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La UPC titula cada curs 4.000 persones,
professionals altament preparats que
lideren el progrés a través de la carrera
professional. Per a tots ells neix UPC
Alumni, a partir de la tasca que ha dut a
terme l’Associació d’Amics i que actua
com a paraigües d’associacions ja exis-
tents amb la finalitat de construir l’espai
relacional de tots els alumni.
Ens empeny la voluntat d’oferir als titu-
lats i titulades el que la Universitat els
pot aportar: l’actualització dels coneixe-
ments, el suport per al desenvolupa-
ment de la carrera professional, una
potent borsa de treball, l’assistència en
activitats d’interès comú i en la creació
de clubs...
I tot amb el valor afegit de les relacions
que la xarxa facilita, una xarxa interna-

cional en eclosió que arrela allà on
estan els nostres alumni.
UPC Alumni té present en el seu esperit
l’ètica de servei social i vol esdevenir un
instrument per retornar a la societat una
part del que aquesta ens aporta.
Iniciatives com els préstecs UPC Alumni
s’emmarquen en aquest àmbit, ja que
s’articulen al voltant d’un fons econò-
mic nodrit per alguns dels alumni per
facilitar la formació als millors estu-
diants.
UPC Alumni es perfila des del prestigi
que se li reconeix als titulats i titulades
de la nostra Universitat, des dels valors i
l’esforç d’un temps de formació que va
modelar coneixements i habilitats i que
ens ha forjat com a professionals i com
a persones: el valor de ser Alumni UPC.

El compromís
UPC Alumni
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Per al Consell Social, com a òrgan que
fomenta la relació de la societat amb la
Universitat, la posada en marxa d’UPC
Alumni és una iniciativa que intensifica
aquesta interacció. UPC Alumni  té com
a objectius apropar els antics alumnes a
la UPC, a partir del potencial dels ser-
veis que la Universitat pot oferir-los,
especialment la formació continuada,
fomentar el sentiment de pertinença i
alhora projectar la UPC al món, a través
d'aquest col·lectiu.
UPC Alumni té el seu origen en la feina
feta en el passat per l’Associació
d’Amics de la UPC, com a germen de la
relació entre la UPC i els seus exalum-
nes. Un pas més enllà, l’objectiu ara és
articular una gran xarxa entre les perso-
nes que s’han titulat a la UPC o que

estan unides a la institució per vincles
de feina o de proximitat.
UPC Alumni és, a més, un oportunitat
per canalitzar millor el diàleg universi-
tat-societat-empresa, que ha d’im-
pregnar una institució de formació
superior de caràcter públic com és la
UPC. Aquest diàleg beneficia de la
mateixa manera la societat i la UPC, tot
ajudant-nos a respondre millor als rep-
tes complexos d’un món globalitzat i
en crisi. En aquest sentit, el col·lectiu
d’alumni representa un gran potencial
i la interacció amb la Universitat és,
també, beneficiosa per a tots dos.
Donar visibilitat als alumni i apropar-
los de nou a la UPC és una excel·lent
oportunitat; en realitat, un privilegi per
a la nostra universitat.

Més diàleg 
amb la societat

JOAQUIM
BOIXAREU
President del Consell
Social de la UPC
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La Universitat posa en marxa UPC Alumni, la unitat que articula el potencial dels titulats i ti-
tulades, i els proporciona serveis i oportunitats per desenvolupar la seva carrera professio-
nal. Més de 30.000 persones formen part d’aquest col·lectiu “al qual uneix una manera de
fer front als problemes, de veure el món: la visió UPC", assegura el seu director, Josep Maria
Vilà. L'associació
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“La socialització és un valor essencial en
la vida professional”, explica el director
general d’UPC Alumni, Josep Maria Vilà,
quan reflexiona entorn dels pilars sobre
els quals s’articula aquest servei espe-
cialment dissenyat per als titulats i titu-
lades de la Universitat Politècnica de
Catalunya. BarcelonaTech (UPC). I és
l’experiència que parla després d’una
carrera professional d’èxit a empreses
com ara Indra, Enher o els Jocs Olímpics
de Barcelona 92. Una trajectòria fona-
mentada sòlidament sobre dues
carreres tècniques, una de les quals
—l’Enginyeria Industrial— va cursar a la
UPC. És precisament la capacitat d’in-

crementar les possibilitats del networ-
king, un dels grans atractius de ser
membre d’UPC Alumni, que neix amb
gairebé 33.000 membres.
“Un professional d’alt nivell ha d’estar
ben relacionat, des de l’aïllament és
impossible treballar, i un dels elements
naturals d’aquesta xarxa de contactes
és a la universitat en què es va estudiar.”
En aquest sentit, el valor de les xarxes
socials digitals com a punts de connexió
contínua és un dels punts forts del ser-
vei, no endebades la UPC és una univer-
sitat de perfil TIC. “Tot i això, són essen-
cials les trobades presencials, com la
que celebrarem anualment”, assenyala

Vilà, “ja que afa-
voreixen la crea-
ció d’una xarxa
de contactes per-
sonals que en un
moment específic
tenen el valor d’ajudar
a resoldre qualsevol si-
tuació professional".
Per això, UPC Alumni també actua
com un gran paraigües que aixopluga
els interessos de les persones sobre
àmbits específics. Aquest networking
pren la forma de clubs, com el de les
dones politècniques, iniciatives
que se sumen a d’altres en
actiu des de fa anys,
com ara el FIB Alumni
(l’antic Cercle FIBER),
que agrupa els
titulats de la
Facultat d’Infor-
màtica de Barce-
lona, la Xarxa
Telecos de Bar-
celona (de l'ETS
d'Enginyeria de Tele-
comunicació de Barce-
lona) o l'Associació d’Antics
Alumnes i Amics de l’Escola
d’Enginyeria de Terrassa.

UPC Alumni, l’espai 
relacional dels titulats

UPC Alumni s'adreça a tots els titulats i titulades per la UPC. També
a les persones que hagin cursat un màster o postgrau a la UPC
School of Professional & Executive Development. A tothom s’ofe-
reix un ampli ventall de serveis i activitats que poden incrementar-
se contribuint amb una aportació anual per poder accedir als ser-
veis addicionals que proporciona l’opció Premium. Aquesta opció és
la clau de pas a la borsa de treball, a serveis específics per al des-
envolupament de la carrera professional, a ofertes de formació, així
com a descomptes especials en productes i ofertes d’oci i cultura.

Alumni premium

Alumni 
protector

Hi poden formar part com a alum-
ni protector les persones físiques

que tinguin o hagin tingut una
estreta relació amb la UPC així

com les persones jurídiques 
que volen recolzar les activitats
d’UPC Alumni i que aporten una

quota de participació.

Empreses 
i institucions

Les empreses i institucions
també poden acostar-se a la

UPC a través dels seus alumni
establint lligams com a sòcies

protectores. Algunes són
Abertis, Alstom, Endesa, Everis

Comsa Emte...
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http://www.alumni.upc.edu


des de la
portada
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FOTO 1  Alguns dels
membres del Consell
d’UPC Alumni 
(d’esquerra a dreta):
Josep Maria Vilà, que
n’és el director;
l’enginyer Francesc
Belil que n'és vicepre-
sident; la vicerectora
Marisol Marqués;
el rector Antoni Giró;
el president de l'enti-
tat, Joan Pi i Llorens;
l’arquitecta Beth Galí
que n'és vicepresiden-
ta, i Joaquim Boixareu,
president del Consell
Social.

FOTO 2  Àngels Serrat i
Maricè Tàpies, d’UPC
Alumni, juntament
amb director de 
l'entitat, Josep 
Maria Vilà.

“Volem donar cobertura i facilitar la tasca
de les associacions que ja funcionen des
d’una perspectiva transversal, oberta a
tothom”, afirma Vilà, tot destacant l’enri-
quiment que implica que alumni de dife-

rents titulacions, que exerceixen dife-
rents professions, es puguin

trobar a UPC Alumni. “És
una manera de fomen-

tar sinergies i obrir la
porta a col·la-
boracions que són
un guany per a
tothom i que se
sustenten en un
substrat comú...,
una manera de

veure les coses,
d’enfocar els pro-

blemes, una manera
de fer que ens fa dife-

rents, que es reconeix des
de fora i que compartim els titu-

lats i titulades de la UPC: l’enfocament
UPC”, explica Josep Maria Vilà.

Un altre dels elements clau d’UPC
Alumni és el suport a la carrera profes-
sional dels titulats. “Es tracta d’acom-
panyar-los més enllà de la titulació pro-
porcionant-los serveis i oportunitats
valuosos que van des del coaching fins
a una borsa de treball molt potent que
faciliti la inserció laboral", afirma Vilà.
També l’accés a la formació permanent
en condicions avantatjoses constitueix
un dels punts forts del servei, atès que
la carrera ja no s’entén sense una
actualització constant dels coneixe-
ments i, al cap i a la fi, la UPC és un dels
focus de formació més importants del
sud d’Europa en els àmbits de l’engin-
yeria, la ciència i l’arquitectura. L’accés
a les biblioteques o els cursos d’idiomes
en condicions preferents és una altra
possibilitat que s’obre als alumni com a
suport a la seva formació.
Més enllà del networking i dels serveis
concrets als titulats, darrere UPC Alumni
també hi ha un esperit de servei al país.
“Volem que es valori el potencial del
col·lectiu dels titulats i titulades de la
UPC: el coneixement i l’experiència que
tenen són essencials per a una econo-
mia productiva, i molt més en la situació
actual”, afirma Vilà.
En aquesta línia també s’expressa el
president del Consell Social i un dels
impulsors del projecte, Joaquim

Boixareu, per qui el fet d’articular
una gran xarxa de titulats és un

enriquiment tant per a les
persones que en formen

part com per a la mateixa
Universitat: “És un ves-
sant clau del necessari
diàleg universitat-socie-
tat i ens ha d’ajudar a
transformar la UPC

adaptant-la millor als
reptes de l’entorn actual.”

Un centenar de professionals
de l’àmbit politècnic consti-
tueixen el Consell d’UPC Alum-
ni. Aquestes persones con-
trasten la línia d’acció del pro-
grama i proposen des de la
seva perspectiva i experiència
nous camins per a la xarxa d’a-
lumni. Entre els integrants del
Consell, un grup de persones
compromeses més intensa-
ment amb UPC Alumni en lide-
ren el Consell Executiu i la
Junta Directiva.

El Consell
d’UPC
Alumni

Relacions 
amb col·legis 
i associacions 
professionals

La intensificació de la vinculació amb
col·legis i associacions professionals

és un aspecte que UPC Alumni
impulsa per incrementar la capacitat 
d’actuar conjuntament i beneficiar 

les persones que en 
són sòcies.

Descomptes
i avantatges

El fet d’agrupar a un col·lectiu tan
gran facilita que UPC Alumni pugui
oferir als seus membres una gran
quantitat d’ofertes avantatjoses

que van des de productes informà-
tics o assegurances fins a ofertes

vinculades a l’oci i la cultura



UPC Alumni
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Una quarentena d’ex alumnes de la UPC, que actualment són professionals vinculats a l’àm-
bit de l’enginyeria, l’arquitectura i les ciències, han donat suport a la iniciativa d’UPC Alumni
i aporten en aquestes pàgines el seu testimoni personal.

La veu dels alumni

“A l’Escola de Camins, Canals i Ports de
Barcelona de la UPC el rigor i el nivell d’exigèn-
cia era molt alt, i vaig adquirir-hi la formació
que després ha estat cabdal per a la meva

carrera professional. Ara els professionals
podem aportar a col·lectius com UPC Alumni la
nostra experiència i ajudar a acostar el món
universitari i el de l’empresa.”

ÀNGEL SIMON, president executiu d’Agbar
Enginyer de camins, canals i ports per la UPC

“Els alumni podem ajudar a acostar el món 
universitari i el de l’empresa”

"La trajectòria universitària és un primer
entorn on desenvolupar l'esperit emprene-
dor. Aquest bagatge hauria de cristal·litzar en
organitzacions que fomentin la creativitat i

l'esperit crític. Cal treballar de valent per ins-
taurar un model social on convisquin la inves-
tigació científica, la innovació i el compromís
amb les persones".

JORGE GALLARDO, president d’Almirall, S.A.
Enginyer industrial per la UPC

“S’ha d’apostar per la recerca, la innovació 
i el compromís amb les persones”

“UPC Alumni em pot facilitar la relació amb
altres universitats i la possibilitat real d’inter-
canviar experiència acadèmica amb universi-
tats estrangeres.
Pot ajudar a establir networking de professio-

nals entre les diferents disciplines que s’estu-
dien a la UPC. Les fronteres entre aquestes
disciplines són cada cop més difuses i, sobre-
tot avui en dia, és molt necessari que es
retroalimentin entre elles".

BETH GALÍ, fundadora i directora de BB+GG, despatx d’arquitectura,
paisatgisme i disseny
Arquitecta per la UPC

“Cal que les diferents disciplines acadèmiques 
i professionals es retroalimentin”

“La mobilitat internacional és crucial per a la
carrera investigadora perquè ofereix noves
perspectives sobre el camp de recerca
propi. Pel que fa a UPC Alumni, crec que és
fenomenal que la Universitat conservi el

contacte amb els antics alumnes. Aquest
tipus d’iniciatives existeixen en altres països
i tenen, de fet, un paper fonamental en el
finançament de moltes universitats ameri-
canes.”

IGNACIO CIRAC, director de la Divisió Teòrica de l’Institut Max Planck d’Òptica
Quàntica i professor visitant de l’ICFO
Doctor honoris causa per la UPC

“Iniciatives com UPC Alumni tenen un paper
fonamental en el finançament de moltes 
universitats”



"La relació entre alumni de la UPC ens aporta
contactes tan professionals com fora de l’àm-
bit laboral. Sense networking no pots aportar
tot el teu valor ni accedir a més recursos.
N’esperem molt d’UPC Alumni: un espai de

relació, descomptes en formació, borsa de
treball i altres serveis, així com lluir una marca
de prestigi com antics alumnes d’una univer-
sitat tècnica de renom internacional, com és
la Universitat Politècnica de Catalunya".

ALBERT PALLEJÀ, director de l'Àrea TIC del Departament de Presidència de 
la Generalitat de Catalunya (CTTI) i president de FIB Alumni (Cercle Fiber) 
Enginyer informàtic per la UPC

“N’esperem molt d’UPC Alumni”

“La UPC em va donar l’oportunitat de fer dos
anys de carrera a França i això m’ha ajudat a
trobar opcions professionals a l’estranger.
Treballar en un ambient multicultural és molt
enriquidor, sobretot amb una cultura tan dife-

rent com la xinesa. Crec que iniciatives com
els chapters, que són l'extensió de la xarxa
UPC Alumni en l'àmbit internacional, són molt
interesants per als antics alumnes que treba-
llem en un altre país”.

CRISTINA CASTILLO, associada a la Càtedra del Port de Barcelona a la China
Europe International Business School
Enginyera de camins, canals i ports per la UPC

“Treballar en un entorn multicultural és molt
enriquidor”

“El que vaig aprendre a la UPC va ser clau a la
meva carrera, sobretot els coneixements  tèc-
nics en l’àrea de l’optometria i les lents de
contacte, i el treball en equip. Després de tre-
ballar diversos anys als EUA, Suïssa i ara al

Regne Unit, puc afirmar que els nostres pro-
fessionals estan ben reconeguts, la UPC té un
bon prestigi internacional i molts dels seus
graduats ocupen posicions destacades en l’à-
rea empresarial o la comunitat científica.”

ROGER LÓPEZ, director general de CIBA VISION i Alcon (Novartis Group) a la
Gran Bretanya i Irlanda
Òptic optometrista per la UPC

“La UPC té un bon prestigi internacional”

"Existeix la necessitat de crear un club UPC
Alumni que promogui la formació contínua
ajustada a les necessitats que té el sector
aeronàutic. També és bàsic que es creïn
chapters internacionals, formats per antics

alumnes que treballin en diferents països, ja
que permetran establir un contacte directe
que facilitarà els plans d’internacionalització
dels titulats i les titulades i també de les
empreses".

DAVID ÁLVAREZ, director general de W Aeronàutica
Enginyer industrial per la UPC

“Els 'chapters' facilitaran la internacionalització
dels titulats i les empreses”
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'Networking':
el poder
d’una xarxa 
de relacions
Quan un estudiant o estudianta arriba a la Universitat,
se li obren moltes portes. No només les que duen a
l’adquisició de coneixements, sinó també a la possibi-
litat d’establir múltiples relacions personals i profes-
sionals. Els companys i companyes, el professorat i
els professionals vinculats a la Universitat es van inte-
grant en una valuosa xarxa de contactes. I si aquesta
xarxa s’amplia potencialment a tots els antics alum-
nes de la Universitat, amb espais de relació específics
segons els interessos personals, sectorials o geogrà-
fics, el benefici és indubtable.
Ajudar a crear aquesta xarxa de contactes, mantenir-
la i ampliar-la —el que en anglès es coneix com a net-
working— és una prioritat del projecte UPC Alumni.
L’espai de trobada presencial dels antics alumnes
més multitudinari serà la Jornada Anual, un acte adre-
çat a facilitar el retrobament entre tots els titulats i
titulades.
D'altra banda, els clubs volen promoure que els antics
alumnes que comparteixen afinitats o interès per una
àrea de coneixement o un sector productiu disposin
d’un espai de relació propi. De fet, ja hi ha clubs, com
el de les Dones Politècniques, en què les promotores
organitzen bimensualment activitats específiques,
amb el suport de l’equip d’UPC Alumni. Qualsevol
alumni premium pot impulsar la creació d’un club,
adherir-se als que ja existeixen o prendre part en els
seus actes.

'Chapters' internacionals
En l’àmbit internacional es fomentarà la creació de
chapters per promoure la relació entre els alumni que
treballen a l’estranger. Els chapters donaran suport als
alumni quan es traslladin a un altre país, a més de
facilitar-los el contacte entre ells i amb la Universitat i
crear dinàmiques que reforcin la internacionalització
de la UPC.
La relació entre els alumni de la UPC s’alimenta des
de les xarxes socials. Més de 6.500 persones són
membres del grup d’UPC Alumni a la xarxa de contac-
tes professionals LinkedIn. Qüestions com ara la ges-
tió de la carrera professional tenen un paper destacat
en els fòrums d’aquest grup, que és un dels més
grans dels col·lectius d’antics alumnes d’universitats
espanyoles. La presència d’UPC Alumni a les xarxes
socials es complementa amb els comptes de Twitter,
Facebook i Google Plus, un conjunt d’activitats i plata-
formes que garanteixen que els membres d’UPC
Alumni tenen les portes obertes a una gran xarxa de
contactes.
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ESTEBAN PACHA, director general de l’Organització
Internacional de Telecomunicacions Mòbils per Satèl·lit (IMSO)
Enginyer nàutic per la UPC

"UPC Alumni 
és un gran ajut per 
al desenvolupament
professional i serveix
de vincle d’unió social”
“La xarxa de contactes que es deriven d’una xarxa
com és UPC Alumni és un gran ajut per al desenvolu-
pament professional de tots els seus integrants i ser-
veix de vincle d’unió social o d’opinió. Així mateix, la
institució pot beneficiar-se d’aquest potencial de
recursos que els exalumnes poden oferir i aportar.
Ofereixo tot el meu suport a la iniciativa.”

PEDRO NUENO, professor de la IESE Business School i presi-
dent executiu de la China-Europe International Business School
Arquitecte tècnic i enginyer industrial per la UPC 

“El 'network' és una font
d’oportunitats: he vist 
més èxits d’equips 
que d’individus”
“El network és una font d’oportunitats. Els reptes del
futur es poden abordar millor mitjançant aliances, en
societat, perquè treballar en equip requereix genero-
sitat, humilitat i ètica, valors que són importants. Per
tant, una associació potent d’antics alumnes que faci-
liti la trobada i que suggereixi idees i camins per anar
plegats pot contribuir d’una manera extraordinària a
l’èxit professional dels seus membres.”

MARIA DE SÒRIA, estudianta de doctorat a l’Institut
Tecnològic de Massachusetts (MIT)
Enginyera aeronàutica per la UPC

“UPC Alumni serà molt útil
per als antics alumnes que
són a l’estranger”
“UPC Alumni tindrà un gran valor, ja que permetrà
mantenir connectats els titulats i titulades amb la
Universitat. Aquesta xarxa permetrà fer més efectiu
l’intercanvi d’informació i d’interessos, i és per aquest
motiu que obrir una oficina d’UPC Alumni a l’estran-
ger serà molt útil per als antics alumnes que s’han
traslladat a aquests països.”



EULÀLIA NUALART, professora i investigadora de la
Universitat París 13 (França) 
Matemàtica per la UPC

“Una eina per no perdre 
el rastre dels titulats 
i titulades”
“Tant per a les persones titulades recentment com per a
les que estan decidint els seus estudis és important
saber quines són les ofertes de treball que tindran en
relació amb la carrera escollida. I per fer-ho, no hi ha res
millor que recollir l’experiència dels anteriors titulats i
titulades. UPC Alumni ha de ser l’eina per no perdre’n el
rastre, donar-los aquesta informació i mantenir-hi el con-
tacte, fins i tot organitzant una trobada anual.”

PERE VILA, director de Tecnologia de la Corporació RTVE
Doctor enginyer de telecomunicació per la UPC

“UPC Alumni aportarà 
un valor real, tant en 
l’àmbit professional 
com en el personal”
“De la meva experiència a la UPC valoro molt positiva-
ment el treball, la cultura i la xarxa social que he esta-
blert amb els companys d’escola i la resta d’enginyers.
Ara UPC Alumni facilitarà el contacte entre els titulats i
titulades, però també serà una base sobre la qual es
podran desenvolupar activitats realment útils i que
aportin un valor real, tant en l’àmbit professional com
en el personal.”

MATEO VALERO, director del Barcelona Supercomputing
Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS)
Doctor enginyer de telecomunicació per la UPC

“Actualment tenim 
una Universitat puntera 
en l’àmbit de la recerca”
“La gent que ens dediquem a la recerca som persones
privilegiades i els cursos de doctorat són les primeres
oportunitats on s’aprèn a investigar. En aquest sentit,
animo als estudiants de doctorat a què deixin volar la
seva imaginació i tractin de trobar bones solucions als
problemes que es plantegen durant la realització dels
cursos. Sense una bona investigació, no hi ha idees bri-
llants, sense idees no hi ha innovació, i sense innovació
un país no juga a la Champions.”
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CARLOS FERRATER, fundador de l’Office of Architecture in
Barcelona (OAB)
Arquitecte per la UPC

“UPC Alumni serà una eina
de comunicació i d’interre-
lació professional fonamen-
tal per als arquitectes”
“En un moment difícil per a la feina d’arquitecte, ini-
ciatives com la d’UPC Alumni són més benvingudes
que mai, ja que serà una eina de comunicació i d’in-
terrelació per als professionals del sector. La forma-
ció en arquitectura a la UPC seria molt més comple-
ta si s’hi introduïssin les pràctiques a despatxos pro-
fessionals. UPC Alumni hauria de promoure els con-
tactes en aquest àmbit, cosa que donaria molta
potència a la xarxa.”

CARME DEULOFEU, directora d’Estudis i Innovació Tecnològica
de Metro a TMB
Enginyera de camins, canals i ports per la UPC

“La col·laboració entre el
món acadèmic i l’empresa-
rial és molt necessària”
“Sempre he estat molt vinculada a l’Escola de Camins
i a la UPC. Exerceixo la docència perquè estic conven-
çuda que hem de transmetre els nostres coneixe-
ments i experiències a les noves generacions d’en-
ginyers i enginyeres. No hi ha un vincle suficient entre
el món acadèmic i l’empresarial i crec molt necessà-
ria la col·laboració i el treball conjunt.”

ALBERT VILALTA, director general de TABASA-CADÍ
Enginyer de camins, canals i ports per la UPC

“A UPC Alumni puc aportar
experiència i transmetre
l’orgull d’haver passat 
per la UPC”
“Sempre he trobat a faltar un lloc de trobada perma-
nent amb la Universitat on puguis aportar experiència
i alhora mantenir-te al dia quant a formació, tendèn-
cies, innovació o contacte amb les persones. Crec
que puc aportar la meva experiència professional i
vital, i transmetre l’orgull i la satisfacció d’haver pas-
sat per la UPC.”

Formació 
a l'avantguarda
per a una
carrera d’èxit
Aportar valor, coneixements i eines a la carrera pro-
fessional, i mantenir-se a l'avantguarda des del punt
de vista tècnic i de la gestió del negoci són reptes indi-
viduals que UPC Alumni vol contribuir a assolir. Per
això posa a disposició dels membres de la comunitat
descomptes especials per a una bona part de l’oferta
formativa lligada a l’entorn UPC. Per exemple, s’ofe-
reix als UPC Alumni Premium un 10 % de descompte
en més de 200 programes anuals de màsters, post-
graus i cursos d’especialització d’enfocament profes-
sional. Aquesta extensa oferta de formació continua-
da està orientada a enfortir les competències profes-
sionals en les àrees de l'arquitectura, l'enginyeria, la
gestió i organització d’empreses, la sostenibilitat i les
tecnologies de la informació i la comunicació.
Es tracta d’una formació de qualitat, avalada no
només per la recerca i la transferència de coneixe-
ment de la Universitat, sinó també per la vinculació de
més de 300 empreses que participen en els progra-
mes formatius.
Així mateix, també poden gaudir d’un 10 % de des-
compte en tots els programes formatius de la UPC
School of Professional & Executive Development, un
centre de formació d’excel·lència de la Universitat
focalitzat en els àmbits professional i executiu dins les
àrees d’expertesa en arquitectura, enginyeria civil,
enginyeria industrial, TIC, empresa i sostenibilitat.
Aquests programes inclouen màsters, postgraus i cur-
sos d’especialització pensats per ampliar, actualitzar o
aprofundir coneixements tècnics, i programes execu-
tius per assolir noves competències en l’àmbit de la
gestió i la direcció d’empreses o organitzacions.
El mateix descompte s’aplica per a qualsevol dels cur-
sos de la Fundació CIM, que imparteix màsters i post-
graus dissenyats per ajudar i especialitzar els profes-
sionals de l'àmbit de les tecnologies de la producció i
el desenvolupament del producte.

Competències comunicatives
D’altra banda, a tots els membres d’UPC Alumni se’ls
ofereix un paquet d’activitats formatives adreçades a
l’aprenentatge d’idiomes i a la millora de les compe-
tències comunicatives i interculturals. A través del
Servei de Llengües i Terminologia de la UPC, es propo-
sen cursos d’idiomes en modalitat virtual per a tots els
nivells d’anglès i català, i de nivell inicial de xinès, així
com cursos específics per preparar exàmens oficials
d’anglès i català. També es poden cursar sessions de
comunicació tècnica en anglès i tallers per millorar
l’expressió oral i escrita, entre d’altres. Els membres
d'UPC Alumni poden gaudir també d'uns descomptes
en aquestes activitats.



“Com a col·lega amb més anys d’experiència,
diria als alumni que dediquin molt de temps
als seus col·laboradors —que són els que
marquen la diferència—; que visquin els

valors de la integritat, l’esforç i el compromís;
que es comparin sempre amb els millors, i
que gaudeixin de la feina i facin gaudir els que
els envolten.”

FRANCESC BELIL, ex CEO del clúster del sud-oest d’Europa de Siemens
Enginyer industrial per la UPC

“Cal gaudir de la feina i fer gaudir 
els que t’envolten”

“La borsa de treball que ha posat en marxa
UPC Alumni serà molt útil per a empreses
com és AREAS, ja que sovint busquem perso-
nal per fer-hi pràctiques. Aquesta és una opor-
tunitat per a les persones que venen a treba-

llar però també per a l'empresa, ja que ens
aporta coneixement i noves maneres d’ac-
tuar. Al mateix temps, ens permet conèixer les
persones i tenir-les en compte per a futures
col·laboracions.”

MIREIA GARCIA ROCA, directora de qualitat d'AREAS
Enginyera tècnica agrícola per la UPC

“Vaig rebre una formació aplicada i focalitzada 
a la realitat de l’empresa”

“La UPC em va obrir les primeres portes pro-
fessionals. Ara reconec que l’educació rigoro-
sa d’aquesta universitat i les experiències
professionals viscudes m’han servit per for-
mar una base sòlida per continuar avançant

en els meus coneixements. Sempre m’havien
motivat els reptes i els estudis universitaris a
la UPC em van ajudar a buscar les solucions
utilitzant l’anàlisi, l’abstracció i la capacitat de
síntesi.”

ISRAEL RUIZ, vicepresident executiu de l’Institut Tecnològic 
de Massachusetts (MIT) 
Enginyer industrial per la UPC

“La UPC em va obrir les primeres portes 
professionals”

"A l'Escola de Mines (actual EPSEM) vaig
adquirir uns coneixements molt bons que
m’han permès accedir a uns determinats
llocs de treball en el món de la producció, de

l’enginyeria i de l’organització. El que puc
aportar a UPC Alumni és, doncs, més de 40
anys d’experiència professional, 30 dels quals
en el camp de les emergències".

JOSEP AROLA, responsable de la Unitat de Gestió de la Regió d'Emergències
Centre del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya
Enginyer tècnic de mines per la UPC

“Puc aportar 30 anys d’experiència en el camp de
les emergències”



Busco feina,
per on 
començo?
Acabar la carrera i no saber on t’has d’adreçar, quines
són les millors opcions per cercar feina, de quins
recursos es disposen, quins són tots els perfils profes-
sionals als quals es pot optar... Són algunes de les
qüestions que el servei d’assessorament professional
d’UPC Alumni ajuda a resoldre. A través d’entrevistes
personals, els membres Premium reben orientació
sobre com han de gestionar la seva carrera professio-
nal tant si estan buscant feina com si volen redirigir el
perfil professional. Així, més enllà de la planificació de
la cerca de feina, la iniciativa pretén ser una eina de
suport en la definició dels objectius professionals, en
la gestió de la carrera o en la presa de decisions aca-
dèmiques i professionals.
És per això que, a més de disposar d’una àmplia borsa
de treball, el servei ofereix un contacte continu amb
les empreses que són potencials contractadores. A
través de taules rodones, presentacions d’empreses o
visites a entitats clau per als titulats i titulades de la
UPC, els membres d’UPC Alumni poden disposar d’in-
formació de primera mà sobre el personal que el mer-
cat demana en cada àmbit, quina formació comple-
mentària els pot suposar un valor afegit en el seu
currículum o quines són les competències transver-
sals que hauria de tenir una persona que busca feina.

Internet al teu favor 
L’equip de professionals d’orientació ofereix un seguit
de seminaris i tallers mensuals que resolen qüestions
més pràctiques, com ara com millorar el curriculum
vitae, però també com superar les entrevistes de
feina i les proves psicotècniques dels processos de
selecció. UPC Alumni proposa, a més, l’aprofitament
de les eines que el web 2.0 ofereix per posicionar la
marca personal i assolir l’èxit en la cerca de feina. En
aquest sentit, la xarxa és un aliat en aquest procés i
és per això que posa a disposició dels seus usuaris
una aplicació per a la borsa de treball en línia i auto-
matitzada. L’eina facilita als alumni de la UPC la intro-
ducció i actualització dels seus perfils i l’accés a les
ofertes de feina, però també permet a qualsevol
empresa incorporar una oferta al sistema de forma
senzilla, de manera que s’afavoreix el contacte dels
titulats i titulades amb les empreses.
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MÒNICA SALA, directora general d’Orange Catalunya
Enginyera de telecomunicació per la UPC

“Formar part d’UPC Alumni
fa tangible el meu orgull de
pertinença a la Universitat”
“Formar part d’UPC Alumni és un honor, ja que és la
forma de fer tangible el gran orgull de pertinença a la
Universitat que tinc. Aportaré la meva experiència i
coneixement en tot allò que calgui, però estic segura
que rebré més del que donaré, perquè el volum d’ex-
periència i coneixement que concentrarà UPC Alumni
serà molt gran.”

ROBERT BRUFAU, professor de l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura del Vallès i membre fundador de l’estudi BOMA 
Doctor arquitecte per la UPC

“La clau és seguir aportant
experiència i continuar
aprenent”
“Durant els anys hem anat creant la història de la
Universitat i adquirint coneixement al llarg de la nos-
tra trajectòria professional. UPC Alumni permetrà que
puguem compartir tot aquest aprenentatge amb els
nous titulats i no deixar-lo tancat en un calaix. A més,
ells ens mantindran l’esperit universitari fresc i jove
per poder continuar amb la història.”

JORDI MERCADER, president de Miquel y Costas & Miquel 
i vicepresident segon de ”la Caixa”
Enginyer industrial per la UPC

“UPC Alumni potenciarà la
feina feta per l’Associació
d’Amics de la UPC”
“Vaig fundar i presidir l’Associació d’Amics de la UPC
durant 18 anys perquè era una manera de tornar a la
Universitat allò que m’havia donat per desenvolupar-
me. El projecte UPC Alumni li donarà continuïtat
i potenciarà la feina feta, que ha servit per facilitar
l’ocupabilitat dels titulats i crear vincles entre nosal-
tres i amb les empreses.”
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“La idea que s’estudia una carrera i ja se sap
tot és totalment caduca i la vida ho desmenteix
de forma rotunda. Mantenir el contacte amb la
universitat per prosseguir els estudis, reciclar-

se i, probablement, reinventar-se professional-
ment és fonamental, ja que una de les neces-
sitats principals en la realitat en què ens tro-
bem és la reinvenció professional freqüent.”

MANUEL CAMPO VIDAL, director de l’Acadèmia de les Ciències i les Arts 
de la Televisió
Enginyer tècnic industrial per la UPC

"El contacte amb la universitat és fonamental 
per a la reinvenció professional”

“Després de 13 anys d’experiència interna-
cional a la consultora Atos, actualment sóc
responsable de les solucions tecnològiques
dels Jocs Olímpics d’Hivern que es faran a
Sotxi, a Rússia.

El que més valoro de la meva formació a la
Universitat és el desenvolupament de la capa-
citat de raonar davant les diverses situacions
en les quals m'he trobat i poder prendre deci-
sions fonamentades i amb criteri.”

MARTA SANFELIU, cap d’integració per als Jocs Olímpics d’Hivern 2014 a Atos 
Enginyera informàtica per la UPC

"A la UPC vaig desenvolupar la capacitat 
de prendre decisions”

“Tots els exalumnes d'aquesta Universitat
hem seguit vides professionals diferents que
ens han portat a viure experiències, adquirir
coneixements i conèixer moltes persones al

llarg d’aquest camí. Compartir-ho mitjançant
aquesta nova iniciativa de la Universitat serà
positiu tant per a professionals sènior com
per als més joves.”

JAUME SALVAT, director general d’Andorra Telecom
Enginyer de telecomunicació per la UPC

“UPC Alumni s’ha d’anar construint dia a dia 
amb les aportacions de tots”

“Quan dirigia l’ESTEC, la UPC era la principal
font de contractació d’estudiantat, de docto-
rands i de titulats i titulades en pràctiques que
no havien d’envejar gens els de les millors uni-
versitats tècniques del món. L’entusiasme dels

joves és la millor font de motivació per seguir
treballant. Els recomano estudiar idiomes, sor-
tir a l’estranger i mantenir els lligams per a
quan tornin. Per això és important tenir una
xarxa de la UPC al món.”

JOAN DE DALMAU, cap de l'Oficina de Comunicació del Centre de Recerca i
Tecnologia Espacial (ESTEC) de l’Agència Espacial Europea (ESA)
Enginyer industrial per la UPC

“És important tenir una xarxa de la UPC al món”
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Préstecs 
UPC Alumni
Els membres d’UPC Alumni tenen l’oportunitat també
de col·laborar econòmicament amb el programa de
Préstecs UPC Alumni, engegat pel Consell Social de la
UPC i que tracta de facilitar a l’estudiantat la realitza-
ció dels estudis de grau i postgrau cobrint les despe-
ses de matrícula, l’allotjament o el transport, aquí o a
l’estranger. El que fa diferent aquest programa de
préstecs d’altres és que l’estudiant que obté el prés-
tec  l’haurà de retornar sense interessos en un futur,
quan ja estigui integrat en el món laboral. L’honor és
l’únic aval que es compromet en aquest acord amb la
Universitat, que es cancel·larà en retornar els diners al
fons UPC Alumni perquè altres estudiants puguin
beneficiar-se del programa.

Objectiu: tancar el cercle
Ramon Carbonell, vicepresident de COPCISA i mem-
bre del Consell Social, és un dels impulsors del pro-
grama. Per a ell, en el rerefons de la iniciativa està el
fet que cada vegada més l’estudiant s’haurà de fer
càrrec d’una part creixent del cost real dels seus estu-
dis a través de la matrícula i faran falta noves mesu-
res que garanteixin la igualtat d’oportunitats. “Podria
passar que aquell alumne que per la seva capacitat
hauria de poder fer una carrera universitària, es vegi
limitat econòmicament. Per això, hem de dissenyar
eines alternatives que trenquin aquesta barrera”.
“Col·laborant en aquest programa de beques —afir-
ma— posem el fonament d’un pilar del futur sistema
universitari. En aquest tipus d’ajuts, l’estudiant assu-
meix que anar a la universitat té un cost i que és un
esforç, però que li permetrà accedir a una posició
laboral millor. També és fa evident que, retornant els
diners, altres persones es beneficiaran del fons UPC
Alumni en un cicle sense fi. El cercle virtuós es tanca
quan, 20 anys després, aquell estudiant recorda que
la Universitat li va donar molt i fa el mateix que van fer
altres per ell, i aporta una donació al fons UPC Alumni.
I estic segur que ho farà de gust.”
El curs 2011-2012 s’han atorgat, de forma pilot, les
quatre primeres beques a estudiants seleccionats al
Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS),
universitaris especialment motivats per l’estudi que
cursen dues titulacions de la UPC a la vegada. La con-
vocatòria s’estendrà progressivament a altres centres
docents.
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NEREA AMORÓS, professora associada del Kigali Institute of
Science and Technology (Rwanda) i membre de l’ONG África Nos
Mira
Arquitecta per la UPC 

“La col·laboració com 
a institucions i com a 
individus ens fa créixer 
i ser més creatius”
“Treballar en altres països i amb tot tipus de gent ha
obert la meva visió sobre la nostra tasca com a arqui-
tectes. Fer escoles o facilitar l’accés a l’aigua al nord
d’Etiòpia m’ha fet veure com una petita innovació pot
servir com a catalitzador de canvis i millores a més gran
escala. La col·laboració com a institucions i com a indi-
vidus ens fa créixer i ser més creatius.”

RAMON CARBONELL, vicepresident de COPCISA
Enginyer industrial per la UPC

“Ens agradaria motivar 
a altres alumni a participar
en el programa de préstecs
UPC Alumni"
"Els préstecs UPC Alumni  són un projecte d’UPC
Alumni que hem engegat uns exalumnes de la
Universitat, preocupats per la sostenibilitat social. Ara
ens agradaria motivar a altres titulats a participar en el
programa i que alguna entitat s’enamorés del pro-
jecte. M’agrada saber, que potser d’aquí 200 anys algú
estarà becat pels mateixos diners que vaig donar."

MERITXELL VIÑAS, enginyera aeronàutica a Science [&]
Technology i a TNO Science and Industry (Holanda) 
Enginyera aeronàutica per la UPC

“Un vincle amb l’estranger
per potenciar el sector
espacial a Catalunya”
“UPC Alumni hauria d’establir-se com un vincle entre
les empreses catalanes i les de l’estranger que cana-
litzi les oportunitats de mercat i les relacions que
poden potenciar el sector espacial a Catalunya. Una
bona xarxa de networking entre els titulats i titulades
de les diferents disciplines de la UPC facilitarà la parti-
cipació de les empreses d’aquí en projectes interna-
cionals. Hi ha ningú millor que nosaltres per vendre el
producte que tenim a casa?”
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“Sóc de la primera promoció d’Enginyeria de
Telecomunicació: en recordo l’exigència i l’es-
treta relació entre companys, professorat i
amb la institució. Crec que l’empresa i la uni-
versitat hauríem d’enfocar conjuntament la

recerca. Les jornades que organitza UPC
Alumni poden fer més visible la tasca dels
investigadors i investigadores a les empreses
i a la vegada promoure la formació contínua
dels antics alumnes.”

PEDRO MIER, president executiu de Mier Comunicaciones
Enginyer de telecomunicació per la UPC

“UPC Alumni pot fer més visible per 
a les empreses la recerca de la Universitat”

“És fonamental que UPC Alumni promogui el
vincle del món empresarial amb l’universitari i
s'estengui a l’estranger. El món és global, i
més en els àmbits de la tecnologia. Hi ha

molts alumni de la UPC que estan desenvolu-
pant un paper internacional molt rellevant,
tant per la seva posició com per l’impuls d’ini-
ciatives emprenedores.”

PILAR CONESA, fundadora i directora d’Anteverti Consulting
Enginyera informàtica per la UPC

“Hi ha molts alumni amb un paper internacional
molt rellevant”

“Des de l’entorn professional els titulats i titu-
lades podem enriquir la xarxa UPC Alumni
aportant informació, experiència i coneixe-
ment de la trajectòria i el bagatge individuals.
Crec que es tracta d'un feedback imprescindi-

ble per adaptar els estudis a les necessitats
del món laboral. Si volem que les universitats
tinguin prestigi, és necessari que s'expandei-
xin internacionalment; celebro, doncs, que
UPC Alumni ho faci.”

JORDI PUIG MENGUAL, cap de torn a Minas de Aguas Teñidas, S. A.
Enginyer tècnic de mines per la UPC

“Podem aportar un 'feedback' imprescindible per
adaptar els estudis a les necessitats laborals”

“Estic totalment convençut que la posada en
marxa del projecte UPC Alumni facilitarà l'in-
tercanvi de coneixement i experiències entre
les persones que formem part d'aquesta
comunitat.

El mateix objectiu que persegueix aquest nou
servei és el que mou COMSA EMTE a col·labo-
rar amb la UPC des de fa més d’una dècada
per promoure iniciatives d'investigació en
l'àmbit de les infraestructures.”

JORGE MIARNAU, president de COMSA EMTE
Enginyer de camins, canals i ports per la UPC

“Facilitarà l'intercanvi de coneixement entre les
persones que formem part d’aquesta comunitat”



Joan Pi
Llorens
President d’UPC
Alumni.

l’entrevista
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Vostè va estudiar a la UPC, però després ha tingut rela-
ció amb la Universitat a través del conveni signat amb
IBM per a la instal·lació del MareNostrum, un dels
superordinadors més potents del món...
Sí, vaig firmar amb el rector Jaume Pagès el primer acord amb
IBM per instal·lar el superordinador MareNostrum a la UPC.

Per què va cursar l’Enginyeria Industrial? 
Vaig dubtar molt perquè també m’agradaven molt les lletres.
Al final vaig decidir que l’enginyeria seria la meva professió i
les lletres, la meva afició. No em vaig equivocar.

I com va ser l’experiència?
Vaig viure un moment molt interessant. Vaig cursar el pla del
64 i vaig viure el ressò de la Caputxinada, les repercussions al
nostre país del Maig del 68...; era a l’Escola durant el mític
concert de Pete Seeger, que es va haver de refugiar en un
dels laboratoris. Va ser una època apassionant en què, a
banda dels esdeveniments polítics, es produïa una gran reno-
vació social i intel·lectual. En si mateixa la carrera va ser des-
igual perquè a l’Escola encara hi havia una part del professo-
rat que feia les classes des de la desgana, catedràtics nome-
nats no sé com. Altres professors, en canvi, em van apassio-
nar i van despertar una curiositat intel·lectual que afortunada-
ment encara em dura.

Què hi va aprendre?
Vaig aprendre a aprendre, el rigor, l’anàlisi, a buscar solucions,
a no tenir por als problemes i a enfrontar-m’hi, tot i que d’en-
trada no sàpiga per on agafar-los.

Per què s’ha involucrat en UPC Alumni?
El rector m’ho ha demanat i em fa molta il·lusió. He tingut una
vida geogràficament errant que m’ha permès conèixer altres
països i cultures. Aquí no hi ha hagut una tradició de seguir
vinculat a la universitat, a l’escola, als companys, però tam-
poc s’han facilitat els vehicles per fer-ho. Als Estats Units, en
canvi, això era ben normal i positiu. Quan el rector Giró em va
explicar el projecte, em va fer il·lusió perquè en permetia re-
retornar a una institució que havia estat molt important per a
mi, la de la Universitat. Em motiva molt ajudar a recuperar
aquesta vinculació.

Com pot ser útil al país UPC Alumni?
Hauria estat més difícil d’explicar fa alguns anys, però ara
tothom entén el valor del networking. La suma de la capaci-
tat individual de moltes persones —que són alumni i que tre-
ballen a llocs molt rellevants de l’empresa, d’institucions,
d’organitzacions no governamentals...— és un valor que

podem potenciar si aconseguim crear un vincle associatiu,
una xarxa útil per als individus i també per al país. Aquest
valor serà més important si aconseguim una associació dinà-
mica, amb contingut i iniciatives.

Què és fonamental en una xarxa d’antics alumnes?
Estic convençut que hi ha molts companys que tenen la
voluntat de col·laborar i mantenir una vinculació activa amb la
Universitat i amb la realitat viva de l’acadèmia, que són les
persones. Dit això, algú ha de proporcionar els mitjans perquè
aquella predisposició fructifiqui en realitats. És fonamental ser
a prop del pensament, de la recerca, facilitar la curiositat cien-
tífica. Més enllà de la formació i l’actualització permanent del
coneixement, cal que afavorim la vinculació amb una mane-
ra de fer les coses inspirada en la curiositat intel·lectual i la
voluntat de servei. Tot i que és una qüestió d’enfocament per-
sonal, hi ha d’haver una predisposició personal per viure la
professió d’aquesta manera i UPC Alumni n’ha de ser un faci-
litador. Si ho fem bé, l’associació també ens donarà a tots ser-
veis i eines útils, però ens equivocaríem greument si reduís-
sim l’associació a la mera prestació de serveis als associats.

Quin és el tret diferencial d’UPC Alumni?
La UPC ens arrela profundament a Catalunya, i a la institució,
i des d’aquesta realitat tenim una voluntat cosmopolita, uni-
versal, que és molt necessària. La UPC, que ha incorporat
BarcelonaTech a la seva marca, té un component internacio-
nal que volem capturar, especialment de tants i tants antics
alumnes que viuen arreu del món.

Quins són els seus objectius per als propers cinc anys?
Donar a conèixer UPC Alumni, intentar vincular-hi i associar-hi
el màxim nombre de titulats i titulades i també d’amics de la
UPC com a alumnis protectors, ja que l’associació està ober-
ta a persones que tenen o han tingut una relació no estricta-
ment acadèmica amb la Universitat. Posarem en marxa acti-
vitats i projectes rellevants, quantificables i realistes. El nostre
objectiu és aconseguir el cercle virtuós de donar a conèixer
UPC Alumni, tenir una massa crítica de socis important, orga-
nitzar activitats interessants que ens donin capacitat per, a la
vegada, fer més coses i atraure més alumni...

Tot plegat un repte...
Ho tenim tot a favor: el suport de la UPC, l’entusiasme de molta
gent compromesa amb el projecte... El repte ara és fer-ho bé. A
la UPC vaig aprendre que una bona idea està molt bé, però que
no fructifica si no hi ha un projecte realista i ben executat que
la converteixi en realitat. Aquest és el nostre repte: fer que UPC
Alumni sigui una realitat i no només una bona idea.

“UPC Alumni serà una
xarxa útil per a l’individu
i també per al país”

Joan Pi Llorens és el president d’UPC Alumni. Figura clau quan es parla d’alta gestió empre-
sarial i de tecnologia, ha concretat la seva carrera professional en el lideratge a IBM. En
aquesta empresa ha ocupat posicions que van des de la vicepresidència de Serveis
Financers fins a la presidència de la multinacional per a Espanya i Portugal.
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