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Novembre 2004

La Universitat inaugura
el curs acadèmic 2004-2005

La UPC va inaugurar el 25 d'octubre el curs acadèmic 2004-2005 amb un acte al qual va participar el ministre
d'Indústria, Turisme i Comerç, José Montilla, qui va impartir una lliçó inaugural centrada en l’aeronàutica com a
sector emergent en la recerca i en l’economia espanyoles. José Montilla va assenyalar que el sector aeroespa-
cial és, actualment, un dels més dinàmics i constitueix una autèntica oportunitat de futur per al país  •

El compromís social
de la Universitat.
Aquest va ser el tema de
la I Conferència Interna-
cional de Barcelona sobre
l’Ensenyament Superior,
que va reunir més de  400
participants de 44 països.
L’objectiu: perfilar com ha
de ser la universitat del
segle XXI i posar les
bases per a l’elaboració
de l’Informe mundial
sobre l’ensenyament
superior, encarregat per

la Unesco a la
Global University
Network for
Innovation •

El quart superordi-
nador més potent
del món. El superor-
dinador MareNostrum
que s’està instal·lant a la
Capella de la Torre Girona
és oficialment el quart
ordinador més potent del
món i el primer d’Europa,
segons la llista del Top
500 publicada el 8 de
novembre passat als
Estats Units. Aquesta
màquina serà una infraes-
tructura clau del Barcelona
S u p e r -
compu-
ting Cen-
ter •
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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 29 d’octubre 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 demana que consti en acta el condol per la
mort de l'estudiant de l'ETSETB Antonio de Pablo Ortihuela.

CRUE i Consell de Coordinació Universitària. En la reunió
del 25 d'octubre, el Consell de Coordinació Universitària va
acceptar pràcticament totes les esmenes proposades per la
CRUE als textos dels decrets de grau i de postgrau, que es
publicaran abans de Nadal. En la reunió del 18 d'octubre, la
CRUE va pronunciar-se també sobre les mesures urgents que
cal prendre en relació amb el professorat contractat i el funcio-
nari, que es recolliran en la revisió del decret d'habilitacions. El
2005, es farà una única convocatòria per a l'habilitació de pro-
fessorat (febrer) i les proves tindran lloc entre juny i setembre.
Queda pendent que la CRUE propiciï les mesures que s’han d’a-
plicar a mitjà termini en el cas del professorat contractat. També
destaca que les ponències han estat liderades per la UPC.

Reunió amb el president del Govern. Informa de la reunió de
rectors amb el president del Govern, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, el 18 d'octubre. Destaca el discurs compromès del presi-
dent amb la universitat i que els rectors van  exposar que el com-
promís d'incrementar un 25 % la inversió en recerca encara no
s'ha fet realitat —només un 8 % ha repercutit directament sobre
la recerca universitària— i que són insuficients els cinc milions
d'euros anunciats com a suport a l'adaptació a l'Espai Europeu
d'Ensenyament Superior. Rodríguez Zapatero va dir que procu-
raria millorar-ho durant el tràmit parlamentari dels pressupostos
generals de l'Estat. En la reunió, la ministra M. Jesús San Segun-
do, va avançar les properes actuacions: decrets de grau i de
postgrau abans de Nadal i nou esquema de titulacions adapta-
des a l’EEES abans de l’estiu.

Modificacions a la LOU. El rector informa que la ministra vol
que el 16 de desembre s'aprovi un document consensuat amb
els rectors sobre les modificacions a la LOU, a partir del qual s'e-
laborarà un projecte de llei (novembre de 2005). La CRUE ja hi
està treballant, però el rector apunta que cal conèixer fins on
està disposat a arribar el Govern en la modificació de la LOU.

DURSI. Informa de la reunió amb el conseller Carles Solà, en la
qual es van anunciar la creació d'un consorci de centres de
transferència de tecnologia per complementar, ajudar i potenciar
la tasca d’aquests, i la creació d'una partida pressupostària que
compensi els costos addicionals de les universitats amb centres
disseminats en el territori, com la UPC. El rector afegeix que el
DURSI planteja un nou model de finançament en el qual s'in-
clouran criteris de recerca i transferència de resultats.

Avaluació de les universitats catalanes. El rector informa del
procés d'avaluació externa de les universitats catalanes que rea-
litza la European University Association. El professor José Luis
Andrés Yebra coordina el procés a la UPC, que durarà un any.

Activitats a la UPC. Informa de la celebració de la I Conferèn-

cia Internacional de Barcelona sobre l'Ensenyament Superior, el
18 i 19 d'octubre, i de la Trobada de Premis Nobel del dia 20.
Les qualifica de molt positives, com ho demostra la segona con-
vocatòria el novembre de 2005, que vol fer de la UPC un punt
de trobada dels Nobel. Informa que la Càtedra Unesco de Direc-
ció Universitària liderarà la II Conferència, i Ubuntu, la II Trobada
de Premis Nobel. També anuncia que Ubuntu es transformarà en
una fundació. Informa també sobre els congressos Aquaculture
Europe 2004 i Engineering Education in Sustainable Development.

Inauguracions de curs i doctor honoris causa. El rector es
refereix a l'acte d'inauguració del curs, així com al de la inaugu-
ració de la Fundació Politècnica de Catalunya, a càrrec de Joan
Molins Amat, vicepresident i director general de Ciments Molins.
També informa de la investidura del professor Amable Liñán com
a doctor honoris causa.

Clip UPC i Monogràfics. El rector recorda la posada en marxa
dels dos recursos informatius i, en la línia de millora de la comu-
nicació interna, es refereix a la primera reunió de caps d'unitats
funcionals, unitats de serveis generals, administradors de centres i
administradors de departaments, que tindrà lloc periòdicament.

EPSEVG. Informa que s’ha publicat al DOGC de 19 d'octubre
de 2004 el canvi de denominació de l'Escola Universitària
Politècnica de Vilanova i la Geltrú, que passa a denominar-se
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú.

Superordinador. El rector explica que l’adequació dels espais
està en la recta final  i afegeix que la màquina s’ha situat en el quart
lloc del rànquing mundial i en el primer d'Europa del Top 500.

Portàtils. El rector informa de la campanya  d'oferta d'ordina-
dors portàtils Toshiba en unes condicions especials de finança-
ment amb el suport del Banc Santander Central Hispano.

Campus de Llevant. El rector informa que l’11 de novembre es
presentarà l'avantprojecte del Campus de Llevant a la comunitat
universitària i anuncia que abans de Nadal es disposarà del pro-
jecte final. També informa de l'evolució dels treballs de la comis-
sió del Consell Social que presideix Carles Ponsa i de la trobada
amb Miquel Barceló, president del Consell d'Administració de
22@bcn, amb bones perspectives de futur.

Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, ICREA.
El rector explica que els criteris que s'apliquen són perjudicials
per a la UPC i que ha parlat amb Enric Banda per buscar una via
paral·lela perquè els àmbits tecnològics tinguin més possibilitats
per resoldre els actuals problemes de contractació.

Finalment, el rector confirma que el proper Consell de Govern
decidirà si es crea una comissió per afrontar amb garanties el
futur dels àmbits de l'enginyeria nàutica i naval i felicita José
Navarro per l’elecció com a coordinador estatal dels síndics de
greuges •

http://www.upc.edu/bupc
http://www.upc.edu/bupc
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L’impuls al sector aeronàutic, 
protagonista de la lliçó inaugural 
del curs acadèmic 2004-2005

El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, José Montilla, va impartir la lliçó
“La importància de la indústria aeronàutica i aeroespacial”, que va inau-
gurar el curs acadèmic 2004-2005. A l’acte, celebrat el 25 d’octubre, hi van
ser presents el conseller del Departament d’Universitats, Recerca i Socie-
tat de la Informació, Carles Solà; el rector, Josep Ferrer Llop, i el president
del Consell Social, Ramon Folch. 

Lliurament 
de premis i medalles

Medalla d’Or

A Joaquim Molins, en reconeixe-
ment a la seva tasca com a presi-
dent del Consell Social entre els
anys 2002 i 2004. 

A Mercè Sala, per la seva tasca
com a presidenta de la Fundació
Politècnica de Catalunya entre els
anys 1997 i 2003.

A Joaquim Tosas, en reconeixe-
ment a la seva tasca com a presi-
dent d’UPCnet del 1999 al 2003.

A Josefina Auladell, en reconeixe-
ment a la seva tasca com a geren-
ta de la Universitat, des de l’any
2001 fins al 2003.

El ministre José Montilla va iniciar la
conferència destacant la nova etapa de
cooperació que s’obre entre les univer-
sitats i el Govern central, durant la qual
s’haurà d’assolir la mitjana europea en
despesa per estudiant universitari;
doblar la inversió pública en R+D i tre-
ballar per situar el país al capdavant de
la recerca mundial, d’acord amb els
organismes públics i les empreses. En
aquest context, va subratllar la impor-
tancia de la participació de la UPC en la
iniciativa del Govern de la Generalitat
de Catalunya per a la creació d’un Cen-
tre Tecnològic de l’Aeronàutica i de
l’Espai, conjuntament amb l’Associació
Barcelona Aeronàutica i de l’Espai
(BAiE), en la qual participen 26 empre-
ses del sector. Segons Montilla, la ubi-
cació d’aquest centre en el futur Parc
Aeroespacial de Catalunya a Vilade-
cans ha de facilitar l’accés de les
empreses al coneixement existent alho-
ra que ha de donar resposta a les
necessitats del sector. 
Quant a la docència, es va referir a la
incorporació recent de dues noves titu-
lacions: els estudis d’Enginyeria
Aeronàutica i d’Enginyeria Tècnica
Aeronàutica, especialitat en Aeronave-
gació,  així com als acords de doble
titulació existents amb escoles france-
ses de primer nivell. 
Montilla va fer una anàlisi del sector
aeroespacial a Espanya, “un dels més
dinàmics i que ofereixen major oportu-

nitat de futur, tant pel que fa a les
empreses privades, integrades en
alguns dels grans conglomerats glo-
bals, com als centres i organismes d’in-
vestigació públics, que tenen impor-
tants aliances i programes de col·labo-
ració amb els seus homòlegs europeus
i d‘altres continents”. 
A la seva intervenció, el president del
Consell Social, Ramon Folch, va desta-
car que cal rescatar els valors indus-
trials. “Cal veure com Catalunya reprèn
la seva capacitat industrial i potser l’ae-
ronàutica és un d’aquests valors”, va
afirmar.  
D’altra banda, el conseller Carles Solà
va assenyalar que, aquest curs, els dos
grans reptes són la construcció dels
dos grans espais europeus, el d’ense-
nyament superior i el de recerca, que
són la concreció de la construcció de la
societat basada en el coneixement i en
la igualtat social i la sosteniblitat •
http://www.upc.edu/noticies

A les pàgines següents trobareu 

el discurs  del rector, Josep Ferrer Llop,

a l’acte d’inauguració del curs > 

Les dades. El sector
aeroespacial espanyol té 23.000
llocs de treball. El 30 % dels
treballadors tenen formació
universitària o similiar. El 2003 es
van facturar 3.188 milions d’euros •

Durant la cerimònia, el rector Josep
Ferrer Llop va fer el lliurament dels
Premis Extraordinaris de Doctorat
del curs acadèmic 2001-2002 i les
medalles d’Or i de Plata de la Uni-
versitat.

Medalles de Plata

http://www.upc.edu/noticies
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Comencem un curs molt diferent als anteriors, un pas més
en l'etapa d'intensa transformació que estem vivint. En els
darrers anys hem assentat les bases del gran canvi que la
Universitat ha de protagonitzar, al mateix temps que ja hem
abordat la primera fase, a curt i mitjà terminis, d'aquest canvi.
Correspon ara constatar els resultats d'aquestes primeres
actuacions i afrontar el futur amb decisió.
Al Claustre del 2002 dibuixàvem els trets generals d'aquest
gran canvi cap a la Universitat del segle XXI. DDeessttaaccààvveemm
dduueess  ccaarraacctteerrííssttiiqquueess  ddee  llaa  nnoovvaa  ssoocciieettaatt  eenn  llaa  qquuaall  hheemm
dd''iinnssccrriiuurree''nnss::  eell  pprrooccééss  ddee  gglloobbaalliittzzaacciióó  ii  llaa  rreevvoolluucciióó  ddeell
ccoonneeiixxeemmeenntt.. Totes dues tenen una incidència directa sobre
la Universitat per la nostra funció de creació i difusió del
coneixement, i per la nostra vocació universalista. Concloí-
em, doncs, qquuee  llaa  UUnniivveerrssiittaatt  ttiinnddrràà  uunn  rrooll  eessppeecciiaallmmeenntt
rreelllleevvaanntt  eenn  aaqquueessttaa  ssoocciieettaatt  gglloobbaall  ddeell  ccoonneeiixxeemmeenntt::  aall  sseeuu
ppaappeerr  pprriimmoorrddiiaall  dd''iinnssttiittuucciióó  aaccaaddèèmmiiccaa,,  sseemmpprree  iimmpprreesscciinn--
ddiibbllee  ii  sseemmpprree  aaccttuuaalliittzzaatt,,  llaa  UUnniivveerrssiittaatt  hhaauurràà  dd''aaffeeggiirr  llaa
dd''aaggeenntt  ssoocciiooeeccoonnòòmmiicc..  
Advertíem a més de la necessitat d'exercir amb força aquest
nou rol, atès que, contra el que alguns interessadament afir-
men, l'horitzó d'aquesta societat global del coneixement no
és únic. En efecte, si el coneixement i per tant el poder que
se'n deriva continua concentrant-se en unes poques mans,
ens abocarem a un món unipolar on creixeran les diferències
entre països i entre estrats socials dins de cadascun. Al con-
trari, ssii  vvoolleemm  uunn  mmóónn  mmééss  ssaavvii  ii  mmééss  jjuusstt  ccaall,,  ppaarraaffrraasseejjaanntt
EEuuddaalldd  CCaarrbboonneellll,,  ssoocciiaalliittzzaarr  eell  ccoonneeiixxeemmeenntt  ii  llaa  tteeccnnoollooggiiaa,,
ééss  aa  ddiirr,,  ppoossaarr--llooss  aall  sseerrvveeii  ii  aa  ll''aabbaasstt  ddee  ttoottaa  llaa  ssoocciieettaatt..
Evitarem així que tornin a ser armes de colonització i de
dominació, i en farem al contrari eines de desenvolupament
igualitari i sostenible.
Més encara, assenyalàvem eellss  44  eeiixxooss  qquuee  hhaavviieenn  ddee  gguuiiaarr
llaa  nnoossttrraa  aaccttuuaacciióó  ppeerr  ddoonnaarr  rreessppoossttaa  aa  aaqquueessttaa  ddeemmaannddaa
ssoocciiaall::  ll''eexxcceell··llèènncciiaa  aaccaaddèèmmiiccaa,,  eell  ccoommpprroommííss  ssoocciiaall,,  eell
bboonn  ggoovveerrnn  ii  ll''aatteenncciióó  aa  lleess  ppeerrssoonneess.. Eixos valuosos per si
mateixos, i alhora fortament interrelacionats. LLaa  qquuaalliittaatt
aaccaaddèèmmiiccaa  ééss  iimmpprreesscciinnddiibbllee  aa  llaa  UUnniivveerrssiittaatt,,  ppeerròò  sseerriiaa
eessttèèrriill  ssii  nnoo  vvaa  aaccoommppaannyyaaddaa  ddeell  ccoommpprroommííss  ssoocciiaall;;  ii  rreeccíí--
pprrooccaammeenntt  aaqquueesstt  ss''hhii  hhaa  ddee  bbaassaarr..  AAqquueesstt  ccoommpprroommííss
ccoommppoorrttaa  llaa  rreennddiicciióó  ppúúbblliiccaa  ddee  ccoommpptteess,,  eelleemmeenntt  ccllaauu  ddeell
bboonn  ggoovveerrnn.. Un altre n'és llaa  ccoorrrreessppoonnssaabbiilliittzzaacciióó  ddeellss
mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ccoommuunniittaatt  uunniivveerrssiittààrriiaa,,  qquuee  ttaammbbéé  ffoorrmmaa
ppaarrtt  ddee  llaa  nneecceessssààrriiaa  aatteenncciióó  aa  lleess  ppeerrssoonneess.. Tancant el cer-
cle, llaa  iimmpplliiccaacciióó  ddee  lleess  ppeerrssoonneess,,  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaa  sseevvaa  ssaattiiss--
ffaacccciióó  eenn  llaa  ffeeiinnaa  ddeesseennvvoolluuppaaddaa,,  ééss  llaa  mmiilllloorr  ggaarraannttiiaa  dd''eeffii--
cciièènncciiaa  aaccaaddèèmmiiccaa..
D'aleshores ençà hem anat desenvolupant aquests 4 eixos a
l'entorn de ddooss  ggrraannss  bbllooccss  dd''aaccttuuaacciioonnss::  llaa  rreevviissiióó  ddee  lleess
nnoorrmmaattiivveess  ii  llaa  ppllaanniiffiiccaacciióó  aa  mmiittjjàà  tteerrmmiinnii,,  aaccttuuaacciioonnss  qquuee,,
ccoomm  nnoo  ppooddiiaa  sseerr  dd''aallttrraa  mmaanneerraa,,  hheemm  ccoommppaaggiinnaatt  aammbb  eell
ggoovveerrnn  ii  llaa  ggeessttiióó,,  ppeerrqquuèè  llaa  UUPPCC  nnoo  ppoott  ppaarraarr  mmeennttrree
ddeebbaatt,,  ppeennssaa  ii  ppllaanniiffiiccaa,,  ii  eennccaarraa  mmeennyyss  eenn  mmoommeennttss  ttaann
ddeecciissiiuuss  ccoomm  eellss  aaccttuuaallss.. Al llarg dels dos darrers cursos, eell
rreeppttee  hhaa  eessttaatt  lleeggiissllaarr,,  ppllaanniiffiiccaarr  ii  aaccttuuaarr  ssiimmuullttàànniiaammeenntt..
Aquesta superposició ha resultat estressant, però també
apassionant perquè poques vegades es dóna l'oportunitat

de fer política universitària d'una manera tan global i tan pro-
funda. En efecte, eell  ccoonntteexxtt  ggeenneerraall  dd''aavveennçç  ccaapp  aa  llaa  ssoocciiee--
ttaatt  gglloobbaall  ddeell  ccoonneeiixxeemmeenntt  ss''iinnsseerriiaa  eenn  uunn  pprrooccééss  mmééss  pprròò--
xxiimm  ddee  ccaannvviiss  lleeggiissllaattiiuuss  ccoonnccrreettaattss  eenn  llaa  LLOOUU  ii  llaa  LLUUCC, en
substitució d'una LRU que havia emmarcat la transició de la
universitat franquista, socialment tancada i acadèmicament
feble, a una universitat oberta i posada al dia. AAqquueesstt  nnoouu
mmaarrcc  lleeggiissllaattiiuu  oobblliiggaavvaa  aa  rreeffeerr  eellss  eessttaattuuttss,,  eellss  rreeggllaammeennttss  ii
lleess  nnoorrmmaattiivveess  iinntteerrnneess.. L'aclaparadora tasca de revisar en
dos anys totes les regles que havíem anat establint al llarg de
20, ens podia temptar a limitar-la a una simple i tediosa
adaptació. Però vam adonar-nos que era uunnaa  mmaaggnnííffiiccaa
ooppoorrttuunniittaatt  ppeerr  mmaarrccaarr  nnoovveess  llíínniieess  ppoollííttiiqquueess  ddee  ffuuttuurr,,  ffeenntt--
nnee  uunnaa  rreevviissiióó  eenn  pprrooffuunnddiittaatt,,  eessmmeennaanntt--nnee  eellss  ddeeffeecctteess,,
oommpplliinntt--nnee  lleess  llllaaccuunneess  ii  ppllaanntteejjaanntt  nnoovveess  iinniicciiaattiivveess..  II  ppeerr
ffeerr--hhoo  ssoottaa  uunnaa  vviissiióó  eessttrraattèèggiiccaa  gglloobbaall::  llaa  fflleexxiibbiilliittzzaacciióó.. Les
estructures i les polítiques que havien permès a la UPC fer el
gran salt de l'últim quart de segle resultaven massa rígides
per fer front a les noves demandes socials. 
Ara, en canvi, els centres estan cridats a intervenir en tas-
ques de recerca i de formació permanent; els departaments
ja estan abordant docència de postgrau; la Fundació Politèc-
nica eixampla el seu ventall d'activitats; els grups de recerca
apunten cap a la interdisciplinarietat i la interdepartamentali-
tat; el catàleg d'entitats en el grup UPC s'amplia i es diversi-
fica sota el control de la UPC; els campus s'estructuren amb
característiques pròpies; el professorat adopta perfils diver-
sos combinant docència, recerca, transferència, direcció i
coordinació, en funció més de decisions compartides que no
pas d'especificacions reglamentàries; les unitats funcionals
eviten una compartimentació excessiva del PAS; els estu-
diants disposen de més opcions per al seu estudi (alter-
nança, col·laboració en departaments i instituts...); s'han
ampliat les formes de col·laboració i aliança amb entitats
externes; estem entrant en àmbits d'activitats fins ara alie-
nes, i un llarg etcètera que palesa aquesta flexibilització. LL''ee--
ttaappaa  ddee  ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  eessttaattuuttaarrii  ss''eessttàà  ffiinnaalliittzzaanntt  ii  jjaa
hheemm  eennttrraatt  eenn  llaa  dd''eexxpplloorraarr  ii  eexxpplloottaarr  eellss  ccaammiinnss  oobbeerrttss..
EEll  sseeggoonn  ggrraann  bblloocc  dd''aaccttuuaacciioonnss  eenn  eellss  ddooss  ddaarrrreerrss  ccuurrssooss
hhaa  eessttaatt  eell  ddee  llaa  ppllaanniiffiiccaacciióó  aa  mmiittjjàà  tteerrmmiinnii,,  mmaajjoorriittààrriiaammeenntt
ttrriieennnnaall: programació acadèmica; components comú i espe-
cífic de la planificació estratègica de les unitats bàsiques;
polítiques de PDI i de PAS; infraestructures TIC i d'edifica-
cions existents; medi ambient; relacions internacionals; "dos-
sier blau" per abordar la racionalització de l'estructura orga-
nitzativa dels serveis de suport i gestió... La major part ja
estan en fase avançada d'execució. De fet, simultaniejar pla-
nificació i execució ha estat una dificultat afegida que, per
exemple en els temes d'organització, ha generat algunes dis-
funcions i mancances en la consulta i la comunicació, cosa
que ha creat de vegades inquietuds i desorientacions en els
afectats. Hores d'ara ja està pràcticament completada la
remodelació dels òrgans de gestió, tant l'equip intern de
gerència, com els de les entitats vinculades, de manera que
confiem en una implementació més plana. Es justifica així la
inflexió que anunciava a les meves paraules inicials. PPrrààccttii--
ccaammeenntt  hheemm  ccoonnccllòòss  lleess  eettaappeess  ddee  lleeggiissllaacciióó  ii  ddee  ppllaanniiffiiccaa--
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cciióó,,  ii  eennttrreemm,,  aarraa,,  eenn  lleess  ddee  ccoonnssoolliiddaacciióó  ddee  lleess  nnoovveess
eessttrruuccttuurreess,,  ddee  ttaannccaammeenntt  ddee  nneeggoocciiaacciioonnss  eenn  mmaarrxxaa  ii  ddee
ffrruuccttiiffiiccaacciióó  ddee  lleess  iinniicciiaattiivveess  eennggeeggaaddeess..  
Recentment hem assistit, per exemple, a l'inici dels estudis
d'Enginyeria Aeronàutica a Terrassa; a l'entrada en servei de
l'edifici A0; a passos significatius en la nostra aposta per la
sostenibilitat i pel programari lliure; a la primera tanda de
renovació d'equipament informàtic personal; a noves preses
de possessió del PAS que ha superat oposicions d'estabilit-
zació i promoció; a la signatura dels contractes dels primers
agregats i catedràtics Serra i Húnter, i dels nous contractes
laborals dels fins ara professors associats a TC... Però ja tin-
drem temps d'anar seguint esdeveniments d'aquesta mena
al llarg del curs. 
Vull ara concentrar l'atenció sobre el fet que eell  nnoouu  ccuurrss  ééss
uunnaa  mmaaggnnííffiiccaa  ooppoorrttuunniittaatt  ppeerr  aallllaarrggaarr  llaa  vviissttaa  mmééss  eennllllàà,,
ccaapp  aa  aaqquueesstt  mmííttiicc  22001100,,  qquuaann  ll''EEssppaaii  EEuurrooppeeuu  dd''EEnnsseennyyaa--
mmeenntt  SSuuppeerriioorr  hhaa  ddee  sseerr  uunnaa  rreeaalliittaatt  pplleennaa  ii  qquuaann  eess  pprreettéénn
qquuee  llaa  rreecceerrccaa  hhaaggii  aassssoolliitt  nniivveellllss  qquuee  ssiittuuïïnn  llaa  UUnniióó  EEuurrooppeeaa
aall  ccaappddaavvaanntt  ddee  llaa  ssoocciieettaatt  gglloobbaall  ddeell  ccoonneeiixxeemmeenntt.. Ja he
comentat que amb l'esforç de tota la comunitat universitària
hem creat les condicions internes per assolir aquest objectiu.
Tenim també definits alguns paràmetres externs, i tot fa pen-
sar que ràpidament s'aniran precisant els que encara no ho
estan. PPooddeemm,,  ddoonnccss,,  aallttrree  ccoopp  ttoottss  pplleeggaattss,,  PPDDII,,  PPAASS  ii
eessttuuddiiaannttaatt,,  aaffrroonnttaarr  aaqquueesstt  nnoouu  rreeppttee  ddee  ppllaanniiffiiccaacciióó  ii  ddiiss--
sseennyy  aammbb  uunnaa  cceerrttaa  ccoonnffiiaannççaa..  De fet, mmoollttss  ddeellss  pprroojjeecctteess
eenn  mmaarrxxaa  jjaa  tteenneenn  aaqquueessttaa  pprroojjeecccciióó  ddee  ffuuttuurr,,  sseemmpprree  ssoottaa
llaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  ddeell  ttrriiaannggllee  eenn  eell  qquuaall  ccaall  bbaassaarr  llaa  ssoocciieettaatt
gglloobbaall  ddeell  ccoonneeiixxeemmeenntt::  llaa  uunniivveerrssiittaatt,,  ll''aaddmmiinniissttrraacciióó  ii  ll''eenn--
ttoorrnn  ssoocciiooeeccoonnòòmmiicc.. Així, el CFIS, el Centre de Formació
Interdisciplinària Superior, que ofereix la possibilitat de cursar
dues carreres simultàniament, ja és una iniciativa plenament
consolidada, exponent de la concepció de la universitat
pública alhora com a universitat de masses i com a universi-
tat d'elit intel·lectual, de la possibilitat d'implicar patrocina-
dors privats en projectes d'excel·lència acadèmica, de con-
tribuir a l'estratègia de Barcelona i de Catalunya de consti-
tuir-se en pol d'atracció de talent, en aquest cas dels millors
estudiants de l'àmbit tecnològic. Igualment, la instal·lació del
superordinador obre nous horitzons a la recerca i a la utilit-
zació de la supercomputació a casa nostra. Si hi afegim la
remodelació de l'ETSEIB i altres projectes encara incipients,
sembla evident l'avenç cap a un gran campus cientificotec-
nològic a Pedralbes. 
D'altra banda, el projecte del Parc Barcelona de l'Arquitectu-
ra, l'Urbanisme i l'Edificació, integrat en el projecte de ciutat
per al Campus del Besòs i el seu entorn, i concebut com un
tot amb les instal·lacions de Pedralbes i Sant Cugat del
Vallès, ofereix expectatives clares de reforçar el nostre lide-
ratge en arquitectura i urbanisme i de potenciar les tecnolo-
gies de l'edificació. LLaa  ppootteenncciiaacciióó  ddeellss  ccaammppuuss  ii  cceennttrreess
ddeesspplleeggaattss  eenn  eell  tteerrrriittoorrii  ééss  uunnaa  aappoossttaa  ppeerr  uunnaa  uunniivveerrssiittaatt
ddeesscceennttrraalliittzzaaddaa,,  aaddaappttaaddaa  aa  ll''eessttrruuccttuurraa  ppoolliiccèènnttrriiccaa  ddeell
tteeiixxiitt  ssoocciiooeeccoonnòòmmiicc  ddeell  nnoossttrree  ppaaííss..  
En clau més externa, l'homenatge a la resistència antifran-
quista, personificat en tres doctorats honoris causa, va ser

molt ben rebut per la societat catalana, i acabem de consta-
tar que a partir de la xarxa GUNI i de la celebració del
Nobel's Day ééss  ppoossssiibbllee  uunn  pprroojjeeccttee  aammbbiicciióóss  qquuee  ffaaccii  ddee  llaa
UUPPCC  uunn  nnooddee  ccllaauu  eenn  eell  ddeebbaatt  ssoobbrree  ll''eessttaatt  ii  ll''eevvoolluucciióó  ddee
llaa  uunniivveerrssiittaatt..
Aquesta breu referència palesa que ja hheemm  ccoommeennççaatt  aa  ccoonn--
ffiigguurraarr  llaa  UUPPCC  ddeell  22001100..  PPeerròò  hheemm  ddee  sseerr  eennccaarraa  mmééss  aaggoo--
ssaarraattss..  CCaall  sseerr--hhoo  ssii  vvoolleemm  ppaarrttiicciippaarr  ddeess  ddee  pprriimmeerraa  llíínniiaa  eenn
llaa  ccoonnssttiittuucciióó  ddee  ll''EEEEEESS..  Les proves pilot d'enguany, l'èxit
extraordinari assolit en el programa Erasmus-Mundus, la
definició del nostre model docent..., indiquen que som en el
camí correcte. Però calen noves empentes perquè els cen-
tres docents ofereixin programes complets de formació al
llarg de la vida, que el professorat assumeixi aquest tasca
com a plenament ordinària, que les metodologies docents
s'adaptin als nous requeriments i als nous perfils de l'estu-
diantat... Reflexions semblants són vàlides quant a la recer-
ca i la transferència dels seus resultats: el reconeixement
dels nostres programes de doctorat; la nostra participació en
la nova xarxa de centres tecnològics; el nostre paper desta-
cat en el foment de l'emprenedoria; la novetat de promoure
centres de desenvolupament; la nostra consolidació en l'àm-
bit de la certificació, etc., són iniciatives que han de confluir
en uunn  ppllaa  ddee  rreecceerrccaa  qquuee  iimmppuullssii  ii  oorrddeennii  llaa  nnoossttrraa  rreessppooss--
ttaa  aallss  rreeqquueerriimmeennttss  ddeellss  pprròòxxiimmss  aannyyss.. Sempre amb aques-
ta visió internacionalista que ja és ben present en els nostres
plans de mobilitat, màsters, congressos, xarxes, aliances,
etc., però que ha d'acabar sent un element connatural en
totes les nostres activitats. 
En altres àmbits caldrà un esforç encara més gran: així,
tenim molt a fer per esdevenir un referent en l'ensenyament
semipresencial tecnològic; si volem eixamplar la nostra
implantació territorial caldrà un nou model, ben diferent dels
actuals campus on s'imparteix docència de tots nivells; la
nostra intervenció en els debats d'interès ciutadà és irregular
i poc estructurada; cal que els mecanismes de rendició de
comptes cap a l'exterior vagin més enllà de la presència del
rector en diferents fòrums... Aquests i altres temes formaran
part sens dubte del futur de la UPC, i el curs que comencem
és una magnífica oportunitat per debatre'ls i incorporar-los a
les nostres activitats.
No vull acabar sense insistir un cop més que res de tot això
no serà possible si no comptem amb la plena coresponsabi-
lització de tota la comunitat universitària. CCaall  qquuee  eell  PPDDII,,  eell
PPAASS,,  eellss  eessttuuddiiaannttss  ii  lleess  eessttuuddiiaanntteess  ssee  sseennttiinn  ssaattiissffeettss  ddee
llaa  ttaassccaa  qquuee  ffaann  ii  ss''iimmpplliiqquuiinn  eenn  eellss  pprroojjeecctteess  ii  oobbjjeeccttiiuuss
ccooll··lleeccttiiuuss..  SSeegguurraammeenntt  aaqquueessttaa  ééss  llaa  ffiittaa  mmééss  ddiiffíícciill.. La
satisfacció pel molt que s'ha avançat no ha d'amagar la insa-
tisfacció pel que no s'ha fet o el que no s'ha fet prou bé. LL''ee--
ffiicciièènncciiaa  ddee  llaa  iinnssttiittuucciióó  rreeppoossaa  ssoobbrree  llaa  ssaattiissffaacccciióó  ii  eell  ccoomm--
pprroommííss  ddee  ccaaddaassccuunn..  EEnn  aaiixxòò  nnoo  hhii  hhaa  ccaannvviiss  rreessppeeccttee  aallss
ccuurrssooss  aanntteerriioorrss::  ccoonnttiinnuuaa  sseenntt  uunnaa  ddee  lleess  pprriioorriittaattss..  LLaa
nnoovveettaatt,,  eenn  ttoott  ccaass,,  ééss  qquuee  tteenniimm  mmééss  eexxppeerriièènncciiaa  ii  mmiilllloorrss
ccoonnddiicciioonnss  ppeerr  ffeerr--hhii  ffrroonntt,,  ppeerr  mmiilllloorraarr  eellss  rreessuullttaattss,,  ppeerr
ppllaanntteejjaarr  nnoovveess  ffiitteess..  EEssttiicc  sseegguurr  qquuee  ttoottss  ccoommppaarrttiimm
aaqquueessttaa  vvoolluunnttaatt  ii  aaqquueesstt  ccoommpprroommííss..  EEssttiicc  sseegguurr  qquuee  eennttrree
ttoottss  hhoo  aaccoonnsseegguuiirreemm.. Gràcies per endavant •

> segueix de la pàgina anterior Discurs del rector a l’acte d’inaguració oficial del curs acadèmic 2004-2005 
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La Unesco va encarregar l’any passat a la
Global University Network for Innovation
(GUNI) l'elaboració de l'Informe mundial
sobre l'ensenyament superior. La GUNI és
una xarxa de xarxes constituïdes per les
Càtedres Unesco situades arreu del món i
té la missió de contribuir en l'enfortiment de
l'ensenyament superior mitjançant l'aplica-
ció de les decisions de la Conferència Mun-
dial sobre Ensenyament Superior de 1998.
Per portar a terme l'encàrrec, la GUNI, que
té el seu secretariat a la Càtedra Unesco de
Direcció Universitària de la UPC, amb el
suport del Santander Central Hispano, va
organitzar la primera Conferència Interna-
cional de Barcelona sobre Ensenyament
Superior. 
La trobada va reunir, durant tres dies,
experts en ensenyament superior, càrrecs universitaris arri-
bats de 44 països i persones que han estat guardonades
amb el premi Nobel amb l’objectiu de debatre sobre quins
han de ser els reptes socials que la universitat té en el segle
XXI i sobre els continguts i el futur Informe mundial sobre
l’ensenyament superior. 
En aquest marc, George Haddad, director de la Divisió d'En-
senyament Superior de la Unesco, va defensar una educació
de qualitat que preservi els més dèbils: “No s’ha de perme-
tre que els alumnes siguins preses indefenses d’un colonia-

lisme universal, pel qual les tecnologies de la informació des-
virtuen la qualitat, el desenvolupament cultural, la inde-
pendència i els valors de l’ensenyament”. 
“En aquest món globalitzat —va afegir Hans Van Ginkel, rec-
tor de la Universitat de Nacions Unides davant els més de
400 participants—, hem de pal·liar els possibles efectes per-
judicials que aquest nou sistema pot crear. És necessari un
canvi des de dins, que doti la Universitat d’una ètica i un
compromís social, que garanteixi la qualitat de l’educació.”

Ensenyament multidisciplinari
Per aconseguir-ho, es va apostar per una educació interdis-
ciplinària i una reestructuració departamental. Un exemple, el
model suís proposat pel premi Nobel de Medicina de l’any
1978, Werner Arber. Davant la problemàtica que suposa una
excessiva especialització, el professor Arber va apostar per-
què els estudiants cursin assignatures de disciplines dife-
rents a les de la carrera elegida per assolir una competència
multidisciplinària que faciliti la incorporació a un món laboral
cada cop més estructurat en equips multidisciplinaris.
“Escoltar persones d’altres disciplines fomenta el diàleg, la
comprensió i el compromís social”, va explicar el premi Nobel
de Medicina. En aquesta línia, Vernon Smith, premi Nobel
d’Economia de 2002, va argumentar un canvi d’estructura
dels departaments de la universitat que són “antiquats si s’a-
posta per un enfocament interdisciplinari”. A més, el profes-
sor Smith va defensar obrir “la llibertat de càtedra a tot el pro-
fessorat, no només als acadèmics, per fomentar l’opinió crí-
tica a les universitats, sense patir conseqüències polítiques.” 

Defensa de la diversitat cultural
“La universitat ha d’ajudar a prendre consciència de l’e-
xistència d’altres realitats, sense excloure valors culturals”, va
defensar el premi Nobel de Literatura de 1986, Wole Soyin-
ka. “Prendre consciència de l’existència de l’altre i una edu-
cació global propicia la comprensió i el diàleg, i evita la
ignorància i la xenofòbia cap a altres realitats culturals” van
ser les tesis defensades per l’escriptor. “Cal una educació
basada en l’interrogació i no en la memòria, per formar ciu-
tadans crítics, oberts de ment i lliures”, va afegir tot defen-
sant “una educació basada en la resolució de problemes i
centrada en els estudiants perquè els joves tenen, a les
seves mans, crear una societat compromesa en la construc-

Conferència Internacional de Barcelona sobre l’Ensenyament
Superior: el compromís social de les universitats
La universitat del segle XXI necessita un canvi per crear una nova societat, una reforma que aposti 
per la qualitat d’un ensenyament multidisciplinari i enfocat a retornar el protagonisme a un estudiantat crític
i amb capacitat de reflexió. Aquestes van ser algunes de les conclusions a què van arribar experts 
d’arreu del món reunits del 18 al 20 d’octubre a la UPC per tractar sobre el compromís social 
de la universitat dels propers anys. 



7

ció de la pau”. En aquest sentit, diver-
sos participants en la conferència
també van argumentar la necessitat
que l’estudiant recuperi el protagonis-
me. Tots van assenyalar que la univer-
sitat del segle XXI, aprofitant el marc
que Bolonya ofereix, ha de fomentar la
visió crítica i la reflexió de l’estudiantat,
a través de nous programes educatius
que s’allunyin dels models clàssics
d’ensenyament i més adaptats a les
necessitats de l’estudiant i a la seva
incorporació a la vida laboral. 
Els representants de les xarxes regio-
nals de la GUNI van defensar la neces-
sitat de conservar la identitat, la llen-
gua i la cultura nacional de cada regió,
sense renunciar als possibles aspec-
tes positius de la globalització. A més,
els participants creuen que l’Informe
mundial sobre l'ensenyament superior
hauria de tenir en compte les particu-
laritats nacionals i regionals. 
En concret, hauria de centrar-se en la
innovació; afrontar els problemes de
cada zona; incentivar el desenvolupa-
ment de models regionals originals i
fomentar el diàleg i la cooperació inter-
nacional entre les regions per poder
obtenir cooperació i recursos econò-
mics per a l’ensenyament superior des
de les organitzacions internacionals. 
Es va defensar també la necessitat
d’ampliar l’accés a l’ensenyament
superior, fomentant la igualtat d’opor-
tunitats, independentment del gènere,
i donant suport a les TIC per oferir un
ensenyament superior de qualitat. 

Professorat: els herois d’avui 
“La revolució que falta és l’educació
de la pau”, aquest va ser l’argument
del premi Nobel de Literatura de 1998,
José Saramago, que va assegurar que
“la pau forma humans i, de moment,
no ho som pas“. Una educació en què
s’han d’implicar totes les parts, per-
què “l’escola instrueix però no educa,
ja que aquest és el paper de la família.”
Allò que passa, va continuar, és que
en plena crisi familiar, els pares han
delegat tot el pes de l’educació en el
professorat. Una professió poc reco-
neguda i que José Saramago va lloar:
“són els autèntics herois del nostre
temps perquè s’enfronten cada dia i
amb coratge a un conflicte permanent,
que hem de solucionar entre tots.” •
http://www.upc.edu/noticies

> segueix de la pàgina anterior

Dotze guardonats amb el Nobel 
es troben a la UPC

En ocasió de la Conferència Internacio-
nal de Barcelona sobre l’Ensenyament
Superior, la UPC, amb la col·laboració
de la GUNI, l’Institut d’Estudis Catalans
i la Fundación Cultura de Paz, va reunir
per primer cop a Espanya dotze pre-
mis Nobel de diferentes disciplines.
L’objectiu de la Trobada de Premis
Nobel, organitzada pel Fòrum mundial
de xarxes de la societat civil (Ubuntu),
va ser  proposar iniciatives per aconse-
guir un ensenyament superior com-
promès amb les necessitats socials de
la humanitat i la construcció de la pau
mundial. Per a un observador convidat
per l’organització "el més curiós va ser
que persones que no es coneixien, i
que només tenien en comú haver estat
guardonades amb el Nobel, estaven
motivades i amb la voluntat de fer una
aposta en comú sobre l'educació".
La reunió ha estat l'inici de la creació

d'un fòrum permanent de reflexió
col·lectiu i universal sobre els desafia-
ments intel·lectuals i morals que el
segle XXI planteja i que podria tenir en
la Politècnica el punt de trobada, ja que
els Nobel es van autoconvocar a Bar-
celona per al novembre de 2005 amb
la voluntat de continuar el debat •

Una imatge per a la història 
D’esquerra a dreta: 1. Yuan Tseh Lee

(Química, 1986); 2. Ramon Folch, pre-

sident del Consell Social de la UPC; 3.

Josep Ferrer Llop, rector de la UPC; 4.

José Saramago (Literatura, 1998); 5.

Carles Solà, conseller del DURSI; 6.

Adolfo Pérez Esquivel (Pau, 1980); 7. John Hume (Pau, 1998); 8. Werner Arber (Medi-

cina, 1978). 9. Vernon L. Smith (Economia, 2002); 10. Wole Soyinka (Literatura,

1986); 11. Robert A. Mundell (Economia, 1999); 12. Robert Huber (Química, 1988);

13. Federico Mayor Zaragoza, Fundación Cultura de Paz; 14. Kurt Würthrich (Quí-

mica, 2002); 15. Jerome I. Friedman (Física, 1990) i 16. Ferid Murad (Medicina, 1998).

Més lliçons. Adolfo Pérez
Esquivel, premi Nobel de la Pau de
1980, va oferir el dia 21 d’octubre
la conferència titulada “Hacemos
posible otro mundo con las
universidades”, a l’ETSEIB. El
mateix dia, el Nobel d’Economia de
1999, Robert A. Mundell, va parlar
al Campus de Terrassa, a l’EUETIT,
sobre el sistema monetari
internacional •

informacions

http://www.upc.edu/noticies
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• Estem convençuts que cal arri-
bar a la igualtat social per tal d'eradi-
car els efectes excloents de la globa-
lització i aconseguir una educació de
qualitat per a tota la vida i per a tothom. 

• Inspirats en els principis de la
Declaració de la Conferència Mundial
sobre l'Ensenyament Superior. 

• Tenint en compte que totes les
universitats han de tenir un compro-
mís envers la societat que representen
i que aquest compromís social forma
part de la seva essència.

• Amb el desig de contribuir al
desenvolupament del Pla d'actuació de
la Conferència Mundial sobre Ensenya-
ment Superior i el seu seguiment.

• Ens comprometem dins les nos-
tres institucions a fer, mitjantçant la
GUNI, tot allò que puguem per incen-
tivar polítiques i actuacions que com-
portin un compromís social més fort
per part de les universitats.

• A promoure la cooperació, con-
cretament mitjançant les càtedres
Unesco, entre les universitats dels paï-
sos desenvolupats i els països en vies
de desenvolupament, no només com
a deure moral, sinó sobretot com  una
font de coneixement irrenunciable.

• A donar suport als projectes que
dugui a terme la GUNI i, concreta-
ment, a dos nous projectes: el seguit
d'informes mundials sobre Ensenya-
ment Superior i l'Observatori interna-
cional de les millors pràctiques univer-
sitàries.

• Acordem cooperar estretament
per implementar els dos projectes
principals de la GUNI i també trobar-
nos al novembre de 2005 a la II Con-
ferència Internacional de Barcelona
sobre l’Ensenyament Superior •

Conclusions al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona

Els participants en la I Conferència Internacional de
Barcelona sobre Ensenyament Superior i en la I Tro-
bada de Premis Nobel es van reunir al Saló de Cent
de l'Ajuntament de Barcelona per presentar les con-
clusions de les trobades. Durant l’acte, Federico
Mayor Zaragoza, president de la Fundació Cultura de
Pau, va defensar una educació per a la pau i no per a
la guerra per aconseguir una “regeneració de la
democràcia i la veu d’un poble educat, que pensa per
si mateix i reflexiona”. A continuació reproduïm algu-
nes conclusions de la I Conferència Internacional de
Barcelona sobre Ensenyament Superior.

Contribuir a reduir i a prevenir la
pobresa i els conflictes mitjançant el
finançament necessari per garantir
l'educació per a tots que, en el res-
pecte per la diferència, permeti
abordar els desafiaments globals. 
En un món on els pobles estan més
propers gràcies a les telecomunica-
cions i el transport, els líders interna-
cionals del món han de prendre les
mesures i trobar el finançament
necessari per garantir l'educació
universal i en particular en els països
del tercer món. 
L’educació ha de ser la responsabi-
litat prioritària de tots els països. Les
universitats han de promoure el
desenvolupament educatiu dels paï-
sos en desenvolupament a través
de l'escolta i sense imposar mai cri-
teris ni models. 
El futur de l'ensenyament superior
dependrà en gran manera dels
alumnes que hi accedeixen. És, per
tant, especialment rellevant que la
universitat mantingui un diàleg per-
manent amb els docents dels altres
nivells educatius i que contribueixi a
assegurar la qualitat del conjunt del
procés educatiu. 
Tots els ciutadans han de gaudir
d'una real igualtat d'oportunitats
d'accés a l'ensenyament superior,
com estableix l'article 26 de la
Declaració Universal dels Dret
Humans.
Cal ajudar els estudiants a pensar, a

tenir en compte punts de referència
ètics i a tenir la capacitat de partici-
par en una labor quotidiana de
construcció de la pau. 
Amb freqüència es confon analfabe-
tisme amb ignorància, saber amb
saviesa, instrucció amb educació.
La universitat ha de contribuir a
modelar les responsabilitats cíviques
que corresponen a cada persona i
ha de complementar i desenvolupar
els papers educatius de la família i de
la societat. 
Cal afavorir la formació científica
fonamental en tots els universitaris,
al mateix temps que se’n promou la
formació humanística.
És necessari promoure un fons
internacional de beques per a l'inter-
canvi d'estudiants en tot el món, així
com camps d'estiu per a adoles-
cents per promoure l'intercanvi cul-
tural i la pau mundial.
Cal establir finançament que faci
possible la tornada dels investiga-
dors que han passat un temps de
formació en països estrangers.
És necessari informar la societat
dels progressos de la ciència i dels
beneficis que proporciona a favor de
la qualitat de vida. En aquest sentit,
les universitats han de ser consells
assessors i preventius.
L’educació ha de plantejar-se com a
objectiu la regeneració de la
democràcia per afavorir la transició a
una cultura de pau •

Les conclusions dels Premis Nobel 
Destaquem alguns dels aspectes que són la base, segons 
els Premis Nobel, per aconseguir el compromís social 
de la universitat al llarg del segle XXI. 

informacions



Els equips dirigits pels professors Andreu Català i Jesús
Alcober han rebut ex-aequo aquest guardó, dotat amb
9.000 euros, pels projectes Dos anys d’educació en alter-
nança a l’EPSEVG i Un pla d’estudis organitzat segons
el model Project Based Learning a l’EPSC, respectiva-
ment. El primer integra en el currículum de l’estudiant l’ex-
periència professional mitjançant el foment de la comunica-
ció i la interacció entre estudiants, professorat i empreses,
mentre que el segon projecte, que s’aplica a l’EPSC des de

fa quatre anys, fo-
menta que l’estu-
diantat adquireixi co-
neixements a partir
de l’autoaprenentatge i el treball en equip, així com competèn-
cies transversals que s’adeqüen al marc de Bolonya. Ambdós
projectes han estat reconeguts pel Govern de la Generalitat de
Catalunya amb la distinció Jaume Vicens Vives, per les innova-
cions a la docència de totes dues iniciatives •
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El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, José Mon-
tilla, amb els guanyadors del 5è Premi UPC de Cièn-
cia i Tecnologia per a estudiants de secundària. 
El ministre José
Montilla va visitar,
durant la inaugura-
ció del curs de la
Politècnica, l’expo-
sició dels projectes
guanyadors del pre-
mi, convocat pel
Pla de Promoció
amb el suport del Consell Social. 
El guanyador del primer premi ha
estat el Robot jugador d'escacs,
de l’estudiant Oriol Arcas Abella
(fotografia inferior dreta) •
http://www.upc.edu/acces

5è Premi de Transferència de Tecnologia
El professor Leandro Navarro, del Departament d’Arquitectu-
ra de Computadors, ha estat guardonat pel projecte Canal
de aprendizaje, comercialitzat amb molt d’èxit per l’editorial
Edebé a escoles d’Espanya i l’Amèrica Llatina. El projecte
estudia com aprofitar una particularitat del protocol IP, que
permet la transmissió multicast sense carregar les màquines
i sense hardware específic (és a dir, des de qualsevol PC), i
facilita la difusió de les TIC a les aules. Dotat amb 9.000

euros, el premi té com
a finalitat reconèixer el
treball d’equips de la
UPC que hagin realit-
zat projectes d’R+D
amb participació
empresarial i que
hagin donat com a

resultat nous productes o processos competitius en els
últims tres o quatre anys •
http://www.upc.edu/noticies i http://www.upc.edu/premis

A l’acte, que va tenir lloc el 2 de novembre, hi van ser presents el rector, Josep Ferrer Llop; el president 
del Consell Social, Ramon Folch; el degà del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, Àngel Llobet; 
el conseller del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, Carles Solà, i el director gene-
ral de la Fundació Gas Natural, Pere Fàbregas. Durant la cerimònia es van lliurar els guardons del 4t Premi Duran
Farell d’Investigació Tecnològica i del 5è Premi de Transferència de Tecnologia. També es van atorgar el 7è Premi
a la Qualitat en la Docència Universitària 2003 i el 5è Premi UPC de Ciència i Tecnologia per a estudiants de
secundària  i es va fer un reconeixement als premiats de la Politècnica durant l’any 2003.

El Consell Social lliura els seus premis de docència 
i de recerca i reconeix els premiats durant el 2003

4t Premi Duran Farell d’Investigació Tecnològica 
Dotat amb 60.000
euros aportats per
Gas Natural, SA, i
d’àmbit estatal,
aquest guardó ha
estat per al projecte
Desenvolupament
d’un nou codi d’ele-
ments finits per a
l’estudi de la hidro-

dinàmica de vaixells. Aplicacions al disseny de velers
de la Copa Amèrica, dels professors Eugenio Oñate, del
Departament de Resistència de Materials i Estructures a l’En-
ginyeria, i Julio García, del Departament de Ciència i Engin-
yeria Nàutiques, ambdós de la UPC, amb la col·laboració del

Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria
(CIMNE) i de l’empresa Compass Ingeniería y Sistemas, SA,
entre altres empreses del sector naval. Aquest codi o pro-
gramari permet reproduir de forma virtual i amb fidelitat l’a-
nomenat Canal d’Assaigs Hidrodinàmics (CAH),  utilitzat
regularment en l’avaluació experimental de la resistència
hidrodinàmica de vaixells. El nou codi, anomenat TDYN, és
una alternativa molt més econòmica i precisa a aquests
assaigs, ja que permet analitzar el comportament de vaixells
a l’aigua a escala real, de manera que s’eliminen, doncs, els
errors d’escala habituals en els assaigs experimentals. Apli-
cat en el disseny de velers de la Copa Amèrica (en particular
per l’equip del vaixell ALINGHI, guanyador a l’edició del
2003), el nou codi es comercialitza actualment a tot el món
a través de l’empresa Compass, una empresa derivada de la
Universitat  •

7è Premi a la Qualitat en la Docència Universitària

informacions
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Congrés sobre el paper de la formació
en el desenvolupament sostenible 
El Congrés Engineering Education in
Sustainable Development (EESD) va
esdevenir del 27 al 29 d’octubre un
espai de reflexió sobre el paper que ha
de tenir la formació tecnològica en el
marc del desenvolupament sostenible.
Per aconseguir-ho, va reunir els dife-
rents col·lectius implicats: professorat,
gestors d'ensenyament superior, estu-
diantat i ONG d'arreu del món, provi-
nents de 32 països. 
La trobada “ha permès veure com
algunes de les millors universitats tec-
nològiques formen professionals en
sostenibilitat com a factor de qualitat i
de competitivitat en un món canviant”,
segons explica Dídac Ferrer, coordina-
dor del Pla de Medi Ambient de la Uni-
versitat. Els participants van posar en
comú, entre altres temes, les seves
experiències en el foment de la respon-
sabilitat ètica i sobre les eines per intro-
duir la dimensió sostenible en el currí-
culum acadèmic dels futurs professio-

nals. L’EESD va concloure amb la
Declaració de Barcelona sobre la for-
mació tecnològica en desenvolupa-
ment sostenible, en què es posa en
relleu que cal que els enginyers i les
enginyeres siguin conscients de la seva
actuació sobre el medi ambient, així
com la necessitat d’escoltar les
demandes dels ciutadans per desen-
volupar noves tecnologies i infraestruc-
tures adequades. La Declaració també
recull que les universitats han de for-
mar agents de canvi per contribuir a la
creació d’un nou model de societat. “A
la UPC treballem des de l’any 1997 en
aquesta línia i hem introduït alguns
canvis en els plans d’estudis”, apunta
Didac Ferrer. Assignatures com ara
Tecnologia i Desenvolupament Soste-
nible i un capítol obligatori destinat a
les consideracions del medi ambient en
el projecte de fi de carrera de diversos
estudis, són algunes mostres •
http://congress.cimne.upc.es/eesd2004

Es crea el premi J.A. Coderch
per reconèixer l’arquitectura 
de l’habitatge
La Reial Acadèmia de Belles Arts de
Sant Jordi ha creat juntament amb
diverses institucions, entre les quals hi
ha la UPC, el premi J.A. Coderch d’Ar-
quitectura de l’Habitatge de Catalunya,
en homenatge a l’arquitecte José
Antonio Coderch de Sentmenat (1913-
1984). L’Acadèmia reconeix a través
de la figura de Coderch les millors rea-
litzacions arquitectòniques en el camp
de l’habitatge. El premi es concedeix
en dues modalitats: habitatge unifami-
liar i edifici o conjunt plurifamiliar, i té
caràcter biennal. En aquesta primera
convocatòria es podran presentar pro-
jectes realitzats a Catalunya entre l’1
de gener de 2003 i el 31 de desembre
de 2004, i les candidatures s’admetran
fins al gener de 2005. Els guanyadors
es donaran a conèixer a finals de
gener. La integració a l’espai i la capa-
citat de construir ciutat, la innovació
tipològica, així com la integració
mediambiental i l’estalvi energètic
natural són els criteris fonamentals
que tindrà en compte el jurat •
http://www.upc.edu/noticies

Ciment i formigó blanc: la 
Càtedra Blanca renova la seva
col·laboració amb CEMEX
El 26 d’octubre es va signar la renova-
ció per tres anys més del conveni amb
l’empresa CEMEX Espanya per conti-
nuar treballant en el foment, mitjançant
la Càtedra Blanca, de l’estudi i la difu-
sió de l’ús del ciment i el formigó blanc
en els projectes arquitectònics. 
Amb aquesta signatura, la Càtedra
Blanca de l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona es conso-
lida com a fòrum de trobada entre el
món empresarial i l’acadèmic amb
l’objectiu d’oferir una formació pràctica
als estudiants d’últim curs i projecte de
fi de carrera, amb el suport d’un equip
docent interdisciplinari integrat per pro-
fessorat de l’Escola, especialistes de
prestigi i especialistes dels laboratoris i
gabinets tècnics CEMEX Espanya. 
La col·laboració amb aquesta empresa
es va iniciar a partir de l’any 1999 quan
va néixer la Càtedra Blanca •
http://www.arquitecturablanca.com/

El Sistema de Gestió Mediambiental (SGMA) és una eina a través de la qual
és possible millorar les activitats, els productes i els processos que causen o
poden causar impactes mediambientals, amb què es minimitzen els efectes
d'una activitat i es redueix l'ús dels recursos que consumeix. En aquest sen-
tit, la implantació d'un SGMA a la UPC pot portar una sèrie de beneficis, com
ara l'adequada gestió dels residus; el control i la millora dels abocaments a la
xarxa de clavegueram; el compliment de la legislació ambiental vigent; l'opti-
mització de recursos, i la disminució del risc potencial per a estudiants, pro-
fessorat i investigadors, entre altres. Però especialment la formació ambiental
dels estudiants, la qual cosa en el seu conjunt contribuiria a la millora de la
imatge interna i externa de la Universitat en el seu compromís mediambiental i
de caminar cap a un desenvolupament sostenible, tal com es recull en el
punt 4.3 dels Estatuts. El procés d'implantació pot suposar una oportunitat
per optimitzar la gestió ambiental de la Universitat, que consistiria a articular
els processos en marxa (sistemes de recollida selectiva, auditories energèti-
ques i pla de residus, entre altres) en un sistema més global que permeti una
millora substancial de tots els aspectes ambientalment significatius.
L'objectiu final de l'SGMA seria aconseguir la certificació EMAS en el conjunt
de la UPC, a través de la implantació gradual d'un SGMA en les diferents
escoles, seguint un procés de millora contínua. Això hauria de donar lloc a la
implantació del sistema en un marc de més flexibilitat i autonomia de les dis-
tintes unitats. Per aconseguir aquest objectiu és indispensable el suport i el
compromís totals del Consell de Govern i l’impuls decidit del Rectorat. Ha de
ser un procés voluntari, on la motivació és un dels elements clau. No obstant
això ha de ser impulsat i sustentat decididament des del Rectorat.

José María Baldasano 
Director del Departament de Projectes d’Enginyeria 

Implantació d'un sistema de gestió del medi ambient a la UPC

informacions
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pdi/pas

A finals d'octubre, el MEC va presentar
la seva proposta per materialitzar la
primera fase de la reforma del sistema
d'habilitació: un esborrany de decret
de modificacions del decret d'habilita-
ció vigent. Les novetats que presenta
són les següents:
- Les proves d'habilitació tindran lloc
un sol cop cada any, en un període
que minimitzi els efectes negatius
sobre l'activitat lectiva.
- Es podran habilitar persones que tin-
guin un títol de doctor estranger oficial,
encara que aquest no estigui homologat.
- Les persones candidates podran fer
arribar la seva documentació a la
comissió habilitadora, i no caldrà que
assisteixin a l'acte de presentació.
- Desapareixeran els requisits que el
treball de recerca presentat sigui "inè-
dit" a més d'original i que aquest tre-
ball de recerca ha d'estar fet en solita-
ri per la persona candidata o, si més
no, com a responsable de la recerca.
Per la seva banda, la Conferència de
Rectors de les Universitats Espanyoles
(CRUE), tot valorant positivament les
propostes de l'esborrany, ha dut a

terme una negociació amb el MEC,
fruit de la qual s'han introduït les esme-
nes següents a l'esborrany de decret: 
- El nombre de places que es convo-

Les novetats de la reforma 
del Decret d’habilitació
El Ministeri d'Educació i Ciència (MEC) presenta modificacions urgents
del Decret d'habilitacions, mentre prepara la reforma de la LOU per dur
endavant modificacions més profundes. 

Revisats els llocs de treball del PAS-F dels departaments
El Consell de Govern,  a la reunió del 29 d'octubre, ha aprovat la redefinició dels
llocs de treball del personal d'administració i serveis funcionari corresponent a 33
departaments. Amb aquesta aprovació, es completa la revisió dels llocs de tre-
ball de tots els departaments —amb l'excepció del d'Enginyeria Agroalimentària
i Biotecnologia, que s'ha ajornat com a conseqüència del procés de trasllat al
Campus del Baix Llobregat. Dins d'aquest segon bloc, s'han actualitzat 91 llocs
de treball, la revisió dels quals comporta un increment de les retribucions perso-
nals de 199.563 euros, que, inclosa la quota patronal, tenen un cost total de
249.833 euros. El bloc de revisions que actualment s'està finalitzant inclou també
completar la revisió dels llocs de treball dels centres docents i d'alguns serveis i
unitats • Més informació a www.upc.edu/bupc

Inici de les negociacions dels convenis del PDI i del PAS laborals
El 12 de novembre es van constituir les meses de negociació del 1r conveni
col·lectiu del PDI laboral i del 5è Conveni col·lectiu del PAS laboral. A la reunió
de constitució es van acordar les dates d'inici de les negociacions, que
començaran el dia 26 de novembre per al conveni del PDI i el dia 30 de novem-
bre per al conveni del PAS •

S'ampliarà el període transi-
tori de contractació de pro-
fessorat col·laborador tempo-
ral. El decret d'habilitació vigent
també regula qüestions relatives al
professorat col·laborador. Per això, la
CRUE ha presentat dues esmenes
més, que el MEC ha acceptat, per
perllongar el període transitori per a
la contractació de professorat
col·laborador temporal. Les dues
esmenes especifiquen que es per-
metrà la pròrroga fins al setembre de
2008 dels contractes extraordinaris
de professorat col·laborador tempo-
ral que es van signar al setembre de
2003 i que havien de finalitzar al
setembre de 2005, i que es permetrà
la contractació de nou professorat
col·laborador temporal a totes les
àrees, mentre no es produeixi la
reforma de la LOU •

Pagament a compte per al PAS
laboral. Atès que el 4t conveni
col·lectiu del PAS-L va ser denunciat en
el seu moment i es manté prorrogat fins
a la signatura del nou, la mesa de
negociació del 5è conveni col·lectiu ha
acordat un pagament a compte per al
2004, equivalent al 2,5 % de les retri-
bucions de cada treballador. Aquest
pagament a compte es farà efectiu a la
nòmina del mes de desembre •

caran a habilitació no dependrà només
de les places vacants comunicades
per les universitats, de les places
vacants no cobertes o del nombre de
persones habilitades sense plaça, sinó
també del nombre de professors de
cada àrea i categoria.
- Es modificaran els articles que impe-
dien que el professorat TEU o CEU de
les àrees no específiques tingués els
mateixos drets que la resta del profes-
sorat funcionari (trasllat per concurs,
reingrés per excedència, etc.).
Es preveu que el nou decret s'aprovi i
es publiqui a finals de desembre.
D’altra banda, el MEC ha expressat el
desig de fer de l'habilitació un sistema
d'avaluació per mèrits (basat en l'anàli-
si del currículum de les persones can-
didates i, per tant, sense proves) i no
competitiu (és a dir, sense limitacions a
priori del nombre màxim d'habilitacions
a concedir). Aquesta reforma requereix
la modificació de la Llei orgànica d’uni-
versitats (LOU), en un procés que el
MEC estima que es pot perllongar al
llarg de tot el 2005. El MEC s'ha com-
promès a dur a terme el debat previ
amb totes les parts (universitats, sindi-
cats, etc.) durant els propers dos
mesos, i ha anunciat que a mitjan
desembre el CCU aprovarà les línies
generals de consens que regiran la
reforma de la LOU.
La UPC ha desenvolupat una activitat
intensa en aquest procés de reforma
del Decret d'habilitació, en participar
com a ponent en l'elaboració dels dos
documents aprovats per la CRUE i pre-
sentats al MEC, sobre el sistema d'ha-
bilitació i sobre les mesures urgents
sobre professorat contractat •
La documentació vinculada està a la
intranet de personal: PDI/PAS>Tre-
ballar a la UPC >Accés a la intra-
net> Informació general>El PDI a
la UPC.
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Escau fer canvis en la preparació dels enginyers que augmenti la seva forma-
ció humanística —ajuntant les "dues cultures"— i que impulsi l'educació en
valors humans. Una meta de la formació en valors és fomentar l'anàlisi i l’a-
prenentatge d'actituds idònies en els futurs enginyers i enginyeres. El profes-
sor ha de ser un guia que orienti cap a uns valors —dels quals ha d’indicar la
seva riquesa—, que parli a la ment i deixi llibertat d'acció. 
Una falta en un enginyer és "no fer el que cal"; una altra falta, ara molt impor-
tant, és "fer el que no escau": els enginyers no han de fer tot allò del que són
capaços "tecnològicament". Avui hi ha un imperatiu de responsabilitat que exi-
geix, segons Hans Jonas, "un nou tipus d'humilitat, una humilitat no deguda a
la petitesa del nostre poder, com passava abans, sinó a la seva excessiva
magnitud: la nostra capacitat d'actuar és més gran que la de preveure, ava-
luar i jutjar". El segle XX ha vist grans "transformacions" sobre l'ètica de l'en-
ginyer: en els inicis sovint s'assumia que el seu principal deure era referit a
l'amo; a meitat de segle això es va debatre i es raonà que les responsabilitats
primeres s'havien de referir al bé comú; d'un temps ençà hi ha codis ètics
d'associacions d'enginyers que refermen la prioritat del benestar públic. Una
recent anàlisi de la Càtedra Victoriano Muñoz Oms mostra que una aclapara-
dora majoria dels nous estudiants de la UPC vol una formació en valors. Por-
tes endins la UPC ha constatat, a la jornada sobre l'EEES, que l'Espai Euro-
peu exigirà integrar continguts actitudinals i deontològics en la programació
acadèmica; portes enfora la UPC acaba de liderar dos congressos internacio-
nals de gran ressò, un de centrat en el compromís social universitari i un altre
en la formació per a un desenvolupament sostenible: en ambdós els valors
tenen una clara presència. Serà oportú que reflexionem en relació amb la tasca
de l'educació en valors i obrem en conseqüència.

Jaume Fabregat 
Càtedra Victoriano Muñoz Oms

També formar en valors 

Aprovat el pla d’estudis 
d’Enginyeria de Mines
El Consell de Govern ha aprovat el pla
d’estudis del segon cicle d’Enginyeria
de Mines, que s’impartiria el curs
2005-2006 a l’Escola Universitària
Politècnica de Manresa. L’objectiu d’a-
questa titulació és cobrir la demanda
d’aquests estudis que fan els indus-
trials i el sector de la mineria. 
Fins ara, aquests estudis constituïen
un dels pocs ensenyaments que no
s’imparteixen a Catalunya. De
moment, tal com explica el director de
l’EUPM, Joan Jorge, “el període de
vida d’aquest segon cicle no serà gaire
llarg, cinc o sis promocions. Es tracta
d’una oportunitat per als titulats d’En-
ginyeria Tècnica de Mines que s’han
anat formant promoció rere promoció
sense haver d’anar a Madrid, Oviedo,
Vigo o Lleó, els únics llocs on es feia
fins ara”. Aquesta experiència ha de
servir també al centre per posicionar-
se millor en la proposta d’un futur màs-
ter professionalitzat •

Després d'un període de reflexió i
debat sobre les implicacions de l'Espai
Europeu d’Ensenyament Superior, és el
moment de generar propostes per al
futur, que orientin l'enfocament general
de la docència en el marc de l'EEES. El
procés de construcció d’aquest Espai
comporta una oportunitat difícilment
repetible per reconsiderar l'estructura
del sistema de títols, plans d'estudis i
metodologia docent a aplicar per
avançar en l'accés de la ciutadania a la
formació superior i per millorar-ne la
qualitat i l'adequació a les noves
necessitats de la societat i de les per-
sones. El model docent és un marc de
referència que s’estructura a partir de
proposicions raonades que inclouen
criteris estratègics sobre la docència i
alguns dels objectius generals, com

oferir una formació de grau de qualitat i
un postgrau amb accés selectiu basat
en el mèrit i la capacitat, o dissenyar
uns plans d'estudis més integrats (en
oposició a l'actual fragmentació del
saber), que aportin als estudiants una
visió sistèmica, essencial per a la gene-
ració de nous coneixements. 
La proposta que es presentarà al Con-
sell de Govern té en compte la diversi-
tat i la complexitat de la UPC, que
constitueixen part de les seves rique-
ses, recull les iniciatives que ja s'estan
desenvolupant en alguns centres i
assenyala les fites a assolir. Les propo-
sicions formulades seran el punt de
partida per a actuacions més precises
sobre la programació acadèmica, el
sistema d'avaluació, la innovació
docent o el disseny de plans d'estudis •

El Consell de Govern de novembre presentarà el document 
que perfila el model docent per a la Universitat en el marc 
de l’oportunitat de l'Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES)

Premi Nacional Física +
Matemàtiques en Acció. Del total
dels treballs presentats a la nova con-
vocatòria del Premi, un total de vuit tre-
balls es van presentar a la modalitat de
Ciència i Tecnologia que atorga la
UPC. El guanyador va ser el treball titu-
lat “Electricitat i moviment”, de Manuel
Hernández Tavera, Robert García
Montero i Iñigo Gómez González, pro-
fessors de la Fundació Peñascal de Bil-
bao, per l’originalitat en la utilització de
noves presentacions de continguts
tecnològics a l’aula •
http://ific.uv.es/fisicaenaccion

Aprovat el pla d’estudis del
Graduat Superior en Gestió de
l’Edificació. El Consell de Govern
també ha aprovat el pla d’estudis del
Graduat Superior en Gestió de l’Edifi-
cació de l’EPSEB. Amb aquesta inicia-
tiva, l’Escola vol respondre a la
demanda social en el sentit d’organit-
zar, gestionar i coordinar els ensenya-
ments conduents a l’obtenció d’a-
quest títol, així com fomentar la recer-
ca en aquest àmbit específic. La titula-
ció va dirigida als professionals de l’e-
dificació, amb titulació de primer cicle,
concretament als arquitectes tècnics,
enginyers tècnics en topografia i
enginyers tècnics en obres públiques •

Un model docent per a la Universitat

http://ific.uv.es/fisicaenaccion
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Maquetes al Museu d’Arquitec-
tura de París. El taller de maquetes
de l’ETSAV ha realitzat dues obres per
al pabelló de construcció i tècnica del
museu francès. La primera és una
secció constructiva a escala 1/50 de
l’ampliació del molí de la xocolateria
Noisiel, obra de Jules Saulnier l’any
1872. L’altra maqueta, a escala 1/20,
és del procés de prefabricació de for-
migó armat del projecte de la Cité de
la Muette a Drancy, construït entre
1931 i 1932 sobre plans de Beaudoin
et Lods, avui pràcticament destruït.
L’Escola té un conveni amb el Museu
per a la realització de maquetes d’edi-
ficis representatius de l’arquitectura
dels segles XIX-XX •
http://www.etsav.upc.es/maquetes/

La llibertat cultural en la diver-
sitat del món. Aquest ha estat el
punt clau en l’Informe mundial de
desenvolupament humà 2004, presen-
tat el 22 d’octubre a l’EUETIB. Els pro-
blemes d’immigració actuals plante-
gen noves qüestions sobre el multicul-
turalisme i l’assimilació en una nova
cultura. És per això que l’Informe, que
elabora cada any el PNUD i que
aquest any  du com a subtítol La lliber-
tat cultural en la diversitat del món d’a-
vui, tracta les possibilitats del desenvo-
lupament a través de la llibertat cultural
i els drets humans. 
La Universitat, des de la Càtedra
Unesco de Tecnologia, Desenvolupa-
ment Sostenible, Desequilibris i Canvi
Global, ha participat en l’edició en
català de l’Informe conjuntament amb
l'Associació per a les Nacions Unides-
Catalunya, el Centre Unesco de Cata-
lunya i la Creu Roja a Catalunya. A
més, en l'elaboració d'aquest informe
han col·laborat altres entitats com
Angle Editorial, la Fundació Caixa
Sabadell, la Diputació de Barcelona i
"Sa Nostra" Caixa de Balears •

Nova patent per a la realització de sutures en teixits tubulars. Raúl Suárez,
investigador de l’Institut d’Organització i Control de Sistemes Industrials de la Uni-
versitat, i Francesc Soler han enregistrat una nova patent, un dipositiu mecànic
motoritzat per a la realització ràpida de sutures de teixits tubulars, amb fil reab-
sorbible per l’organisme, concretament per a la sutura posterior a l’extirpació
d’una secció de l’intestí •

Aquaculture Europe’04. La UPC va acollir a l’octubre el congrés Aquaculture
Europe’04 “Biotechnologies for quality", en el qual es van presentar avenços en
biotecnologia i en l’impacte que poden tenir en l’aqüicultura i en la producció d’a-
liments marins. Estava organitzat per la European Aquaculture Society i el Depar-
tament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia • http://www.easonline.org

Setmana de la Ciència. La UPC ha ofert més de 80 activitats de divulgació
científica i tecnològica dins la novena edició de la Setmana de la Ciència, que ha
tingut lloc el mes d’octubre. Les diferents activitats tenen per objectiu posar la
ciència i la tecnologia a l'abast de tothom • http://www.upc.edu/setmanaciencia

2a convocatòria de projectes en el programa Laboratori Real.  Convocada
pel Pla de medi ambient, fins al 30 de novembre està oberta la segona convo-
catòria per presentar propostes per a la realització de projectes d’excel·lència
ambiental i sostenibilitat aplicats a la Universitat i presentats per professorat i
estudiants • http://www.upc.edu/mediambient/recerca/lreal1.html 

Breus 

Continua el debat per a l’elaboració del Pla 
de recerca, desenvolupament i innovació 
La conferència titulada “La recerca, el desenvolupament i la innovació.
Perspectives de futur” va obrir el 3 de novembre el debat per elaborar el
Pla de recerca, desenvolupament i innovació de la UPC, denominat Pla
R+D+I. Horitzó 2010. Hi van participar experts en la gestió de la recerca i
en la relació universitat-empresa.

Josep Maria Vilalta, subdirector general de recerca del Departament d’Universi-
tats, Recerca i Societat de la Informació; Eugene Thiers, senior director de l’Stan-
ford Research Institute dels Estats Units i Enric Banda, director de la Fundació
Catalana per la Recerca i membre del European Research Advisory Board
(EURAB) van aportar la seva experiència en la jornada, moderada pel vicerector
de Política Científica, Francesc Fayos. Vilalta va explicar com s’està estructurant
el futur Pla de recerca i innovació 2005-2008 amb l’objectiu “d’unir esforços per
invertir un 2 % en la recerca i per tirar endavant una política científica i tecnològi-
ca que integri altres plans i els de les universitats, a les quals s’ha encarregat els
seus plans estratègics de recerca”. Amb aquesta voluntat, el Departament ha
obert un espai per a tots els agents involucrats a http://www.gencat.net/pricata-

lunya.  
En el mateix sentit es va expressar Eugene Thiers en parlar dels reptes de la rela-
ció universitat-empresat i incidir en el fet que ”a Catalunya hi ha els elements ide-
als per crear un sistema d’innovació que resolgui els problemes industrials i que
alhora comercialitzi les patents i la transferència de tecnologia de les universitats.
Només falta que els implicats es posin d’acord”. Enric Banda va definir el paper
de les universitats a l’Espai Europeu de Recerca, un concepte sorgit durant la
cimera de Lisboa per crear les condicions favorables perquè augmenti l’R+D a la
UE. La jornada, que va ser clausurada pel vicerector de Doctorat, Recerca i Rela-
cions Internacionals, Juan Jesús Pérez, té continuïtat en la sessió del 24 de
novembre • http://www.upc.edu/recerca/plardi2010

informacions

http://www.etsav.upc.es/maquetes/
http://www.easonline.org
http://www.upc.edu/setmanaciencia
http://www.upc.edu/mediambient/recerca/lreal1.html
http://www.gencat.net/pricatalunya
http://www.upc.edu/recerca/plardi2010
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La Setmana de la Mobilitat ens ha deixat entreveure que som a les portes
d'un paradigma en la recerca sobre el transport urbà. La UPC ha participat en
nombroses jornades, debats, exposicions sobre tramvies, seguretat viària i
distribució urbana de mercaderies, entre altres. Però potser la troballa més
important ha estat la complicitat entre gestors de la mobilitat, investigadors i
usuaris. Estem començant a entendre la complexitat del sistema de transport
urbà i les implicacions globals i locals de cada política de transport i es
comencen a impregnar d’una lògica econòmica i d'eficiència totes les actua-
cions. En aquest context, les TIC i l'optimització ens permeten actuar eficaç-
ment i sosteniblement quan existeixen recursos i una voluntat política. 
En aquesta línia, el setembre passat es va signar un conveni de col·laboració
en recerca entre l'ETSECCPB, la University of California at Berkeley i el Centre
d'Innovació del Transport (CENIT). El foment de la recerca en transport urbà
ens permetrà reservar places d'aparcament via telèfon mòbil o Internet, distri-
buir les mercaderies a la ciutat de forma més ecològica i ordenada, gestionar
carrils multiús en temps real per a ambulàncies o autobusos, controlar el tràn-
sit de forma "difusa" via fluxos de telèfons mòbils, que complementen la visió
artificial d'imatges de càmeres, incorporar conceptes de value pricing als apar-
caments i als peatges de les autopistes, definir nous esquemes de xarxes
d'autobusos que conjuminin l'accessibilitat de barri amb els pols d'atracció
d'una ciutat, flexibilitzar les rutes de busos, optimitzar els horaris dels conduc-
tors de busos i taxis, així com incentivar els operadors segons indicadors de
qualitat del servei, entre altres. Algunes d'aquestes propostes constituiran el
"model Barcelona" per solucionar problemes de transport urbà. Per provar la
idoneïtat de les propostes és fonamental disposar d'eines de simulació com
les desenvolupades a la FIB, i integrar les propostes dins esquemes urbanís-
tics i de comportament social adients.

Francesc Robusté
Director de l'ETSECCPB

Nous aires per a la recerca en transport urbà Reconeixements 

Elías Torres, premiat a la Mostra
Internacional d’Arquitectura de la
Biennal de Venècia. El jurat de la 9a
edició de la Mostra ha guardonat amb
un premi especial en la categoria d’Hi-
perprojectes el professor del Departa-
ment de Projectes Arquitectònics Elías
Torres, juntament amb l’arquitecte
José Antonio Martínez Lapeña, per la
realització de l’esplanada del Fòrum. El
projecte es va construir sobre una
depuradora d’aigües i té una pèrgola
fotovoltaica •

Manuel de Solà-Morales, doctor
honoris causa per la Universitat de
Lovaina. El professor del Departa-
ment d’Urbanisme i Ordenació del
Territori Manuel de Solà-Morales va ser
investit doctor honoris causa per la
Universitat de Lovaina (Bèlgica). La
trajectòria del catedràtic d'Urbanisme
de l’ETSAB es caracteritza per l’interès
pels problemes del disseny urbà, amb
projectes com el Moll de la Fusta i les
intervencions dels passeigs marítims
de Tessalònica, L’Haia i Porto •

El MareNostrum, el superordinador
construït per IBM que arribarà a finals
de novembre a la UPC, és oficialment
el quart del món, segons la llista del
Top 500 que es va donar a conèixer el
8 de novembre als Estats Units. 
El primer lloc el va ocupar el Blue Gene,
fabricat també per IBM, seguit del
Columbia de la Nasa i l’Earth Simulator,
la màquina de NEC que ha ocupat el
primer lloc de la llista els últims anys. 
El MareNostrum, ubicat de forma pro-
visional al Centre Tècnic d’IBM a
Madrid, ha realitzat proves de rendi-
ment i actualment s’està procedint a

traslladar-ho a la Capella de la Torre
Girona, on esdevindrà la màquina clau
del Barcelona SupercomputingCenter. 
La instal·lació del MareNostrum finalit-
zarà l’últim trimestre d’aquest any i
s’estima que estarà disponible per a la
comunitat científica durant el primer tri-
mestre de l’any 2005.  
El superordinador té una capacitat de
procesament de 40 bilions d’opera-
cions per segon, una memòria equipa-
rable a la de 18.000 PC domèstics i
128 terabytes de disc extern, compa-
rable a 2.200 ordinadors personals •
http://www.upc.edu/notcies

El MareNostrum, quart al Top 500
El superordinador més potent d’Europa que s’està instal·lant 
a la Politècnica en una urna de vidre i ferro situada a la Capella
de la Torre Girona. MareNostrum serà un dels eixos emblemàtics
del Barcelona Supercomputer Center, una infraestructura 
de recerca al servei de la comunitat científica.

Suport computacional als
grups de recerca en bioin-
formàtica d’Espanya. La UPC ha
signat un conveni amb l'Institut Nacio-
nal de Bioinformàtica (INB) per donar
suport computacional als grups de
recerca de l'àrea de bioinformàtica
d'Espanya. Per fer-ho, s'ha creat un
grup de suport dins el CIRI, encapçalat
per Xavier Messeguer, del Departa-
ment de Llenguatges i Sistemes
Informàtics i membre del grup de
recerca ALBCOM. L'INB genera i apli-
ca solucions bioinformàtiques per a
recerques de genòmica i proteònica.
La UPC, juntament amb el futur Barce-
lona Supercomputer Center (BSC),
constitueix un dels nodes computacio-
nals de l'INB i proveirà de l'equipament
i els recursos tècnics i humans per al
funcionament de  servidors, com ara la
construcció de mapes de mètodes
computacionals; el manteniment de
bases de dades o repositoris generals,
entre altres. Properament, els serveis
en supercomputació seran suportats
pel superordinador MareNostrum •

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

Publicacions

Informe del síndic de greuges. 
L’informe 2003 s’ha de considerar
com una continuació dels informes
dels anys anteriors de la Sindicatura
de Greuges. El volum de l’informe, que
va ser presentat al Consell Social i al
Claustre General, es divideix en dues
parts: la primera és un resum que
dóna una visió global de les activitats
portades a terme pel síndic. La segona
recull els greuges, els temes informats,

les actuacions i
les recomana-
cions, les quals
tenen en compte
el context univer-
sitari actual: el de
la construcció
d’un espai euro-
peu d’ensenya-
ment superior •

Estatuts   2003.
El maig de l’any
passat, el Claus-
tre Universitari va
aprovar el text
dels nous Esta-
tuts de la Univer-
sitat, publicats al
DOGC  3982, de
7 d'octubre de
2003. Els nous Estatus, recollits ara en
aquest volum, pretenen propiciar una
Universitat de qualitat i excel·lència,
garantir el rigor en els processos i la
transparència, així com definir un marc
estable que permeti evolucionar en un
entorn molt canviant. Les novetats del
text fan referència a la terminologia, als
conceptes i als processos, que es fan
compatibles amb la nova legislació (la
LOU i la LUC) •

... i al web 

L’FPC estrena web en el seu 10è
aniversari..  Quan es compleixen 10
anys de la seva creació, la Fundació
Politècnica de Catalunya (FPC) ha
creat una nova marca i ha posat en
marxa un nou disseny i una nova
adreça del seu espai web, el qual
pemet veure i trobar ràpidament  tota
la seva oferta formativa en màsters,
postgraus, cursos específics i formació
no presencial, així com serveis de for-
mació a mida per a les empreses.
Desenvolupat amb programari lliure i
dissenyat per tècnics de l’FPC, el web
facilita la cerca de cursos, publica una
completa agenda d’activitats i informa
diàriament de novetats i notícies d’in-
terès relacionades amb la institució o
amb la formació permanent en els
àmbits de coneixement de la UPC ••
http://www.fundacio.upc.edu

Miquel Martí i Pol, protagonista al Mes de la Poesia 
En la nova edició, l’Univers ret homenatge al poeta Miquel Martí i Pol, ara que es
commemora el primer aniversari de la seva mort. Durant el mes de novembre, es
podrà llegir un poema diferent per a cada dia, 22 en total, extrets de diferents lli-
bres del poeta. En aquest marc, el Servei de Llengües i Terminologia i l’Univers
convoquen el Concurs de Poesia Curta, que té la intenció d'estimular la creació
poètica en llengua catalana a la Universitat. Pot participar-hi tota la comunitat uni-
versitària amb poemes escrits en català i que no tinguin més de 100 versos d’ex-
tensió. Les creacions literàries es poden presentar fins al 30 de novembre, dia en
què el grup revelació del 2004 Relk presenta el seu nou disc, Branques, a la Uni-
versitat. El concert serà a les 22.30 h, a la sala d’actes de l’ETSEIB ••
http://www.univers.upc.es/cultura/mes_poesia

Crida a la participació en el Mapa
de la Recerca Ambiental. El Pla de
medi ambient està actualitzant el
Mapa de la Recerca Ambiental, una
guia d’experts en temes de medi
ambient i sostenibilitat de la UPC. El
PDI  interessat a  participar-hi pot
sol·licitar-ho fins a finals d’any ••  
marta.pujadas@upc.edu

http://www.upc.es/mediambient

Formació per passar a l’acció
El Programa de Voluntariat i Participació Solidària organitza les segones jornades
Forma Part, dedicades a la formació en voluntariat i que tindran lloc el 26 i el 27
de novembre al Campus Nord. Aquesta formació és un primer pas per implicar
els membres de la comunitat universitària en projectes de voluntariat •
http://www.univers.upc.es/voluntariat

Nova imatge en xarxa de l’EPSEB.
La nova versió del web de l’Escola Po-
litècnica Superior d'Edificació de Bar-
celona (EPSEB) ofereix una imatge
més actualitzada del centre, així com
una navegació més accessible i atrac-
tiva per als col·lectius als quals l’Esco-
la vol donar servei. La nova pàgina
incorpora una secció de notícies, una
agenda d’activitats i espais dedicats
especialment als futurs estudiants i als
estudiants estrangers. També propor-
ciona un ampli ventall de recursos d’in-
terès i accés directe a les intranets
d’estudiants, del PDI i del PAS •
http://www.epseb.upc.edu

http://www.upc.edu/info/publicacions

Votacions del concurs per a la nova
carpeta. Ja es poden veure les quatre
idees finalistes al disseny de la carpeta
del curs 2005-06, presentades per
estudiants de la UPC. La comunitat
universitària pot escollir la proposta
definitiva, mitjançant vot electrònic,
fins al 30 de novembre. El guanyador
es farà públic el 14 de desembre •
http://www.upc.edu/concurscarpeta

http://www.upc.edu/agenda
http://www.fundacio.upc.edu
http://www.univers.upc.es/cultura/mes_poesia
http://www.upc.es/mediambient
http://www.univers.upc.es/voluntariat
http://www.epseb.upc.edu
http://www.upc.edu/info/publicacions
http://www.upc.edu/concurscarpeta
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L’ull de l’huracà era a la primera
planta del Rectorat. Dotze Nobel
buscaven les claus del compromís
de la universitat des de perspecti-
ves dispars, països llunyans, espe-
cialitats diferents. Dues plantes
amunt, els periodistes esperaven
dos premis Nobel més per recollir
les seves paraules. 

- Senyor Saramago, vol un cafè i un
croissant?
- No, no, gràcies, jo només faig tres
àpats al dia, la resta és angoixa...  Sap
vostè... jo cada dia esmorzo, dino i
sopo amb els avis, amb els pares, amb
els germans...
-....!
José Saramago espera que comenci la
trobada amb els mitjans de comunica-
ció. Uns metres més enllà, Adolfo
Pérez Esquivel ha anat a buscar un suc
de taronja que pren entre Wole Soyin-
ka (Literatura, 1986) i John Hume (Pau,
1998). 
José Saramago se situa a la dreta 
—per una vegada— del rector, Josep
Ferrer Llop. A l’altra banda, ben
col·locat a l’esquerra, hi ha Pérez
Esquivel. El rector analitza davant els
mitjans de comunicació el marc de la
trobada dels Nobel i l’organització de
la Conferència de Barcelona sobre
Ensenyament Superior i, després, se’n
va per presidir la sessió en el pis infe-
rior. José Saramago pren la paraula i
comença fort: “El poder dels nostres
dies, el poder econòmic, ha pres el
relleu a l’església. Temps enrere, la uni-

versitat justificava en forma de pensa-
ment el que feia l’església; ara, la uni-
versitat justifica el que fa el poder
econòmic”. 
I tot enmig del buit dels valors, un espai
massa gran per omplir amb paraules.
“La universitat no és una illa, cal sub-
mergir-la en els valors, una ètica del
que fem, perquè, a l’hora de la veritat,
qui fa les bombes o els míssils per a la
guerra? No és la gent del carrer, som
els intel·lectuals, els científics, els que
tenim el coneixement”, sentencia Adol-
fo Pérez Esquivel. I José Saramago
aprofita per fer èmfasi en el nucli cen-
tral de la ponència que presentava el
dia anterior a la Conferència Internacio-
nal de Barcelona sobre Ensenyament
Superior. “Portem segles educant-nos
per a la guerra i hi ha una revolució que
falta: cal educar per a la pau”, afirma
Saramago, i Pérez Esquivel el comple-
menta afegint que “el primer lloc que
tanquen les dictadures són els centres
d’ensenyament i els de recerca, i això
deu ser per alguna cosa, no?”. El premi
Nobel de la Pau apunta també que cal
ser rebel: “ens cal una resistència cul-
tural i política, que generi altres condi-
cions de vida”. 
Hi ha silenci i els bolis van com bojos.
“Jo poso en dubte”, diu Saramago,
“que l’informe mundial que promou la
Unesco hagi de fer referència només a
la universitat. Educar és un procés més
llarg, que s’inicia a l’escola i continua
durant la secundària”. Per a Saramago
el problema és més profund: “Com
podem educar  les persones? La nos-

tra societat està deseducada, la família
desestructurada —i no és que jo
defensi una visió de la família tradicio-
nal— i aquesta tasca no pot quedar
únicament en mans dels mestres, així
no podrem educar ciutadans en la cul-
tura de la pau.”
José Saramago busca l’anècdota: un
fill és castigat a l’escola i la mare parla
amb la mestra: “És que el meu fill és
problemàtic”, diu la dona. I la professo-
ra li respon: “Sí, el seu fill és problemà-
tic, però ‘vostè’ té un problema.” 
Finalment, Saramago dubta també del
valor de la democràcia actual. “Els
rituals funcionen, però, en realitat la
democràcia està segrestada. Vivim el
procés: votem, hi ha uns resultats,
però el poder no canvia, només can-
vien els governs. Ens cal una regenera-
ció democràtica.” Saramago nota el
silenci incòmode de tots els presents.
“Sóc pessimista? No, senyores i sen-
yors, el món és pèssim...” ••

Adolfo Pérez Esquivel va rebre el
premi Nobel de la Pau el 1980. Va
néixer a Buenos Aires, Argentina. És
arquitecte i un actiu lluitador pels
drets humans a tot el món.
José Saramago va rebre el Nobel de
Literatura el 1998. Va néixer a Azi-
nhaga, Portugal, l’any 1922. És un
escriptor autodidacta, que mai no va
cursar estudis a la universitat ••
http://www.upc.edu/noticies

Adolfo Pérez Esquivel, premi Nobel de la Pau de l’any 1980,
i José Saramago, que va rebre el guardó de Literatura 
el 1998, van coincidir a la UPC en la Trobada de Nobels 
del 20 d’octubre.

“La universitat 
no és una illa”

Adolfo Pérez Esquivel-José Saramago
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