a les expectatives. Destaca que malgrat que el des�
cens demogràfic ha afectat també la UPC, els resultats han estat
satisfactoris en els estudis d'Arquitectura, Enginyeria Industrial,
Enginyeria de Camins i, molt especialment, Enginyeria Aeronàu�
tica. Afegeix que el resultat no ha estat tan positiu pel que fa a
l'àmbit de les TIC, que en general baixa a tot Espanya i també a
la UPC amb un descens de matrícula en els estudis de Teleco�
municació.
Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS). El
rector esmenta la inauguració del curs al Saló de Cent de l'Ajun�
tament de Barcelona i anuncia que la col·laboració de diverses
entitats ha permès cobrir el pressupost del CFIS d’aquest curs.
Erasmus Mundus. El rector informa que tres màsters impartits
per la UPC s'han integrat al programa Erasmus Mundus,
després de superar una selecció d’entre 200 presentats. 
Superordinador. Continuen les obres per a la instal·lació del
superordinador a l'Aula Capella i és previst que durant l’octubre
es facin els treballs de muntatge del superordinador una vegada
superat el test que l'ha de validar com un dels més potents del
món, test que es passarà a les instal·lacions d'IBM a Madrid. 
Implantació de la LUC. El rector explica que es dóna per tan�
cat el procés i que es preveu un acte institucional, a iniciativa del
DURSI, per reconèixer la primera promoció de professorat con�
tractada d'acord amb aquesta llei. 
Guardons. Destaca el premi European Young Investigators
Awards, al professor Adriano Camps, i les distincions a la Quali�
tat en la Docència a l'EPSEVG i a l'EPSC.
Obres. Informa que  està en fase d'ocupació l'edifici A0�Omega,
i que s'han iniciat les obres de la Biblioteca d'Arquitectura. 
Campus de Llevant. El rector confirma una propera reunió amb
l'Ajuntament de Barcelona sobre la reforma de l'ETSEIB i una
altra amb representants de l'Ajuntament de Barcelona sobre el
projecte del Campus de Llevant, en la qual participarà també el
president del Consell Social. Sobre aquesta qüestió afegeix que
s'ha reunit amb la plataforma d'associacions del barri de la Mina
per tal d'assegurar que el projecte del nou campus no sigui aliè
a les aspiracions socials de la zona.
Pla plurianual TIC. Destaca l’arribada de la primera remesa
d'ordinadors personals per a la renovació dels equips.
Càtedra Unesco en Tècnica i Cultura. El rector explica que
s'ha arribat a un acord de patrocini amb Gas Natural per impul�
sar�la •

http://www.upc.edu/bupc
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El professor emèrit Luis Virto va ser
l’encarregat d'elaborar la laudatio dels
mèrits del nou doctor, sobre qui va dir
que "si alguna cosa distingeix el profes�
sor Liñán com a docent és la seva
sagacitat per descriure matemàtica�
ment els fenòmens físics complexos
sense pèrdua de coneixement de la
seva natura i amb tanta passió que
atreu l'atenció i l'interès dels oients".
Docent i investigador, Amable Liñán es
va sentir ben aviat atret per la recerca
de la mà, sobretot, de Gregorio Millán,
i com a becari del Grup de Combustió
de l'INTA. La seva principal activitat
investigadora s’ha desenvolupat al vol�
tant de l'anàlisi fisicomatemàtica dels
fenòmens de flama de difusió.  Sobre
aquest tema el professor Liñán va
publicar el 1974 un article seminal que
va tenir una gran ressonància i titulat
"The Asymptotic Structure of Counter�
flow Diffusion Flames for Large Activa�
tion Energies", publicat en Acta Astro�
nautica.
Durant la seva lliçó, el professor Liñán
va fer un repàs a la història de
l’aeronàutica i va proporcionar als
assistents una autèntica classe magis�
tral sobre les seves investigacions.
Aquests són alguns dels passatges de
la seva exposició:
"La meva activitat docent i investigado�
ra ha estat lligada, d'una manera gene�
ral, a la mecànica de fluids, disciplina
que serveix com a suport per a l'estudi

de l'aerodinàmica externa d'avions i
míssils i, també, per a l'aerodinàmica
interna, corresponent als fluxos, asso�
ciats a la propulsió, en compressors,
turbines i toveres. La meva tasca inves�
tigadora i una part de la meva activitat
docent han estat dedicades a l'anàlisi
dels processos de combustió, en els
quals té un paper fonamental la dinàmi�
ca de fluids amb reaccions químiques."
"La reducció de la contaminació

ambiental a causa del soroll i les emis�
sions és només un dels molts reptes de
l'enginyeria aeronàutica. Aquesta té
múltiples facetes que estan en desen�
volupament vertiginós, atès el creixe�
ment imparable del trànsit aeri. S'ocu�
pa no només de l'avió o cèl·lula, com
en diem nosaltres, sinó també de la
seva propulsió i dels sistemes auxiliars i
el condicionament de la cabina; de la
seva aviònica i dels sistemes de control
de trànsit aeri, i finalment de la infraes�
tructura aeroportuària..."

Efemèrides a l’ETSEIT
Després de la cerimònia d’investidura,
el rector va destacar les dues efemèri�
des que aquest curs celebra l'ETSEIT:
d'una banda, el centenari de l'Escola
arran de la creació dels estudis de Tèx�
til i, d'una altra, l'inici dels estudis d'A�
eronàutica. “La UPC”, va afirmar el rec�
tor, “ha volgut reconèixer la tasca de
persones com Amable Liñán, hereu
d'un grup pioner d'investigadors de
l'INTA i a qui les cròniques situen com
el màxim teòric del segle XX junt amb el
rus Zeldovich en el camp de les flames
de difusió. Amb la seva investidura, la
UPC incorpora al seu cos de doctors
un pilar per a la consecució d'una
societat més pròspera i solidària" •

El professor Amable Liñán investit
doctor honoris causa per la UPC

El 5 d'octubre, a l'ETSEIT, va tenir lloc l'acte d'investidura com a doctor
honoris causa per la UPC del professor Amable Liñán. La cerimònia va ser
presidida pel rector Josep Ferrer Llop i van assistir-hi el director de 
l'ETSEIT, Jaume Gibert, i el regidor de Societat del Coneixement de l'A-
juntament de Terrassa, Xavier Martín.

Una vida dedicada a l’aeronàutica. Amable Liñán Martínez va néixer a
Noceda (Lleó) el 1934. El 1960 es va graduar a l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria Aeronàutica (ETSIA) de la Universitat Politècnica de Madrid i es
va incorporar com a enginyer investigador a l’Institut Nacional de Tècnica
Aeroespacial (INTA), fins a l’any 1975. Entre 1962 i 1963 va cursar estudis
d’enginyeria aeronàutica, amb una beca NASA�ESRO Fellowship, en el depar�
tament del mateix nom de l’Institut de Tecnologia de Califòrnia, on va obtenir
el títol d’Enginyer Aeronàutic. L’any 1966, a l’Escola Tècnica Superior d’Engi�
nyeria Aeronàutica de Madrid, va obtenir el títol de Doctor Enginyer Aeronàu�
tic. Ha estat catedràtic numerari a l’ETSIA; professor adjunt d’Enginyeria
Mecànica a la Universitat de Yale; professor visitant a les universitats de
Califòrnia, Michigan, Marsella, Princeton, Pierre et Marie Curie i Stanford, i ha
impartit cursos de doctorat i de postgrau en centres universitaris espanyols i
estrangers. El professor Liñán és un expert de renom mundial en teoria i
modelització dels processos de combustió. Com a tal, ha estat representant
de l’Agència Espacial Europea (ESA) en el Grup de Combustió de Microgra�
vetat  de la NASA, membre del grup d’experts de combustió de l’ESA, mem�
bre del Comitè d’Experts del Projecte COMETT i membre de la junta de l’Ins�
titut Von Kârmân de Dinàmica de Fluids.
Autor d’articles cabdals, la seva categoria com a científic ha estat reconegu�
da amb la concessió de nombrosos premis i medalles, com ara el Premi Prín�
cep d’Astúries de l’any 1993 •
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Cronològicament, el primer centre a fer
l’acte de benvinguda va ser a l’EUETIT,
que el dia 6 de setembre va convocar
el nou estudiantat entre el qual va dis�
tribuir el CD Això és bàsic amb tota la
informació sobre l’Escola. El dia 8 va
ser l’escollit per l’EPSEB per realitzar
aquest mateix acte i, posteriorment, el
dia 9 de setembre, va tenir la seva ses�
sió inaugural l’ETSEIT, que va donar la
benvinguda als estudiants, entre els
quals hi havia la primera promoció
d’Enginyeria Aeronàutica. 
El mateix dia 9, el conseller de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya, Salvador Milà, va pronunciar
la lliçó inaugural “Les infraestrucures i el
medi ambient” a l’ETSECCPB, en un
acte on també es va fer el lliurament de
les Medalles de l’Escola 2004 als mem�
bres de l’Escola amb vint�i�cinc anys
de dedicació en actiu. També l’ETSAV
va triar el dia 9 per acollir l’arquitecte
Eyal Weizman, que va pronunciar la
conferència “The politics of verticality,
architecture and warfare across the
contemporary frontiers”. La FIB, per la
seva banda, va donar la benvinguda als
nous estudiants durant aquests dies. 
El dia 14 de setembre van tenir lloc les
inauguracions de l’ETSAB, amb una
exposició i la lliçó inaugural de l’arqui�
tecte brasiler Paulo Mendes da Rocha,
i de l’EUPM amb sessions informatives
per als estudiants de les diferents espe�
cialitats que s’imparteixen a l’Escola.
A l’FME, el dia 15 de setembre, es va

inaugurar aquest curs, que es dedica a
la figura d’Albert Einstein.
El professor Sebastià Serra, del Depar�
tament de Resistència de Materials i
Estructures a l’Enginyeria, va obrir el
nou curs de l’EPSEVG amb la lliçó
“Tensions i deformacions a les estruc�
tures de la convivència”. Una  cerimò�
nia durant la qual es van donar premis
al millor expedient acadèmic i als guan�
yadors del Tercer Concurs de Projectes
de Fi de Carrera, entre d’altres. 
Per la seva banda, l’FNB va obrir el
curs amb un acte en el qual va ser pre�
sent Benjamín Suárez, comisari de l’Es�
pai Europeu d’Ensenyament Superior
(EEES). Ja en el mes d’octubre, el dia

7, va iniciar el curs l’ETSEIB amb la pre�
sentació del facsímil La Escuela de
Ingenieros en el recinto de la Universi�
dad Industrial (1927), a càrrec del pro�
fessor Guillermo Lusa. 
Uns dies després, el 13 d’octubre, la
Fundació Politècnica de Catalunya va
inaugurar el curs acadèmic amb la con�
ferència “La internacionalització de l’e�
conomia catalana: el cas de Ciments
Molins” a càrrec de Joan Molins, vice�
president i director general de Ciments
Molins. 
Finalment, el 25 d’octubre té lloc la
inauguració del curs de la UPC,  amb la
presència del ministre d’Indústria,
Comerç i Turisme, José Montilla •

El Centre de Formació

Interdiscplinària Superior, 

el CFIS, va inaugurar el 22 

de setembre el curs 2004-

2005 amb un acte al Saló 

de Cent de l’Ajuntament

de Barcelona. Durant l’acte, 

l’alcalde de la ciutat, Joan

Clos, va oferir la conferència

titulada “Universitat,

economia i ciutat”, una 

reflexió sobre el passat i el futur que emmarcava l’inici del curs per a 

aquest projecte al qual donen suport diverses empreses per garantir-ne

l’activitat. CELLEX, com a patrocinador d’honor, o Caprabo 

en són algunes.

Els centres docents inauguren el curs 2004-2005
Amb activitats de diversa tipologia, la UPC ha donat la benvinguda als nous estudiants 
d’aquest curs 2004-2005 als centres docents.

El CFIS inaugura el curs de la seva consolidació 
des del Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona

Els reptes de la societat del
coneixement. Del 5 al 8 de setem�
bre es va organitzar el 26è Fòrum de
l'Associació Europea per a la Recerca
Institucional, una conferència articulada
en cinc eixos sobre diferents aspectes
relacionats amb el tema "Knowledge
society crossroads". Van assisitr a l’es�
deveniment més de 500 participants
procedents dels cinc continents •
http://www.eair.nl

La UPC acull la Conferència de Rectors d’Universitats Tecnolò-
giques Europees 
Els dies 9 i 10 de setembre es va celebrar la 23a edició de la Conferència de
Rectors d'Universitats Tecnològiques Europees, a la qual van participar els
màxims representants de 28 de les principals institucions d'educació superior
d'Europa. 
Les presentacions i els debats es van centrar en el tema titulat "Providing
favourable conditions for excellence in research at universities of technology: a
challenge for university management". Els participants van treballar intercanviant
idees, estratègies i prospectives sobre la direcció de les seves institucions a tota
Europa •

En breu 

http://www.eair.nl
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L’anàlisi d’un projecte... 

A més de la
contribució
d’Ubuntu al
Fòrum de les
Cultures, altres
membres de la
Universitat han contribuït a l’es-
deveniment amb diversos pro-
jectes. Aquest n’és un exemple.
La xarxa IALA és una associació
creada a la Univeristat per arquitec�
tes investigadors i que es dedica a
construir un espai que ajudi a plan�
tejar alternatives al coneixement
arquitectònic i urbanístic de l’Amèri�
ca Llatina. Al Fòrum va organitzar
l’exposició Drets urbans: drets
humans en el marc del Fòrum Urbà
Mundial. A la mostra es van poder
veure 38 casos de producció social
dels hàbitats realitzats per grups
socials de tot el planeta • 
http:// www.barcelona2004.org 

http://www.upc.edu/noticies

El Fòrum 2004 
des de la UPC

El Fòrum Ubuntu va celebrar la seva
tercera reunió plenària al Parlament de
Catalunya. El president, Ernest Be�
nach, va inaugurar l’acte, que també
va estar copresidit pel conseller en
cap, Josep Bargalló, el rector de la
UPC, Josep Ferrer Llop, i l’impulsor del
Fòrum Ubuntu, Federico Mayor Zara�
goza. En aquesta nova trobada, Ubun�
tu va aplegar un centenar de represen�
tants d’organitzacions de la societat
civil internacional, entre els quals
sobresurten els expresidents de Portu�
gal, de Malta i de l'Assemblea General
de les Nacions Unides, Mário Soares i
Guido de Marco; l'eurodiputat Sami
Naïr, i l'impulsor del Tribunal Penal
Internacional, Bill Pace. Amb aquesta
reunió el Fòrum Ubuntu arriba “a la

majoria d’edat”, segons va explicar
Josep Xercavins, coordinador del
Fòrum Ubuntu. En les primeres reu�
nions es va tancar el procés consti�
tuent i ara, amb aquesta nova reunió,
“es consolida la xarxa i es reafirma que
el projecte més important del Fòrum
per als propers anys és la reforma de
les institucions internacionals”, va afe�
gir Josep Xercavins. La reunió va tenir
lloc en el marc de l’últim diàleg que es
va celebrar al Fòrum de les Cultures,
sota el títol Contribuint a l’agenda glo�
bal. Dins del diàleg es va desenvolupar
la conferència internacional sobre la
“Reforma de les Nacions Unides i d’al�
tres institucions internacionals”, que va
ser organitzada per Ubuntu •
http://www.ubuntu.upc.es

UBUNTU, al Parlament de Catalunya

L’alterglobalització i el desenvolu-
pament sostenible, a la UPC. La
Biblioteca de l’ETSEIB ofereix un nou
fons de llibres sobre l’alterglobalització.
Es poden consultar obres sobre políti�
ca i drets humans, organismes interna�
cionals, medi ambient i sostenibilitat,
desenvolupament humà sostenible,
economia, moviments socials i solidari�
tat i pau. Volums d’autors com Noam
Chomsky, Oskar Lafontaine, Joseph E.
Stiglitz, Naomi Klein, Pepa Roma i Van�
dan Shiva també estan presents en el
fons, que es crea amb el suport de
l’Associació d’Amics de la UPC. A
més, la Biblioteca Rector Gabriel
Ferraté ha presentat la col·lecció
TDHS�Tecnologia per al Desenvolupa�
ment Humà i Sostenible, que reuneix
documentació sobre tecnologies i
temàtiques vinculades al desenvolupa�
ment humà i sostenible. D’altra banda,
el Servei de Biblioteques ha adquirit la
base de dades Core Collection de
l’Oxford Reference Online, amb 100
diccionaris lingüístics i especialitzats en
línia publicats per Oxford University
Press • http://bibliotecnica.upc.es

...la incorporació d’elements de convergència a
l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior a la FIB

• S’han dissenyat 84 assignatures noves corresponents a les
titulacions d’Enginyeria Informàtica, Enginyeria Tècnica d’In-
formàtica de Gestió i Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Sis-
temes.

• Les assignatures es defineixen en termes de crèdits del sis-
tema europeu (ECTS). El professorat ha fet una estimació de
les hores reals de treball per part de l’estudiant: les de classe,
les de preparació i realització de pràctiques, les d’estudi per-
sonal o en grup i les d’avaluació.

• S’han incorporat assignatures més pràctiques, que basen
l’aprenentatge en projectes (project based learning).

• S’han definit uns perfils que descriuen la titulació i ajuden
l’estudiantat a configurar el seu currículum.

• Millora de la gestió. Una eina informàtica desenvolupada pel
Laboratori de Càlcul de la FIB ajuda a disposar d’una informa-
ció completa i estructurada de totes les assignatures.

http://www.barcelona2004.org
http://www.upc.edu/noticies
http://www.ubuntu.upc.es
http://bibliotecnica.upc.es
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El programari lliure té una llicència que
permet a qualsevol usuari copiar�lo,
estudiar�lo, modificar�lo i distribuir�lo
lliurement, bé compilat o en forma de
codi font. La lliure disponibilitat del codi
font ha generat un mètode de desen�
volupament innovador, basat en la coo�
peració espontània d’experts de tot el
món que es coordinen a través d’Inter�
net. Arran de la creixent demanda de
formació en aquest tipus d’eines
informàtiques per part de la societat i el
món empresarial, el Consell de Direcció
de la UPC ha impulsat la Càtedra de
Programari Lliure com a ens que vehi�
culi totes les iniciatives en aquest àmbit
que es produeixen en el si de la Univer�
sitat, i ha encarregat als professors
Orestes Mas i Sebastià Vila la seva defi�
nició i posada en marxa. 
“Els resultats en programari lliure”,
explica Orestes Mas, “són superiors als
obtinguts per mètodes de desenvolu�

pament clàssics en aspectes crítics
com ara la seguretat, fiabilitat, cost,
adaptació a la llengua de l’usuari, etc.
Això ha fet que moltes empreses,
administracions públiques i usuaris es
fixin en aquest tipus de programari com
una via per resoldre els problemes
endèmics que pateixen amb el progra�
mari tradicional”.
Els objectius prioritaris de la Càtedra
passen per divulgar el paradigma del
programari lliure entre els diversos
estaments de la UPC i la societat en
general. Dintre de la Universitat es vol
incentivar la utilització i la producció del
programari lliure, tant entre el PDI i el
PAS com entre els estudiants, tant sigui
per fer pràctiques com programes de
suport per a la realització de treballs.
“Amb aquesta nova càtedra es volen
encaminar les demandes i els interes�
sos de les empreses, l’Administració i
la societat en general cap als experts

de la UPC capaços d’oferir solucions
basades en programari lliure”, afirma  el
professor Mas.
La Càtedra és oberta a tot projecte
sempre que garanteixi la filosofia del
desenvolupament i ús del programari
lliure acceptada per la comunitat inter�
nacional de desenvolupadors i usuaris.
“La Càtedra organitzarà cursos, semi�
naris, tallers, jornades i altres actes
divulgatius, i promourà la realització de
convenis, projectes, assessories”, pun�
tualitza Orestes Mas.
Els antecedents a la creació d’aquesta
càtedra són l’organització de diverses
edicions de les Jornades de Programa�
ri Lliure, l’adhesió al manifest contra la
patentabilitat del programari a Europa
signat el  maig i la creació de la plata�
forma “lafarga.upc.es”, entre altres
accions destinades a donar suport al
desenvolupament i la democratització
de la tecnologia •

Neix la Càtedra de Programari Lliure
La UPC ha fet en els darrers temps una aposta decidida pel programari lliure. En aquesta línia, el Consell de
Direcció ha impulsat la creació d’aquesta nova càtedra, la primera d’aquestes característiques que es crea a
una universitat espanyola. Els objectius són divulgar el programari lliure entre la comunitat universitària, cubrir
les demandes i les necessitats de la societat en aquest àmbit i proporcionar a institucions i empreses les claus
per integrar aquest tipus de programes en la seva gestió.

Ordinadors portàtils a preu
reduït per a estudiants, 
professorat i PAS
La UPC participa en el Programa Frac�
tal, impulsat en col·laboració amb Uni�
versia i amb el suport de la Conferèn�
cia de Rectors d'Universitats Espan�
yoles i que permet als estudiants, pro�
fessorat i PAS comprar un ordinador
portàtil Toshiba a un preu inferior al del
mercat i amb condicions especials de
finançament i subvenció. 
La campanya finalitza el proper 30 de
novembre  •
http://www.upc.edu

Campanya del diari El País per
fomentar la lectura de diaris
Fins a finals de desembre, els estu�
diants de la UPC podran recollir gratuï�
tament el rotatiu El País al seu centre
docent. La campanya titulada “El País
te ayuda en tu futuro” preveu diverses
beques per als estudiants participants•

Des de fa uns mesos, els usuaris del correu electrònic de la UPC ja poden rebre
missatges dirigits al domini upc.edu, que a partir del 17 de novembre figurarà com
l'adreça electrònica d'origen. Aquest és un pas més en l'aposta per internaciona�
litzar les adreces en xarxa i identificar�les d'una forma més coherent tant amb la
tasca educativa com amb la imatge corporativa pròpia de la Universitat. 
Aquest pas ja es va iniciar el mes de febrer de 2003, quan es van renovar el dis�
seny, l'estructura i els continguts de la pàgina institucional de la UPC sota el domi�
ni upc.edu. Des d'aleshores, les pàgines institucionals admeten la doble nomen�
clatura: upc.es i upc.edu.
El procés de canviar els serveis en xarxa de la Universitat d'un domini a l'altre, rea�
litzat ja per altres institucions educatives, comporta a la UPC un esforç tècnic con�
siderable, a causa de l'ús intensiu que es fa de les tecnologies a l'abast i a la seva
gestió descentralitzada. Aquesta dificultat afecta especialment el servei de correu
electrònic, el més estès i utilitzat per la comunitat universitària. Per aquest motiu,
UPCnet es coordinarà amb les unitats bàsiques que treballen amb servidors de
correu electrònic propis, a fi de dur a terme aquest canvi de la manera més fàcil
possible. En aquest sentit, les adreces amb el domini upc.es es mantindran com
a secundàries el temps que calgui. 
Tot i que els usuaris no s’han de veure afectats pel canvi, seran informats oportu�
nament des del Centre d’Atenció TIC (ATIC), al qual poden dirigir les seves con�
sultes sobre el servei al telèfon 93 401 62 13 • 
http://www.upcnet.es

Un pas més cap al domini upc.edu en 
les adreces de correu electrònic

http://www.upc.edu
http://www.upcnet.es
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pdi/pas

El programa preveu la convocatòria de
places de professorat agregat i de
professorat titular d’universitat, les pri�
meres finançades a través del Pla
Serra Húnter i les segones, a partir
d’amortitzacions o de la posada en
marxa de nous estudis, és a dir, que
es combinen amb finançament propi
de la UPC.

Els candidats
Pot presentar una sol·licitud perquè es
convoqui una plaça d’estabilització el
PDI amb contracte temporal a temps
complet: el professorat associat a
temps complet, el professorat lector, el
professorat col·laborador temporal i
els investigadors del programa Ramón
y Cajal en el darrer any de contracte.
Fins ara només es disposava per a
l’estabilització del programa Serra
Húnter, mentre que el programa apro�
vat ara obre també la via funcionarial.
És per això que els requisits per acce�
dir són bàsicament els mateixos que
preveia el Pla Serra Húnter amb les
modificacions adients de la via funcio�
narial. Aquests requisits són, d’una
banda, de caire genèric i, d’una altra,
més específics sobre la docència i la
recerca.
Els requisits genèrics són haver estat
desenvolupant tasques de PDI a
temps complet durant dos anys o més
a la UPC i tenir tres anys o més post�
doctorals o amb el d’habilitació per a
TU. En el camp de la recerca, calen 27
PAR1 acumulats durant els darrers
tres anys, descomptant�hi la tesi doc�
toral pròpia —o una activitat equiva�
lent en el cas que la persona candida�
ta no porti prou anys a la UPC—, o bé
l’acreditació de recerca per l’Agència
de la Qualitat del Sistema Universitari
de Catalunya (AQSUC), o bé l’habilita�
ció per a TU. 
En l’àmbit de la docència es requerei�

xen 180 PAD acumulats en els darrers
3 anys, dels quals com a mínim quin�
ze han de ser de tipus 1, i una activitat
equivalent en el cas que la persona no
porti prou anys a la UPC. 

El procediment
Una de les claus d’aquest programa
anual és que per primera vegada s’in�
tegren places de personal laboral i
funcionari en un únic procés i que el
procediment té uns criteris estables en
el temps que permetran a les perso�
nes interessades i a les unitats planifi�
car l’activitat.
El procediment s’inicia amb la petició de
l’interessat, que ja en la sol·licitud indica
si té alguna preferència per la via laboral
o funcionarial. La sol·licitud s’ha d’acom�
panyar d’un aval de les unitats d’ads�
cripció i, a continuació, la Comissió de
Selecció i d'Avaluació del PDI (CSAP�
DIU) avalua el currículum del candidat en
funció de l’activitat de recerca i docent,
la valoració dels estudiants, les activitats
de direcció i coordinació i altres elements
del currículum. 
Posteriorment, la Comissió de Perso�
nal i Acció Social eleva al Consell de
Govern perquè l’aprovi la proposta de
places a preveure i convocar.
Cal destacar també que un dels ele�
ments innovadors del procés és el fet
que, després de l’avaluació positiva
per part de la CSAPDIU, i en el cas de
no obtenir l’acreditació de l’AQSUC o
l’habilitació, no cal reiniciar el procedi�
ment, sinó que la persona candidata
s’inclou automàticament en la convo�
catòria següent, sense haver de tornar
a fer la sol·licitud ni tornar a ser ava�
luada per la CSAPDIU • 
http://www.upc.edu/pdi-pas, a la 
intranet de Personal PDI-
PAS>Treballar a la UPC>Accés a
la intranet>Informació general>El
PDI a la UPC

S’aprova el programa d’estabilització 
del PDI amb contracte temporal 
a temps complet

Esmena a l’acord sobre el procés
de transició en l’adaptació a la LOU
i la LUC de la contractació de pro-
fessorat a temps complet
El Consell de Govern ha aprovat
aquesta esmena a l’acord del mateix
Consell i qüestió de febrer de 2004.
Aquest acord tenia com a objectiu ofe�
rir un procés tan semblant com fos
possible al que es va acordar en el seu
moment per a l’adaptació del professo�
rat associat a temps complet. Així,
recollia que tots els contractes de pro�
fessorat a temps complet concertats
arran dels concursos convocats a l’em�
para de la disposició transitòria 2 del
Decret d’habilitació seran prorrogats
fins al 31/08/2005. Tot el professorat
tindrà l’oportunitat de presentar�se a
un concurs per poder continuar la seva
vinculació a partir de l’1/09/2005 amb
la UPC. Igualment, s’afegia també que
tant les figures contractuals que s’ofe�
riran com els criteris per decidir la figu�
ra corresponent en cada cas, seran els
mateixos que en el cas del professorat
associat a temps complet.
L’esmena aprovada ara recull que en
els concursos es considerarà mèrit
rellevant disposar d’un informe favora�
ble de la unitat bàsica d’adscripció
orgànica.
L’esmena estipula que en el cas que la
figura contractual sigui la de professo�
rat col·laborador permanent, els dos
anys de temporalitat ordinàriament pre�
vistos es reduiran en un període igual a
la durada del contracte anterior com a
professorat a temps complet.
Cal recordar que si, per algun motiu,
una persona afectada vol avançar el
moment del canvi de figura contractual,
ho podrà demanar al seu departament
i la seva petició es tramitarà amb el
mateix calendari de les convocatòries
ordinàries de professorat contractat •
http://www.upc.edu/pdi-pas
Més informació a la intranet de
Personal PDI-PAS>Treballar a la
UPC>Accés a la intranet>Informa-
ció general>El PDI a la UPC

El Consell de Govern va aprovar el 30 de setembre aquest programa,
dirigit a estabilitzar en una plaça permanent tot el PDI amb contracte
temporal a temps complet que tingui mèrits de recerca i de docència
suficients. Plantejat en el marc de la política de planificació global de la
Universitat i d’aposta per l’estabilitat laboral, el programa permet conèi-
xer d’antuvi els criteris i procediments que s’aplicaran anualment.

Canvis a la direcció de l’Àrea de
Personal. Carla Bragós ha estat
nomenada nova directora de l’Àrea de
Personal en substitució de Rosalia
Abad, que deixa aquest càrrec per
incorporar�se a noves responsabilitats
a l’Àrea de Personal •

http://www.upc.edu/pdi-pas
http://www.upc.edu/pdi-pas
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la docència

El Reial Decret que estructura
els ensenyaments universitaris
i els estudis de grau, a punt.  El
Reial Decret pel qual s’estableix l’es�
tructura dels ensenyaments universita�
ris i es regulen els estudis universitaris
de grau està quasi a punt. 
El encara projecte del Reial Decret es
pot consultar en format pdf a la pàgina
principal de la UPC •
http://www.upc.edu>Aquest curs

L'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona (EUETAB �
ESAB) és un centre docent adscrit a la UPC que històricament ha estat ges�
tionat per la Diputació de Barcelona. Des de l'any 1999, el Centre depèn del
Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB), integrat per la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Barcelona i la UPC; la finalitat general del CEIB és
gestionar centres docents d'ensenyament superior universitari de titularitat
pròpia o de les entitats consorciades i conduir el seu procés d'integració al
sistema universitari públic de Catalunya i, en particular, a la UPC.
Per acord entre les institucions que integren el CEIB, la ubicació futura de
l'ESAB es va situar al Campus del Baix Llobregat a Castelldefels, en el qual
està ara ubicada l'EPSC. En aquest campus s'ha construït un edifici que
allotjarà l'Escola i els departaments i seccions departamentals corresponents.
La construcció de l'edifici està actualment en la fase final, així com la dotació
de les instal·lacions i els equipaments per poder començar a funcionar
després del trasllat, previst i programat per al proper mes de gener.
Aquest canvi d'ubicació suposa per al Centre entrar en un nou projecte
acadèmic, tant per la seva ubicació en un campus que vol articular un fun�
cionament coordinat en aspectes acadèmics i de gestió, com per la seva
inserció en el projecte global de la UPC. La presència de l'Escola a la comar�
ca serà sens dubte un al·licient per establir àmbits de col·laboració amb les
institucions locals i les empreses del sector, que han explicitat el seu suport
al projecte, i ha de suposar un nou escenari en el qual les activitats acadèmi�
ques rebin un impuls que permeti assolir noves fites, tant des del punt de
vista acadèmic, com en la necessària projecció de les activitats universitàries
al conjunt de la societat. 

Eusebi Jarauta Bragulat
Comissionat per al trasllat i la integració de l'ESAB

El trasllat de l'Escola d'Agricultura: molt més que 
un canvi d'ubicació

El Govern de la Generalitat de Cata�
lunya, a proposta del Departament
d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació, ha atorgat la distinció
Jaume Vicens Vices a l’Escola Politèc�
nica Superior de Castelldefels (EPSC) i
a l’Escola Politècnica Superior d’En�
ginyeria de Vilanova i la Geltrú
(EPSEVG) en reconeixement a la posa�
da en marxa de diverses iniciatives
educatives que també han estat reco�
negudes pel Consell Social amb el
Premi a la Qualitat en la Docència Uni�
versitària 2004. 
L’EPSC ha estat guardonada pel pro�
jecte Un pla d’estudis organitzat
segons el model Project Based Lear�
ning (PBL), en reconeixement a les
innovacions tecnològiques que s’hi
plantegen i pel foment de l’adquisició

del coneixement a partir de l’autoapre�
nentatge i del treball en equip. Aques�
ta iniciativa, implantada a l’Escola des
de fa quatre anys, dóna més importàn�
cia a la realització de projectes d’en�

ginyeria en grup en detriment d’una
visió més clàssica de les assignatures.
Amb aquesta iniciativa, l’estudiant,
segons explica Silvia Ruiz, cap d’estu�
dis de l’EPSC, “aprèn no només els
aspectes tècnics sinó també tota una

L’EPSC i l’EPSEVG reben enguany la distinció
Jaume Vicens Vives

sèrie de competències transversals
que s’adeqüen al marc de Bolonya,
com l’autoaprenentatge, saber planifi�
ca i liderar un projecte i assumir res�
ponsabilitats dins del grup. També s’a�
favoreix l’ús de l’anglès, així com la
participació d’empreses responsables
de supervisar alguns projectes”. 
D’altra banda, l’EPSEVG ha rebut la
distinció pel projecte Educació univer�
sitària en alternança, pel fet d’integrar

en el currículum de l’alumnat l’expe�
riència professional, mitjançant el
foment de la comunicació i la interac�
ció entre estudiants, professorat i
agents externs. L’objectiu és propor�
cionar a l’estudiantat una formació glo�
bal universitat�empresa amb estades
professionals a diverses empreses
d’un quadrimestre de durada cadas�
cuna perquè “puguin adquirir com�
petències professionals que difícilment
assolirien en contextos exclusivament
acadèmics”, segons explica la coordi�
nadora del programa, Àngels Hurtado.
A més, la iniciativa també catalitza i
impulsa els intercanvis entre l’EPSEVG
i les empreses tant en la transferència
de coneixement i tecnologia com en la
coparticipació en l’educació. Els pre�
mis es van lliurar durant l’acte d’inau�
guració oficial del curs 2004�2005,
que va tenir lloc a la Universitat Pom�
peu Fabra el 27 de setembre i que va
presidir el president de la Generalitat
de Catalunya, Pasqual Maragall •

En breu 

http://www.upc.edu>Aquest
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la recercala recerca

La Universitat ha col·laborat, arran d’un
conveni amb ASPACE, Toshiba i B&J
Adaptaciones, en la posada en marxa
del primer pis pilot domotitzat a Espa�
nya per a persones amb discapacitats
motrius. Amb aquest habitatge, les
quatre institucions posen a disposició
de les persones afectades de paràlisi
cerebral i diferents patologies neurolò�
giques i persones amb mobilitat reduï�
da, el màxim nombre de mitjans possi�
bles per millorar la seva autonomia, el
seu desenvolupament personal i la
seva integració social. 
Segons Josep Casanovas, director del
Laboratori de Càlcul de la Facultat d’In�

formàtica,  “el pis domotitzat constituirà
la plataforma perfecta per realitzar pro�
jectes de recerca i desenvolupament
en l’àmbit de l’ergonomia, l’accessibili�
tat, la usabilitat i el disseny d’ajuts tèc�
nics que facilitin la vida  d’aquestes
persones”.
Es tracta de quatre habitacions equipa�
des amb noves tecnologies que recre�
en diferents escenes de la vida real
com la cuina, el dormitori, el bany o el
despatx, on hi ha infinitat d’ajuts tèc�
nics perquè qualsevol discapacitat
pugui ser autònom i tingui una millor
qualitat de vida. Com explica Josep
Casanovas “a partir d’ara, la Universitat
treballarà per ampliar les capacitats de
les connexions sense fils, en la utilitza�
ció de dispositius, PDA i tecnologies de
la parla, entre altres àmbits sobre els
quals s’està investigant, tot conve�
nientment gestionat amb el software
més avançat” • 
http://www.upc.edu/noticies

En el darrer Consell de Govern es va
presentar l’informe sobre els indicadors
d’activitat de recerca del curs 2002�
2003 i de transferència de resultats de
l’any 2003. El document detalla la par�
ticipació en activitats de recerca, el
volum i l’avaluació de la producció
científica, el volum d’ingressos per
transferència de resultats de la recerca
i punts PATT i la productivitat en trans�
ferència de tecnologia. 
Del total del PDI a temps complet,  més
del 70% va tenir activitats de producció
científica el curs acadèmic 2002�2003.
Per categories de PDI a temps com�
plet, els catedràtics d’universitat parti�
cipen en un 80,2 %, els professors titu�
lats d’universitat en un 68,3 %, els
catedràtics d’escola universitària en un
68,5 % i els professors titulars d’escola
universitària en un 34,9 %. 
Quant al volum de producció científica,
el nombre de publicacions recollides
durant el curs 2002�2003 és de 1.434
articles en revistes, 2.022 actes de
congressos, 80 llibres i 110 capítols de

llibres. S’ha produït un lleuger incre�
ment en articles a revistes i actes de
congressos i una davallada en llibres, a
causa a l’aprovació de nous criteris de
valoració de les activitats docents. 
Així, el nombre de llibres valorats com
de recerca ha disminuït un 58,33 %
respecte als del curs passat (192 llibres
valorats el curs 2001�2002 i 80 durant
el curs 2002�2003). 

Publicacions notables UPC
Pel que fa al nombre de publicacions
notables UPC s’han comptabilitzat 37
articles a revistes, 726 articles a revis�
tes que tenen factor d’impacte al Jour�
nal Citation Reports (JCR) i 212 actes
de congressos que es consideren
notables UPC. 
Quant a tesis s’han dirigit 166 tesis dins
i fora de la UPC, mentre que l’any pas�
sat se’n van dirigir 193. El nombre de
patents i llicències registrades ha pas�
sat de 28 a 50. 
D’altra banda, més del 80 % del PAR
resultant de la valoració de la producció

científica es concentra en tres tipus
d’activitats: articles a revistes (48,6 %),
actes de congressos (24 %) i tesis
(11,1 %). Els PAR s’han incrementat
respecte al curs passat un 1,62 % de
36.397 a 36.988. L’augment en el per�
centatge de PAR tipus 1 —és a dir,
d’activitats de qualitat contrastada—
respecte al curs anterior és del 4,1 %;
això significa que les activitats de qua�
litat contrastada tenen més pes en el
total de l’activitat de recerca avaluada,
cosa que es deu a l’increment d’arti�
cles publicats a revistes indexades al
JCR i a la disminució d’activitats com la
publicació de llibres.
Pel que fa al volum d’ingressos per
transferència de resultats de recerca
destaca un increment en convenis i
serveis del 8,3 % respecte de l’any
passat. L’any 2003, el total d’ingressos
per transferència de resultats de la
recerca va ser de 41.537.000 d’euros,
és a dir, una mitjana de 22.735 euros
per investigador •
http://www.upc.edu/bupc

Indicadors d’activitats de recerca 
i transferència de resultats 

La UPC participa en el primer pis 
domotizat per a persones discapacitades
Es tracta d’un habitatge de quatre habitacions que mostra les possibili-
tats que la informàtica i l’electrònica sense cables ofereixen a les perso-
nes discapacitades per millorar la seva vida. El Laboratori de Càlcul de la
Facultat d’Informàtica de Barcelona participa activament en el projecte.

http://www.upc.edu/noticies
http://www.upc.edu/bupc
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la recerca La UPC, a la fira dels invents.
La UPC va ser present a l’edició de
Galàctica 2004 amb una màquina
automatitzada per taladrar i tallar tubs
de PVC; un sistema electrònic que
permet la localització, el control i la
vigilància de persones i objectes a
través de radiofreqüència; un disposi�
tiu per al control de càrrega de bate�
ries i per mesurar el nivell d’energia de
les bateries de plom�àcid; una boia
que permet escoltar en temps real els
sorolls del fons marí; un feltre que per�
met l’absorció acústica dels vehicles;
un carret motoritzat que circula per tot
tipus de terreny i les cadires utilitzades
al Fòrum 2004 per als discapacitats • 
http://www.galacticainternacional.com

La indústria tèxtil i de la confecció no és aliena a l'existència d'un nou mercat
globalitzat que genera tot un seguit de productes amb àmplies aplicacions
en pràcticament tots els sectors industrials productius. A part dels productes
tèxtils de consum diari, existeix la necessitat d'obtenir materials amb elevada
resistència tèrmica o mecànica que cobreixin un ampli ventall d'aplicacions,
els denominats tèxtils tècnics. La utilització d'aquests nous materials amb
renovades propietats s'adequa a les contínues necessitats d'innovació de
sectors com l'aeronàutica, la tecnologia de l'espai i l'automoció, entre altres.
L'ús de geotèxtils per a l'enginyeria civil i d'agrotèxtils per a l’agricultura i l'e�
volució de noves tecnologies com les nanotecnologies i les nanociències
promouen l'aparició de nous productes. En aquest camp, l’optoelectrònica
en connexió amb fibres òptiques i la integració de sensors en els tèxtils, per�
meten desenvolupar tèxtils intel·ligents. Per produir�los és necessària la
incorporació de nous processos com ara acabats multifuncionals, la robòtica
i diversos tractaments bioquímics. 
En aquest context, les companyies tèxtils han de fer front a nous reptes per
adaptar�se als canvis. Les  que atenguin amb més rapidesa les necessitats
del nou mercat globalitzat, tindran èxit econòmic i creixement. En aquest
marc, les noves promocions de titulats tèxtils tenen un ampli ventall de nous
objectius per desenvolupar i el Departament d'Enginyeria Tèxtil i Paperera es
constitueix com un pilar fonamental per als futurs professionals del sector
gràcies a la docència que imparteix, el desenvolupament de línies de recerca
i el servei de transferència de tecnologia i innovació. En aquesta línia, ha
organitzat el 2004 International Textile Congress.Tèxtils tècnics: mercat mun�
dial i tendències de futur, que se celebra del 18 al 20 d'octubre a l'ETSEIT,
per mostrar l'estat dels materials tèxtils tècnics i amb motiu del centenari de
la carrera d'enginyeria d'indústries tèxtils. 

Francisco Javier Carrión Fité
Director del Departament d'Enginyeria Tèxtil i Paperera

Reptes actuals i tendències de futur dels tèxtils tècnics 

Premis 

L’estudiant Ramon Ferrer rep el V
Premi de Comunicació Científica
Joan Lluís Vives 2003. El doctorand
Ramon Ferrer ha rebut el V Premi de
Comunicació Científica Joan Lluís
Vives en la modalitat de ciències bàsi�
ques, ciències de la salut, enginyeries
i arquitectura, per l’article “Sobre la
singularitat del llenguatge humà”. L’o�
bra és una sinopsi de la tesi doctoral i
ha estat coordinada pel professor
Claudio Ulises Cortés •
http://www.vives.org

Joan Antoni Subirana, soci d’ho-
nor de la Societat Espanyola de
Bioquímica i Biologia Molecular. 
El catedràtic del Departament d’En�
ginyeria Química, Joan Antoni Subira�
na, ha rebut la medalla que el distin�
geix com a soci d’honor de la Socie�
tat Espanyola de Bioquímica i Biologia
Molecular. Ha estat guardonat per ser
un dels primers investigadors a Cata�
lunya i Espanya en l’àmbit de la biolo�
gia molecular •

Premi al llibre agrari. El llibre
Manual d’enginyeria bàsica per a la
prevenció i l’extenció d’incendis
forestals, dels professors del Departa�
ment d’Enginyeria Química Josep
Arnaldos, Xavier Navalón, Elsa Pastor,
Eulàlia Planas i Lluís Zárate, ha rebut
el primer premi del llibre agrari en la
seva XXXIII edició, emmarcada dins
de la Fira Agrària de Sant Miquel de
Lleida •

El Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) ha aprovat els
comptes de participació de la UPC a les empreses de base tecnològica (EBT)
Just In Mind, SL i CCStaR, SL, creades amb el suport del Programa Innova. 
Impulsada per Xavier Renom, enginyer de telecomunicacions, i Pau González,
enginyer tècnic de telecomunicacions, Just In Mind, SL està especialitzada en
el desenvolupament i la comercialització de solucions de programari per a la
gestió dels processos interns d'R+D+I, destinats tant a la generació de pro�
ductes com a la introducció de millores en processos productius. 
Quant a l'empresa CCStaR, SL, creada pel doctor en Ciències Físiques Hans
Schweiger i els enginyers industrials Jaume Salom i Jorge López, l'objectiu és
dur a terme el desenvolupament tecnològic i la posterior fabricació i comercia�
lització d'un col·lector solar d'alt rendiment, que es pugui aplicar a tots els sis�
temes solars tant convencionals com els que requereixen temperatures més
elevades. 
La figura de l’EBT, creada l'any 2001 pel CIDEM, defineix les empreses que es
troben en la fase inicial del seu desenvolupament i que tenen risc tecnològic i
comercial. A través de la figura contractual dels comptes en participació, les
universitats converteixen els recursos aportats pel CIDEM en participacions en
el capital de les EBT. 

Participació de la UPC en dues noves 
empreses de base tecnològica

http://www.galacticainternacional.com
http://www.vives.org
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Publicacions

Llibre blanc de l’accessibilitat.
Edicions UPC i Mútua Universal han
coeditat el Llibre blanc de l'accessibi�
litat, de l’arquitecte Enrique Rovira�
Beleta. Aquesta obra té com a objec�
tiu ajudar els arquitectes, els engin�

yers i els pro�
jectistes a con�
cebre espais,
entorns i ser�
veis en què la
vida social i
laboral es pugui
desenvolupar
sense barreres
arqu i tectòn i �
ques •

Gestió de residus. La Càtedra
Enresa�Enviros en Sostenibilitat va fer
públiques les conclusions del Llibre
blanc de la gestió de residus indus�
trials de Catalunya. El treball posa de
manifest que més de 600 empreses es
dediquen al trac�
tament de residus
industrials i que
s’ha produit un
important incre�
ment de residus,
de 985.000 tones
el 1985 fins als sis
milions de tones
que es produeixen
en l’actualitat •

Noves eines de comunicació interna: el Clip UPC i Monogràfics
UPC. A fi de millorar els processos informatius i comunicatius entre els membres
de la Universitat, s’han engegat dues iniciatives digitals, de caràcter institucional i
d’aparició no periòdica. Una és el Clip UPC, un missatge que s’envia a les bústies
de correu electrònic i que informa en format breu de les qüestions o els temes que
per la seva transcedència cal que coneguin els col·lectius PDI i PAS de la UPC. El
primer Clip, enviat el 5 d’octubre, va tractar sobre el futur Campus de Llevant. La
segona iniciativa és la publicació dels Monogràfics UPC, que explicaran d’una
manera àmplia i detallada qüestions o temes d’especial interès per a la comunitat
universitària. El primer Monogràfic tractarà sobre l’encàrrec acadèmic personalit�
zat (EAP) i es comunicarà la seva publicació a través d’un correu electrònic •

... i al web 

La gestió econòmica de la UPC,
en xarxa. El Servei d'Economia
acaba de posar en marxa un web  en
el qual publica, de forma detallada,
tota la informació sobre la gestió finan�
cera i pressupostària de la Universitat.
En aquest espai hi ha, a l’abast de tot�
hom,  el pressupost 2004, els manuals
de gestió econòmica, de processos
econòmics i del SAP, així com informa�
ció actualitzada d’interès per a la ges�
tió econòmica diària de la UPC. 
A més de difondre la Carta de Serveis,
el web vol ajudar a resoldre les consul�
tes més freqüents sobre la gestió
econòmica de la Universitat i dóna la
possibilitat de realitzar un ampli ventall
de sol·licituds a la carta ••  
http://www.upc.edu/info/economia

Lliurament dels premis convocats pel Consell Social el 2004 
El Consell Social lliurarà el 2 de novembre els guardons corresponents al 7è Premi
a la Qualitat en la Docència Universitària, el 5è Premi de Transferència de Tecno�
logia, i el 4t Premi Duran Farell d’Investigació Tecnològica. Els equips de la UPC
dirigits per Andreu Català i Jesús Alcober rebran el Premi a la Qualitat en la
Docència Universitària, dotat amb 9.000 euros i que han guanyat exaequo els
projectes Dos anys d'educació en alternança a l'EPSEVG i Un pla d'estudis orga�
nitzat segons el model Project Based Learning (PBL) a l'EPSC. El professor Lean�
dro Navarro, del Departament d'Arquitectura de Computadors, recollirà el Premi
de Transferència de Tecnologia pel projecte Canal de aprendizaje (CAP), comer�
cialitzat per l'editorial Edebé a escoles d'Espanya i l’Amèrica Llatina. Finalment, es
farà públic el veredicte del Premi Duran Farell d’Investigació Tecnològica, dotat
amb 60.000 euros aportats per Gas Natural SDG, SA. La cerimònia, que tindrà
lloc a les 19 h a l’auditori de l’edifici Vèrtex, estarà presidida per Carles Solà, con�
seller del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.  
El lliurament del premis als guanyadors del 13è Premi UPC de Ciència�ficció, con�
vocat també pel Consell Social, tindrà lloc el 24 de novembre, a les 13 h a l’Aula
Màster del Campus Nord. Durant l’acte, el poeta Miquel de Palol pronunciarà la
conferència “L'herència dels utopistes” • http://www.upc.edu/premis

Estratègies de futur de l'R+D+I
L'Àrea de Recerca i Transferència de
Resultats ha organitzat la jornada La
Recerca, el Desenvolupament i la
Innovació. Perspectives de Futur, en la
qual Eugene Thiers, director de l'Stan�
ford Research Institute, parlarà sobre
la relació universitat�empresa i Enric
Banda, membre del Consell Assessor
del DURSI i de la European Research
Advisory Board, ho farà sobre el paper
de les universitats catalanes en l'Espai
Europeu de Recerca. Les conferèn�
cies,  que tindran lloc el 3 de novem�
bre a la sala d'actes de l'ETSEIB, es
complementaran amb la jornada del
24 del mateix mes, a l'edifici Vèrtex,
dedicada al debat La Recerca, el
Desenvolupament i la Innovació a la
UPC. Estratègies de Futur. Les dues
accions volen implicar la comunitat
universitària en l'elaboració del Pla
R+D+I. Horitzó 2010, que definirà la
política científica de la UPC dels pro�
pers anys • 
http://www.upc.edu/pdi-pas

Comunicació interna

http://www.upc.edu/agenda
http://www.upc.edu/info/economia
http://www.upc.edu/premis
http://www.upc.edu/pdi-pas
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Adriano Camps és un dels sis
científics espanyols guardonats
amb el premi EURYI, considerats
com els premis Nobel europeus
per a joves investigadors. El guar-
dó li permetrà investigar els pro-
pers cinc anys en el Passive
Advanced Unit (PAU) for the Remo-
te Sensing of the Ocean, un projec-
te destinat a conèixer millor els
oceans. 

Què és el Passivee  Advanced
Unit?  
És una fusió de tres tipus diferents de
sensors hibridats amb un concepte
innovador. Un radiòmetre de microo�
nes en banda L que ens donarà infor�
mació sobre la salinitat dels oceans; un
radiòmetre d’infrarojos per saber la
temperatura de la superfície del mar, i
un sensor que capti les reflexions dels
senyals GPS per conèixer l’estat del
mar, l’onatge. 
Per què és important conèixer
aquests paràmetres?
Conèixer la salinitat dels oceans impli�
ca entendre corrents marins que pro�
voquen moviments de convecció de
l’aigua que mantenen l’homogeneïtat
del clima. Qualsevol canvi en la salinitat
afecta el clima. A més, la salinitat és un
indicador de la pluja que cau sobre els
oceans i de fenòmens com el del Niño,
provocats per una variació de salinitat i
de temperatura. Cal pensar que els
oceanògrafs estan ansiosos per conèi�
xer la salinitat, perquè l’única mida que
es coneix és la mitjana dels últims 100

anys del 30 % del globus. La resta no
s’ha mesurat mai perquè és molt car
navegar en un vaixell pels oceans amb
un sensor que la mesuri. 
On situaran els PAU?
A tres nivells. A terra, des de la costa,
per poder monitoritzar el litoral; des
d’un avió si es vol conèixer una zona
concreta, com la desembocadura d’un
riu o, des d’un satèl·lit si es busca la
mesura de tot el globus.
I n’enviaràs un a l’espai?
Gràcies al premi podrem fer proves a
terra, comprovant que les dades que
s’obtenen d’una boia són les mateixes
que les dels sensors, i també en farem
una des d’un avió. Llençar�lo a l’espai
seria una altra fase posterior. 
Què té d’especial el teu projecte?
Des del punt de vista tècnic és la fusió
dels tres sensors en un sol per obtenir
informació que dificilment obtindríem
de manera aïllada. I socialment, és una
aplicació que ajudarà a entendre millor
el canvi climàtic. Hi ha tota una sèrie de
paràmetres que no s’han mesurat mai
i que són una necessitat. 
Se t’obriran noves portes?
Més que obrir�me portes, veig el premi
com un reconeixement al treball que
fet durant els últims 11 anys. El tribunal
dóna 1,25 milions d’euros a un investi�
gador jove. Per tant, si no vol arriscar�
se a equivocar�se aposta per una
carrera dedicada a la recerca. 
S’evita així la fuga de cervells?
Aquesta primera convocatòria no
només ho evita, sinó que també ha
conseguit invertir la tendència. Investi�

gadors que eren als EUA tornen a
Europa a investigar. A més, cal desta�
car que dels 25 premiats, 6 són
espanyols. Això constata la qualitat dels
investigadors espanyols i que cal valo�
rar�la més amb iniciatives com aquesta.
La UPC forma futurs EURYI?
La UPC té un potencial molt bo i crec
que no s’ha d’anar amb el cap baix
sinó tot el contrari. Aquí hi ha gent amb
uns currículums excel·lents en compa�
ració amb la resta d’universitats. Cal
treure pit i provar�ho. 
Sents responsabilitat?
Molta, perquè han apostat per mi amb
diners públics i tinc un deute amb la
societat. Estic al punt de mira de molta
gent i no n’hi ha prou amb fer�ho bé,
ho haig de fer millor. Sento que és una
gran oportunitat que haig d’aprofitar
però sense deixar�me enlluernar •

Adriano Camps se sent tranquil
però amb l’obligació de fer les coses
ben fetes. Té experiència. Ha contri�
buït en el disseny del sensor MIRAS,
càrrega útil de la missió SMOS de la
Agència Espacial Europea. Dins la
mateixa missió, va coordinar un
equip europeu de 29 investigadors
per desplegar el radiòmetre LAURA
a la plataforma pretolífera de Casa�
blanca. Aquests projectes van ser
l’embrió del PAU, una “idea boja” en
la qual ningú no hi creia, però ell sí
que ho va fer i ara l’EURYI l’ha pre�
miat •
http://www.tsc.upc.edu

Professor del Departament de Teoria del Senyal  i
Comunicacions i guanyador d’un dels European
Young Investigadors Awards (EURYI)

“És una gran oportunitat
però cal no deixar-se 
enlluernar”

Adriano Camps 

http://www.tsc.upc.edu

