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Un total de 1.042 
estudiants i estudiantes
han participat en algun
programa de mobilitat
amb reconeixement
acadèmic. Encara 
que els països més 
sol·licitats continuen
sent França, Alemanya 
i Itàlia, les destinacions
s’amplien. Així, de
la destinació clàssica 
que era Europa es 
passa a sol·licitar 
els Estats Units, 
Canadà, Austràlia 
o l’Índia, que esdevenen
atractius per a
l’estudiantat. 
Hi contribueix el fet 
que, per primera 
vegada, s’atorgaran 
ajuts per marxar
fora d’Europa, a
partir del curs
2007-2008 • 3

Mobilitat internacional, 
l’aventura d’aprendre

Idees sostenibles i
ambientals amb premi.
11 projectes s’han presentat
a la 10a. edició del Concurs
d’Idees Ambientals i Sosteni�
bles. Nous materials proce�
dents del rebuig o la cons�
cienciació en la sostenibilitat
són els temes d’algunes de
les idees guanyadores.
Enguany, a més, el lliurament
dels guardons ha tingut lloc a
l’Aula Rogent de l’ETSAB, un
espai sobre el qual s’ha
actuat a partir de
les aportacions del
projecte guanyador
de la vuitena edició
del certamen •

Balanç d’un any de
govern. El 29 de març va
fer un any de la presa de
possessió d’Antoni Giró
Roca com a rector, un any en
el qual han continuat les
incerteses en el procés d’a�
daptació a l’Espai Europeu
d’Educació Superior, el gran
repte de la Universitat d’a�
quest inici de segle. Tot i això,
s’han posat en marxa un bon
nombre de projectes
adreçats a impulsar la UPC i
la seva especifici�
tat: “Volem jugar a
la Champions”, diu
metafòr icament
Antoni Giró • 4

El superEl superorordinadordinador
‘Mar‘MareNostrum’, eNostrum’, 
prprotagonista otagonista 
d’un conte infantild’un conte infantil
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El 29 de març va fer un any que Antoni
Giró Roca va ser investit rector de la
Universitat. Reusenc, doctor en Cièn�
cies Físiques per la UB, el nou rector
disposa d’una llarga experiència en la
gestió universitària com a degà, direc�
tor de departament i vicerector i també
a l’Administració com a director general
d’Universitats i de Recerca. Giró, en ini�
ciar el mandat, es va marcar com a
objectiu “treballar per reforçar el
tarannà de la UPC i la seva especificitat
i empenta a partir d’il·lusionar en un
projecte comú el PDI, el PAS i l’estu�
diantat.”

Algunes accions
En un marc d’incerteses externes pro�
vocat pel procés de modificació de la
LOU, les indefinicions quant a l’Espai
Europeu d’Educació Superior i els can�
vis soferts en el DURSI i, ara, en el
departament d’Innovació, Universitats i
Empresa, les actuacions més rellevants
que s’han dut a terme durant el primer
any de mandat poden resumir�se en
aquests punts: 

• Elaboració d’un pressupost realista i
posada en marxa d’un seguit de mesu�
res econòmiques adreçades a contenir la
despesa, fer front al dèficit i eliminar�lo.

• Definició del Pla de govern UPC 10,
amb la mirada posada en l’horitzó de
l’Espai Europeu d’Educació Superior i
en les línies d’actuació previstes fins a
l’any 2010. D’aquesta manera, la Uni�
versitat està en ple procés d’adaptació
de les titulacions i ja disposa d’una
oferta d’excel·lència adaptada a l’EEES
de 55 màsters oficials, 7 dels quals for�
men part del programa Erasmus Mun�
dus i 10 s’imparteixen íntegrament en
anglès. D’altra banda s’està elaborant
el mapa de graus, que ha de donar lloc
a la redefinició dels plans d’estudis que
s’hauran d’implantar el curs 2008�
2009, plenament adaptats a l’EEES. A

més, s’ha definit un nou marc normatiu
per al doctorat.

• Campus de l’Enginyeria Industrial i la
Innovació al Besòs: ha merescut una
atenció especial el camí recorregut fins
a l’aprovació per part del Consell de
Govern del projecte Campus de l’En�
ginyeria Industrial i la Innovació del
Besòs, projecte que, per concretar�se,
haurà de comptar amb la participació
de l’ETSEIB, l’EUETIB i altres ens impli�
cats. El rector no amaga que la defini�
ció d’aquest projecte està sent una de
les qüestions més delicades amb les
quals s’ha enfrontat durant els darrers
dotze mesos. 
De fet, a l’acord del Consell de Govern
s’hi va arribar, d’una banda, com a
conseqüència de l’anàlisi dels costos
econòmics i temps d’execució dels tre�
balls necessaris per a la rehabilitació de
l’ETSEIB; de l’altra, a partir de l’estudi
d’oportunitats i del projecte acadèmic
que es podien derivar de l’impuls del
Campus de l’Enginyeria i de la Innovació.

• Persones: durant l’any que ara acaba,
s’ha estabilitzat la plantilla de la univer�
sitat (PDI i PAS) tenint en compte el
desenvolupament professional de les
persones i el marc de la conciliació
familiar. En el cas del PAS, el manual de
perfils, l’aplicació del pla Concilia o l’a�
cord sobre un pla de pensions de les
universitats públiques catalanes són
algunes concrecions del procés. Pel
que fa al PDI, s’ha signat el conveni del
PDI laboral, s’ha fet la integració del
professorat de l’ESAB i s’ha estabilitzat
la plantilla d’investigadors Ramon y
Cajal. També sobre aquest col·lectiu es
tenen en compte el pla Concilia i el pla
de pensions.

• Patrimoni: s’han portat a terme
actuacions de millora de les infraestruc�
tures de tots els campus i centres terri�

torials mitjançant l’aprofitament dels
recursos provinents del Pla plurianual
d’inversions 2001�2006, que ha estat
executat en un 98,9 % i que ha implicat
una inversió de 78,3 milions d’euros.
D’altra banda, s’ha donat suport al
desenvolupament de grans projectes
de recerca, com el Barcelona Super�
computing Center�Centre Nacional de
Supercomputació, o la creació del
CETaqua, o l’impuls del Centre de
Transferència de Tecnologia.

• Internacionalització: l’impuls d’ac�
cions que promoguin un augment de la
mobilitat de l’estudiantat i del PDI, l’am�
pliació de l’àrea d’influència geogràfica
de la UPC, el reforçament dels lligams
de la UPC amb xarxes internacionals
de referència i la promoció de dobles
titulacions són alguns dels aspectes
que s’han aprofundit al llarg de l’any en
aquest àmbit. En aquesta mateixa línia,
destaca la posada en marxa de l’ano�
menada ‘menció internacional’, que
reconeix a l’estudiantat una estada de
formació a l’estranger o la defensa del
PFC en altres llengües.

• El suport a la creació d’empreses, a la
cooperació i a una visió transversal i
universal de la sostenibilitat (que pren
com a marc de referència el Pla Soste�
nible 2015), són unes altres línies d’ac�
ció del govern del darrer any, en què
també s’ha fet un gran esforç per
reforçar l’activitat institucional. >>>>>

Balanç d’un any
“Ha estat un any intens.” Així defineix el rector Antoni Giró el primer any
al capdavant del govern de  la UPC, un any en el decurs del qual s’han
desenvolupat un bon nombre d’accions en tots els àmbits d’activitat, 
d’acord amb les actuacions que conté el Pla de govern 2006-2010
(UPC10), que es va presentar en el Claustre universitari del 21 de desem-
bre. D’altra banda, el rector, en fer balanç de l’any, destaca l’alta partici-
pació de la comunitat universitària per complir els objectius marcats.
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Política general de la UPC
Pla de govern: Pla UPC 10 (2006�2010). 

Docència
Procés d'adaptació de les titulacions a 

l'EEES: elaboració del mapa de grau i procés
d'elaboració dels plans d'estudis.

Oferta de màsters oficials 2007�2008. 
Menció internacional dels estudis.
Integració del doctorat a Prisma.
Nou marc normatiu dels estudis de doc�

torat adaptat a l'estructura EEES.
Implantació d'ATENEA a tota la UPC.
Promoció integrada de l'oferta de post�

grau i de l'oferta de formació contínua.
Gestió d'ajuts per a projectes per a activi�

tats específiques d'adaptació a l'EEES.

Recerca
Suport a grans projectes de recerca:

microtró i nou edifici per al Barcelona Super�
computing Center.

Impuls al CT i al Parc Tecnològic.
Estructuració de les unitats de recerca.
Creació del Consell del CER i Xarxa IT.
Intensificació investigadora, convocatòria I3.
Beques UPC recerca.
Política sobre els espais de recerca.
Participació en grans centres com ara el

Centre Tecnològic de l'Aigua (CETAQUA) o
Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC).

Potenciació de la relació amb les empre�
ses: noves càtedres i aules d'empresa.

Impuls a la Càtedra d'Accessibilitat.
Acords per a donacions d’equips de recerca.

Relacions internacionals
Ampliació de l'àrea geogràfica d'influència

de la UPC. 
Reforç dels lligams amb xarxes internacionals
Impuls a dobles titulacions internacionals.
Impuls a l'ús de l'anglès.
Promoció dels estudis a l'estranger.
Relacions de cooperació amb Àsia (Xina).

Les persones

PDI
Conveni del PDI laboral.
Integració del professorat de l'ESAB.
Estabilització dels investigadors Ramón y

Cajal.
Pla de pensions de les universitats públi�

ques catalanes.
Aplicació del Pla Concilia.

PAS
Estabilització de la plantilla, foment del

desenvolupament professional.
Manual de perfils. 
Impuls a la promoció del personal. 
Vies per a l'estabilització de la plantilla.
Aplicació del Pla Concilia.
Pla de pensions de les universitats públi�

ques catalanes.
L'estudiantat

Enquesta als titulats.
Regulació de les pràctiques als màster.

Economia
Ajust pressupostari i millora del dèficit.

Patrimoni
Millores en les infraestructures dels cam�

pus i centres territorials a través del compli�
ment del pla d'inversions 2001�2006.

Barcelona Campus Nord: pàrquing del
Campus Nord. Ampliació de l'edifici C1. Edi�
fici K2M. Centre de processament de dades
i reforma del canal del LIM. En procés la
urbanització de la zona. 
Torre Girona: acord per a la construcció d’un
edifici del BSC i d’un edifici de serveis. Dia�
gonal Sud: ETSEIB: edificis L i C'. Centre de
Recerca en Nanotecnologia. Portal del Conei�
xement, en col·laboració amb la UB i l'Ajunta�
ment de Barcelona. Increment de l'edificabili�
tat a l'EPSEB, l'ETSAB i el Parc Tecnològic.

Castelldefels. Campus del Baix Llobregat:
edifici CIMNE. Construcció d'Agròpolis a
Viladecans. Inici de l'edifici REDIT, edifici de
R+D i urbanització del Campus. Biblioteca
del Campus.

Terrassa. Campus de Terrassa: edifici del
Centre Tecnològic de Transferència de Calor.
Edifici per a Recerca. Centre Universitari de
la Visió. Laboratori Enginyeria Aeroespacial.

Sant Cugat del Vallès: creació del Centre
de Transferència de Tecnologia.

Manresa: acabament de la biblioteca.
Ampliació del Museu Valentí Masachs.
Acord per a la regularització de la situació
patrimonial del CTM i de la biblioteca.

Vilanova i la Geltrú: edifici Neapolis.
Emprenedors

Programa Innova. Suport als emprenedors.
Cooperació 

Impuls al CCD. 
Sostenibilitat

Pla Sostenible 2015 •

Resum de les actuacions

La docència a la UPC es fa en català en
un 56,5 % de les classes, en castellà en
el 40 % i en altres llengües en un 3,4 %
dels casos. Aquesta és una de les con�
clusions a les quals s’arriba a través de
l’enquesta sobre l’ús de les llengües en
la docència el curs 2004�2005, basada
en les respostes de l’estudiantat de
1.973 grups de classe diferents de 1r i
2n cicles. La situació és molt similar a la
de l’any 2002�2003, ja que l’ús del
català només ha augmentat un 0,85 %,
el castellà ha retrocedit un 1,28 % i les
altres llengües s’han estés un 0,43 %
més. L’informe mostra que el català és
la llengua més utilitzada a la Politècni�
ca, tant com a llengua oral, amb un 60
%, com per escriure a la pissarra 
(55,9 %) i als materials docents 
(53,5 %). Aquests materials de suport ja
es faciliten en altres llengües, com ara
l’anglès, en un 5,2 % dels casos de mit�
jana, i en àmbits com les TIC arriba al 8,9

%. Tanmateix, hi ha força diferències en
els usos lingüístics segons els centres
docents. Així, mentre a la Facultat de
Matemàtiques i Estadística i a l’Escola

Politècnica Superior de Manresa s’utilitza
el català per a les explicacions orals en
més d’un 80 % dels casos, hi ha escoles
on no arriba al 40 %, com ara l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyers de
Camins, Canals i Ports de Barcelona.
L’ETSECCB és una de les tres escoles
en les quals el castellà predomina com a
llengua escrita, juntament amb  l’Escola
Politècnica Superior d’Edificació de Bar�
celona i la Facultat de Nàutica de Barce�
lona. L’informe sencer es pot consultar al
web del Servei de Llengües i Terminolo�
gia • http://www.upc.edu/slt/serveis/

informacio

Un 56,5 % de la docència a la UPC es fa en català 

Primavera de la llengua. El 26 d’abril, el català va protagonitzar la Primavera
de la Llengua, organitzada pel Servei de Llengües i Terminologia de la UPC i la
UB.  A l’entorn del Palau Reial de Barcelona van sonar les cançons del 3r. Con�
curs de Grups de Música Universitaris. Un grup de la Facultat de Matemàtiques
i Estadística de la UPC, Surfing Slides, va rebre el premi del jurat, i el premi del
públic va ser per a Croma, un grup de la UB • 

>>>>>

http://www.upc.edu/slt/serveis/informacio
http://www.upc.edu/slt/serveis/informacio
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Els pirates informàtics ataquen 
el ‘MareNostrum’
El superordinador esdevé l’escenari d’una aventura 
protagonitzada per dos joves investigadors.

Salvar el MareNostrum d’una banda de
pirates informàtics, aquesta és la mis�
sió de la Laura i en Joan, els dos prota�
gonistes d’un dels llibres que la Direc�
ció General de Recerca del Departa�
ment d’Innovació, Universitats i Empre�
sa ha editat per fomentar la vocació
científica entre els infants. 
La iniciativa, que s’adreça a nens i
nenes de 6 a 10 anys, busca donar a
conèixer diverses àrees de la recerca
que es fa a Catalunya.  Aquest és el cas
del superordinador MareNostrum del
Barcelona Supercomputing Center�
Centre Nacional de Supercomputació.
Amb l’assessorament del seu director,
Mateo Valero, el conte dóna dades de
la màquina mentre els protagonistes
investiguen la situació de la seguretat
de l’accés per Internet del MareNos�

trum. Per a Mateo Valero, “aquesta
experiència ha estat molt interessant, ja
que he pogut conèixer la visió dels
nens en aquests aspectes. A més,
tractar temes tan tecnològics amb un
vocabulari tan diferent fa que sigui
necessari posar�hi un toc de ‘carinyo’”.  
El conte forma part d’una col·lecció de
cinc que tracten les disciplines de
medicina, informàtica, pedagogia, bio�
logia i arqueologia i que s’ha editat tant
en paper com en format digital. En
totes les històries els dos infants parti�
cipen, gràcies a uns poders màgics, en
recerques fetes a Catalunya. Per a l’e�
dició en paper s’ha fet una tirada de
3.000 exemplars, que es distribuiran
entre les escoles, a les biblioteques
públiques i a les aules hospitalàries •
http://www.upc.edu/noticies

Un total d’11 projectes s’han presentat
a la 10a. edició del Concurs d’Idees
Ambientals i Sostenibles de la UPC,
que consta de dues convocatòries. En
la convocatòria oberta, amb quatre
projectes presentats, el jurat va decidir
declarar desert el primer premi i atorgar
el segon premi ex aequo a tres projec�
tes. Núria Tomàs, estudianta de 2n de
batxillerat de l’IES Narcís Monturiol de
Barcelona, va ser una de les premiades
pel treball Aprofitament per a l’elabora�
ció de panells, del rebuig obtingut dels
residus sòlids urbans no seleccionats
en contenidors específics. “Es tracta
d’elaborar un material, a partir del
rebuig, que es pugui utilitzar com a
substitut de la fusta o del maó”, aclareix
Núria Tomàs. Un altre dels guanyadors
ha estat Hugo Godoy, titulat en Educa�
ció Física, amb el treball Regulación de
la intensidad de la luz de las luminarias
que funcionan tanto de día como de
noche. Segons Hugo Godoy “durant la
nit, l’ull millora la seva capacitat de visió.
Per això, una forma d’estalviar energia
seria disminuir la intensitat de llum dels

semàfors”. Finalment, el Col·legi Arrels
Primària de Solsona també ha estat
premiat per El monstre de les deixalles.
“Un monstre fet amb les deixalles de
l’esmorzar que ha servit per conscien�
ciar tothom i buscar alternatives a l’ho�
ra de portar el menjar”, aclareix la pro�
fessora Montse Rocamora.
Quant a la convocatòria universitària,
amb set projectes presentats, el jurat
també va declarar desert el primer
premi i va repartir el segon premi ex
aequo. “Obtenció de pasta de paper a
partir del rostoll del blat de moro”, d’Ig�
nasi Canal, enginyer tècnic industrial
per la EUETIT, ha estat un dels pre�
miats. “És fer pasta de paper a partir de
la planta del blat de moro, de qualitat
similar a la que s’extreu de l’eucaliptus.
Això evitaria les emissions de CO2 que
s’originen en cremar els residus del blat
de moro. A més, s’hi afegeixen menys
productes per fer la pasta que l’eucalip�
tus”, explica el premiat. Cocosfera: un
modelo de transporte público autosos�
tenible ha estat un altre dels treballs
premiats. “Es tracta d’un model de ges�

tió del transport públic individual, és a dir,
gestionar una flota de cotxes elèctrics.
Es podrien llogar en un punt de la ciutat i
deixar�los al final del trajecte, cosa que
milloraria la mobilitat del ciutadà i la con�
taminació”, explica Jordi Mas, professor
de comerç internacional de la UPF i un
dels integrants del grup format per
Eduardo Corral, enginyer industrial per la
UPC; Rubén Raso, enginyer de teleco�
municació per la UPC, i Albert Carrasco�
sa, llicenciat en empresarials i econòmi�
ques per la UB. 
Finalment, ha estat premiat el projecte
R3 + Projecte de construcció d’un punt
d’ecoconscienciació i reutilització de
materials, realitzat amb principis d’eco�
disseny, de David Balbás, Mariona
Alcaraz, Juan Gonzalo, Martí Obiols,
Maria Olazabal i Tomàs Rodríguez,
estudiants de l’ETSAV. “Es tracta d’un
punt de recollida de materials construït
amb cartró reciclat, per dipositar�hi
paper o cartró d’apunts i maquetes,
entre altres coses”, diu Juan Gonzalo • 
http://www.univers.upc.edu/

concursos/ideesambientals

El Concurs d’Idees Ambientals premia l’ecodisseny

L’estudiantat s’apropa
a l’empresa
El 17 d’abril va tenir lloc la X edició del
Fòrum d’Empreses FUTURCIVIL, punt
de trobada de l’estudiantat de les titu�
lacions de l’E. T. S. d’Enginyers de
Camins, Canals i Ports de Barcelona i
les empreses del sector. El dia 25 d’a�
bril va ser l’escollit perquè diferents
entitats tinguessin contacte amb l’es�
tudiantat de la Facultat de Matemàti�
ques i Estadística en el seu 6è Fòrum. Al
mateix temps, l’estudiantat de l’Escola
Universitària d’Enginyeria Tècnica
Industrial de Terrassa va organitzar, el 2
de maig, el Fòrum Audiovisual de
Terrassa on es van reunir amb empre�
ses de telecomunicacions, àudio i
vídeo. El 9 de maig una quinzena d’em�
preses d’òptica i optometria van partici�
par a la 4a. trobada de l’Escola Univer�
sitària d’Òptica i Optometria de Terrassa.
Finalment, el 10 i l’11 de maig es va fer
el Face2Face a l’E. P. S. d’Enginyeria
de Vilanova i la Geltrú, un fòrum organit�
zat amb l’ajuntament de la ciutat •

http://www.upc.edu/noticies
http://www.univers.upc.edu/
http://www.univers.upc.edu/concursos/ideesambientals
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“Més de mil estudiants de la UPC mar�
xen cada any per ampliar coneixe�
ments en una universitat estrangera.
Però aquest no és l’únic factor impor�
tant quant a mobilitat, sinó també la
diversitat en les destinacions amb
incorporacions com Àsia”, explica
Helena Martínez, cap del Servei de
Relacions Internacionals de la UPC. Un
total de 1.042 estudiants i estudiantes
han participat en un programa de
mobilitat amb reconeixement acadè�
mic, i els països més sol·licitats són
França, Alemanya i Itàlia amb 221, 142
i 132 visitants de la Universitat, respec�
tivament. Però els països de destí s’es�
tan ampliant: “Europa era una destina�
ció clàssica, però, ara, els Estats Units,
Canadà, Austràlia i l’Índia, entre altres,
s’estan convertint en països atractius
per a l’estudiantat. A això també contri�
bueix el fet que per primera vegada s’a�
torgaran ajuts econòmics per marxar
fora d’Europa, a partir del curs 2007�
2008”, afegeix Helena Martínez.
En aquest sentit, la Universitat atorga
un ajut específic de mobilitat per a l’es�

tudiantat que faci estades acadèmiques
en universitats asiàtiques. “Aquesta és
una de les actuacions del vicerectorat de
Política Internacional: apropar la Univer�
sitat a universitats asiàtiques estimulant
la mobilitat en aquests països”, afegeix
la cap dels Serveis Internacionals. 

Bancaja també aposta per fer estades
fora d’Europa i ha obert una convo�
catòria de beques internacionals en
concepte d’ajudes per fomentar la
mobilitat internacional. “A aquestes
dades, s’hi hauria d’afegir la de l’estu�
diantat de la UPC que realitza pràcti�
ques en empreses a l’estranger i delque
participa en projectes de cooperació
per al desenvolupament, ja que aques�
tes opcions contribueixen a la interna�
cionalització de la Universitat i enriquei�
xen les possibilitats de l’estudiantat per
complementar el seu currículum i la for�
mació integral fora de les nostres fron�
teres”, afegeix Helena Martínez.

Dades de l’estudiantat estranger
Un total de 1.174 estudiants ens van
visitar durant el curs 2005�2006, una
dada superior a la del curs passat, que
en van ser 981. França (201), Itàlia (190)
i Mèxic (112) van ser els països amb
més representació. Quant a les escoles
amb més visitants, l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria Industrial de Bar�
celona encapçala la llista amb 252 estu�
diants, seguida de l’Escola Tècnica
Superior d’Arquitectura del Vallès, amb
121 estrangers i de l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria de Telecomunica�
ció de Barcelona, amb 109 •
http://www.upc.edu/ari

L’apunt. “És imprescindible que
una universitat de qualitat promocioni
que el seu personal i estudiantat faci
estades a l’estranger: són un enriqui�
ment tant acadèmic com cultural i
superar barreres.” Així valora la seva
experiència Xavier Giralt, llicenciat en
Enginyeria Industrial, que l’any passat
va fer una estada a Strasburg en un
programa de formació  sobre
aeronàutica i l’espai que organitza la
International Space University. Aquest
any el curs es fa a Beijing (Xina) i
Xavier Giralt realitzarà tasques d’or�
ganització d’un grup d’estudiants
que treballaran en serveis i manteni�
ment de naus en òrbita •

L’aventura d’aprendre
La Universitat amplia i impulsa els programes 
de mobilitat internacional per obrir la porta 
a nous intercanvis amb països com ara els asiàtics.

Miguel Hortelano i Ricard Jiménez, estu�
diants de 5è curs d’arquitectura a l’Es�
cola Tècnica Superior d’Arquitectura de
Barcelona (ETSAB), han guanyat el con�
curs d’idees per situar el mercat d’Ar�
gentona a can Doro. El certamen, orga�
nitzat per l’agrupació política Tots per
Argentona cercava idees per situar l’edi�
fici del mercat en una coneguda plaça
de la vila. Les sis propostes presentades
es van exposar i els habitants d’Argen�
tona van votar la seva preferida. La
guanyadora va ser “Dinàmic”, de Miguel
Hortelano i Ricard Jiménez, que van
rebre 900 euros de premi. Miguel Horte�
lano explica que, tot i que no està previst
que la idea es dugui a terme, estan molt
satisfets perquè “en el concurs s’elegia
la proposta sense conèixer�ne els
autors, i guanyar suposa una injecció de
moral en el tram final de la carrera”•
http://totsperargentona.org/

concursmodel.html  

Bones idees per al mercat 
d’Argentona

Les instal·lacions de la UPC han acollit
els treballs de tecnologia de l’estudian�
tat de secundària que ha participat en
dues noves edicions del Mercatec.
Aquest Mercat d’Experiències de Tec�
nologia de Secundària, que organitza la
Fundació Epson Institut de Tecnoètica
amb la col·laboració del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalun�
ya i de l’alumnat i professorat de l’assig�
natura de Tecnologia, ha tingut lloc a les
escoles de la UPC a Manresa i Terrassa.
L’Escola Politècnica Superior d’Enginye�
ria de Manresa va acollir el 26 i el 27 d’a�
bril la IV edició del Mercatec Bages/Ber�
guedà, amb la participació de 225 alum�
nes d’ESO i batxillerat. Els joves van par�
ticipar en tallers organitzats per l’EPSEM,
en els quals van poder realitzar experi�
ments relacionats amb la tecnologia, a
més de visitar l’exposició On és la quími�
ca? i el Museu de Geologia Valentí
Masachs.

D’altra banda, la 3a. edició del Mercatec
Vallès ha tingut lloc els dies 8 i 9 de maig
a l’Escola Universitària d’Enginyeria Tèc�
nica Industrial de Terrassa. Hi han partici�
pat alumnes de vuit instituts i centres
escolars del Vallès Occidental i Oriental,
que hi han presentat 37 projectes tec�
nològics. L’estudiantat  va visitar l’exposi�
ció Els invents que han canviat la història,
amb maquetes de Ramon Magem,
reproduccions en funcionament d’en�
ginys com la màquina de vapor de Watt •
http://www.fundacion-epson.es/mercatec

Experiències tecnològiques al Mercatec 

http://www.upc.edu/ari
http://totsperargentona.org/
http://www.fundacion-epson.es/mercatec
http://totsperargentona.org/concursmodel.html
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Sant Jordi 
Sostenible
Un any més, i coincidint amb el Dia
de la Terra i la diada de Sant Jordi,
s’ha celebrat el Sant Jordi Sosteni�
ble, una setmana plena d’activitats
que promouen la sensibilització
ambiental i que són organitzades pel
Centre per a la Sostenibilitat
(CITIES), el Servei d’Activitats
Socials (Univers) i el Servei de Biblio�
teques i Documentació. Per tercera
vegada s’ha organitzat una activitat
comuna a totes les biblioteques par�
ticipants: el Mercat d’Intercanvi de
Llibres. Amb 149 participants i 225
llibres intercanviats, la iniciativa vol
promoure la consideració dels llibres
més enllà del seu valor monetari i la
reutilització i l’intercanvi com a pro�
motors de la sostenibilitat. Entre
altres activitats, també es van lliurar
els premis del 10è Concurs d’Idees
Ambientals (vegeu la pàg. 2 d’aques�
ta publicació) •
http://www.univers.upc.edu 

Els treballs de recerca de batxillerat
al Campus del Baix Llobregat

L’Escola Politècnica Superior de Cas�
telldefels i l’Escola Universitària d’En�
ginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona,
els centres docents de la UPC ubicats
al Campus del Baix Llobregat, han
posat en marxa un projecte de tutorit�
zació de treballs de recerca per al curs
2007�2008 adreçat als centres de
secundària de Catalunya. Es tracta
d’una oferta estructurada de treballs de
recerca que es poden fer al Campus,
centrada en les àrees temàtiques dels
seus estudis (Telecomunicació, Aero�
nàutica, Agricultura i Indústries Ali�
mentàries).  Les escoles han creat un
catàleg de 18 temes en què l’estudian�
tat podrà treballar sota la supervisió
universitària,  de manera que se’ls faci�

litarà l’accés a materials, instruments i
instal·lacions esportives. 
“L’equip format pel professorat i l’estu�
diantat de la Politècnica treballarà en
col·laboració amb el professorat i l’a�
lumnat de secundària en reunions
periòdiques, en les quals s’anirà fent un
seguiment del projecte”, explica Lluís
Monfort, de l’àrea de Relacions Exter�
nes del Campus del Baix Llobregat.
Aquesta iniciativa s’emmarca en el pro�
jecte de promoció dels estudis del
Campus: “un dels objectius és aconse�
guir més i millors estudiants i per acon�
seguir�ho hem de donar�nos a conèi�
xer als centres de secundària”, afegeix
Monfort • 
http://www.upc.edu/lapolitecnica

Les escoles del Campus del Baix Llobregat han creat un catàleg per ajudar
l’estudiantat de secundària a escollir el tema del seu treball de recerca
i assessorar-los mentre el realitzen.

La primavera porta festes a la Universitat

Els primers a començar la primavera i iniciar el període de
festes universitàries va ser la comunitat de la Facultat de
Nàutica amb la festa del Pas de l’Equador, el dia 21 d’abril.
Amb aquesta diada tradicional l’estudiantat celebra que els
falta poc per acabar els estudis i passar a la vida professio�
nal.
Els següents, el 25 d’abril, van ser els del Campus del Baix
Llobregat amb la Castelldefesta. Durant tot el dia es van dur
a terme diverses competicions de caire esportiu i lúdic i a la
nit un concert que va durar fins a les 3 de la matinada.
Continuant de festa, però d’una altra manera, la Facultat
d’Informàtica de Barcelona va organitzar la Fiberparty, coin�
cidint amb el 30 aniversari de la Facultat. Del 27 al 29 d’abril
el Poliesportiu de la UPC es va convertir en un espai on els

participants van poder assistir a diferents conferències, con�
cursos i tornejos, tots sota el paraigües temàtic de la
informàtica. La Facultat d’Informàtica de Barcelona també va
organitzar, conjuntament amb el Cercle FIBER, la 5a Festi�
bity, la gran festa de les tecnologies de la informació. Es va
celebrar el 10 de maig a l’Hotel Rey Juan Carlos I i va reunir
persones de l’àmbit de les TIC de Catalunya, tant del món
universitari com de l’empresarial.
Finalment, l’11 de maig es va fer la 29 edició de la Teleco�
gresca, la festa de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de
Telecomunicació de Barcelona. Durant el dia, concerts, gim�
canes, concursos... I el dia 12, l’esperada festa de nit, que
aquest any es va traslladar al recinte del Fòrum per poder
acollir tota la gent que va anar al macroconcert •

25è aniversari de la Lliga de Fut-
bol Universitari. L’Associació Esporti�
va Universitària Ludus et Amicitia va cele�
brar, el 21 d’abril, els 25 anys de la seva
lliga de futbol. 
En aquesta jornada de celebració es van
disputar dos partits de futbol a les ins�
tal·lacions del Futbol Club Barcelona, en
els quals va participar el rector de la Uni�
versitat, Antoni Giró • 
http://www.ludusetamicitia.org

http://www.univers.upc.edu
http://www.upc.edu/lapolitecnica
http://www.ludusetamicitia.org
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“L'arquitectura no és ni una ciència ni
una tècnica”, diu taxativament Miguel
Usandizaga, del Departament de Com�
posició Arquitectònica, per explicar que
l’avaluació de la recerca en l’àmbit de
l’arquitectura i l’urbanisme no es pot
entendre aplicant els mateixos criteris
que en l’àrea de les ciències i les engi�
nyeries, camps més cientificotècnics.
“En arquitectura, moltes vegades la
innovació es produeix directament en la
producció, en els projectes i les obres, i
no és fins més tard que es fan estudis
objectius d’aquesta innovació”, afirma
Usandizaga, que afegeix que, “de vega�
des, el progrés no es troba en la inno�
vació sinó contràriament, en la recupe�
ració de procediments tradicionals”.

Perfil arquetípic obsolet
Pilar Garcia, sotsdirectora de l’ETSAB i
directora del Laboratori de Modelització
Virtual de la Ciutat, també creu que “la
major part de la recerca s’avalua amb
criteris cientificotècnics en els quals
preval la producció d’un resultat repli�
cable d’una manera directa a la indú�
tria”. Aquesta professora de l’ETSAB
explica que les eines per valorar l’activi�
tat de recerca en arquitectura i urbanis�
me són insuficients. Creu que cal rede�
finir els mèrits per avaluar el treball d’a�
quest col·lectiu docent i defensa que es
tingui en compte el compromís cívic
que implica la tasca professional en
aquestes àrees, en tant que dóna res�
postes socials a problemes reals i que,
per tant, contribueix al desenvolupa�
ment del país i de la societat. 
“El perfil de l’arquitecte és un arquetip
de professional que fa obra nova, quan
en realitat la seva tasca té un important
valor cientificotècnic, social, econòmic i
de participació ciutadana. La nostra
feina és un procés de síntesi, de donar
ordre i criteri a molts factors, és una
tasca molt a mida i de solucions ad hoc,
que requereix la integració de solucions
innovadores a problemàtiques reals i
determinades, cosa que s’hauria de
valorar d’alguna manera.” 

Aquestes opinions reflecteixen la
intranquil·litat d’un conjunt del profes�
sorat de les escoles d’arquitectura
(l’ETSAV i l’ETSAB), que lamenta que
l’activitat d’R+D+I en arquitectura i
urbanisme sigui, actualment a Espan�
ya, una tasca infravalorada i que la
situació no incentivi que es faci més
recerca. La manca d’eines de valoració
homologables en la resta de ciències i
enginyeries tampoc no ajuda a distri�
buir adequadament els recursos
públics per a la recerca.
Davant la necessitat d’afrontar encerta�
dament el repte de la societat del conei�
xement, es manifesten partidaris d’un
canvi en els criteris i el procediment d’a�
valuació de l’activitat d’R+D+I. 
Tot i que, des de fa uns anys, el sistema
per avaluar�la s’ha flexibilitzat, una part
del professorat considera que encara té
limitacions, per la qual cosa en demanen
una revisió. Actualment, es valoren les
aportacions fetes a revistes amb un fac�
tor d’impacte elevat, la participació en
congressos i concursos d’arquitectura,
les publicacions sobre l’obra realitzada,
el comissariat d’exposicions i la publica�
ció de llibres o capítols de llibres. 
En aquest sentit, Ernest Redondo, del
Departament d’Expressió Gràfica
Arquitectònica I posa en relleu la gran

divergència entre el sistema que funcio�
na a la UPC, com a la resta d’universi�
tats espanyoles, i el que hi ha a altres
països, i fa referència a les contradic�
cions que en resulten: “Per publicar un
llibre en xinès tradicional i cantonès no
s’obtenen punts PAR, però sí, en canvi,
per convidar professorat de fora a ofe�
rir conferències a la Universitat.”
En general, aquest conjunt del profes�
sorat reclama que les universitats i les
escoles d’arquitectura treballin coordi�
nadament per aconseguir recursos del
proper Pla nacional d’R+D+I, que ha
d’entrar en vigor el 2008, per a projec�
tes de recerca “en unes àrees de conei�
xement específiques que, fins ara, no
s’han considerat prioritàries”.

Anacronisme
El problema principal és que el sistema
“respon a una universitat anacrònica i
que té ben poc a veure amb la realitat
del món actual”, manifesta Joan Font,
director del Centre d’Aplicacions de la
Informàtica a la Representació de l’Ar�
quitectura i el Territori (CAIRAT). “La
recerca, en el cas d’aquest centre, té
molt a veure amb el sector de la indús�
tria del turisme cultural, i això no es con�
sidera gaire seriós dins de la universitat,
tot i que mou molts diners”, constata
Font. El director del CAIRAT, com altres
professors, també creu que el problema
evidencia un dels grans mals de la uni�
versitat espanyola: l’esgotament del
model universitari i la manca d’autono�
mia i la concepció rígida i homogènia. 
Per a Miguel Usandizaga, “convindria
una avaluació menys fragmentada de
l’activitat del professorat d’universitat,
sense separar tant la recerca de la
docència o de la gestió. Al cap i a la fi,
si sabem que un bon investigador pot
ser un pèssim professor, per què no
admetem que un bon professor no té
per què dedicar�se a la  recerca cientí�
fica? A la llarga, tot s’acaba confonent:
fer projectes d’arquitectura, encara que
sigui una activitat perfectament honora�
ble, no és fer recerca científica” • 

Noves eines per avaluar l’R+D+I en arquitectura? 

Per avaluar la recerca en
arquitectura i urbanisme no
es poden aplicar els mateixos
criteris que en l’àrea de les
ciències i les enginyeries

Una part del professorat vinculat a l’àmbit de l’arquitectura i l’urbanisme proposen un canvi en la manera de
concebre la professió de l’arquitecte i en el sistema d’avaluació de l’activitat d’R+D+I, per poder obtenir més
finançament públic i fer una recerca de més qualitat i assolir l’excel·lència.

en profunditat



La necessitat d’equips docents
cohesionats i interdisciplinaris, 
la implantació d’estudis que siguin
adaptables a les necessitats 
de l’estudiantat, el foment de la
innovació i la recerca en docència
i la importància de l’avaluació per
resultats dels programes formatius
són algunes de les conclusions del
Simposi Internacional ‘El disseny
de les titulacions per 
competències’. 

La trobada, organitzada pel Congrés
Internacional de Docència Universitària
i Innovació (CIDUI), que reuneix les set
universitats públiques catalanes, va
tenir lloc el 27 d’abril a l’Auditori de l’e�
difici Vèrtex de la UPC. El Simposi, que
va reunir més de 200 representats
d’escoles i facultats de totes les univer�
sitats catalanes, va analitzar la manera
com diverses universitats europees i
espanyoles planifiquen i dissenyen les
noves titulacions universitàries per
competències adaptades al nou Espai
Europeu d’Educació Superior (EEES).
“Tot i les diferents propostes, el Simpo�
si va posar en evidència que les preo�
cupacions i els problemes de fons són
similars a tota Europa”, explica Ignacio
de Corral, sotsdirector de l’ICE. A més,

segons De Corral, “també es va posar
de manifest la dificultat de vincular els
objectius del món empresarial i els de
l’educació superior i la necessitat d’im�
plicar l’estudiantat en tot el procés”. 
La manca de polítiques que fomentin la
implicació del professorat en els pro�
grames d’implantació del nou model i la
manca de recursos econòmics i de
material humà i tecnològic per implan�
tar l’EEES amb “condicions dignes” van
ser dues reclamacions reiterades pels
diferents ponents durant la jornada.
“Malgrat les dificultats i el procés com�
plex que comporta, va quedar palesa la
necessitat d’aprofitar l’oportunitat de
canvi que ofereix aquest nou context
europeu”, conclou Ignacio de Corral •
http://www.ice.upc.edu
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La UPC promou el lliure accés 
als materials docents a través d’Universia 

La Universitat participa en el projecte OpenCourseWare, que pretén facilitar, de
forma lliure i universal, l’accés als materials d’ús docent de les més de 140 uni�
versitats de tot el món adherides al consorci.
L’OpenCourseWare és una xarxa de continguts docents a Internet impulsada per
l’Institut Tecnològic de Massachusets (MIT). Universia en propugna l’ús en l’àmbit
iberoamericà i coordina la participació de 12 institucions acadèmiques a tota
Espanya, entre les quals hi ha la UPC. A la Politècnica, s’hi ha creat un dipòsit de
materials docents en què ja s’han publicat 10 assignatures de manera experi�
mental, amb la llicència Creative Commons, que en protegeix la propietat intel·lec�
tual, a l’adreça  http://e�md.upc.edu/. 
Xavier de las Heras, vicerector de Docència i Estudiantat, explica que “aquesta
biblioteca digital oberta permetrà augmentar l’ús i la visibilitat dels materials
docents, garantir�ne la preservació i millorar�ne l’aprenentatge mitjançant les TIC”.
Aquest projecte és una de les iniciatives destacades a la Junta General d’Accio�
nistes de la xarxa Universia, que va tenir lloc el 5 de maig a la Universitat de Cantà�
bria, amb la participació del rector, Antoni Giró • 
http://www.universia.net 

L’apunt. En aquest procés de
construcció de l’EEES, l’ICE, en
col·laboració amb el Gabinet Tècnic
de Planificació, Avaluació i Estudis,
ha posat en marxa l’Observatori de
les Pràctiques Docents per analitzar
la metodologia i l’organització de les
assignatures que s’estan impartint a
la Universitat. La iniciativa recull, des
del 10 d’abril i mitjançant un qües�
tionari electrònic, informació sobre
els objectius de cada matèria, la
programació, les estratègies didàcti�
ques que utilitza el professorat per al
desenvolupament de la seva assig�
natura i els mètodes d’avaluació
que utilitza.
“És un primer pas que es considera
clau per gestionar de forma eficient
un canvi que cal impulsar de mane�
ra generalitzada”, explica Joan Fran�
cesc Córdoba, director tècnic de
l’ICE. Amb aquesta iniciativa la
Politècnica disposarà d’informació
per abordar plans específics de
millora en els processos d’ensenya�
ment, formular estratègies eficients
d’actuació, fomentar el debat i dis�
senyar els futurs plans d’estudis • 

Les universitats catalanes reflexionen 
sobre el disseny de les titulacions del nou espai europeu

L’ETSAB posa en marxa 
el Cinefòrum Estructural
El Departament d’Estructures a l’Arqui�
tectura de l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona ha encetat
aquest mes de maig el ‘Cinefòrum
Estructural’. Durant la primera sessió es
va projectar un reportatge sobre la fabri�
cació i l’assaig de provetes de formigó.
La ruptura i les patologies de pilars i
bigues seran uns altres dels temes que
es tractaran en sessions posteriors. “La
iniciativa vol apropar l’estudiantat d’ar�
quitectura a l’obra constructiva d’una
forma lúdica”, explica la professora
Laura Valverde, responsable del Cinefò�
rum juntament amb Jorge Blasco
Miguel. Després de l’èxit aconseguit, el
Cinefòrum obrirà de nou les portes a
partir del proper curs acadèmic • 

http://www.ice.upc.edu
http://e�md.upc.edu/
http://www.universia.net
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Un xip dissenyat a la UPC permet registrar 
amb precisió l’activitat elèctrica de les neurones

L’investigador Enric Claverol ha desen�
volupat uns xips, anomenats POM
(polymer�on�multielectrode array),  en
els quals poden créixer xarxes neuro�
nals formades per cèl·lules que mante�
nen una posició estable. Aquesta pro�
pietat obre noves possibilitats als estu�
dis que es poden fer amb aquests dis�
positius, utilitzats en neuroenginyeria, i
pot ser clau per entendre com les neu�
rones s’integren dins una xarxa neuro�
nal i per conèixer millor malalties com
l’Alzheimer o el Parkinson. Dins del pro�
jecte europeu Flash�POM, s’ha provat
que aquests xips són compatibles amb
neurones obtingudes de cèl·lules mare
i ja es disposa de la tecnologia
necessària per comercialitzar�los. 

Un pas endavant en neuroenginyeria
Al Laboratori de Neuroenginyeria s’es�
tudia el funcionament del cervell, mesu�
rant�ne l’activitat elèctrica, mitjançant
l’ús i el disseny dels xips coneguts com
microfabricated multi�electrode arrays
(MEA). Aquestes petites plaques conte�
nen uns microelèctrodes, sobre els
quals se situen neurones, que s’han
mantingut actives in vitro, per analitzar
com creixen i es connecten. Amb la
informació que aporten els MEA, usats
des dels anys vuitanta, els investiga�

dors registren l’activitat elèctrica a la
xarxa neuronal creada dins el xip i
després l’analitzen en un ordinador.
Tanmateix, als MEA tradicionals els
científics no poden triar les neurones
que estudiaran i fer�ne un seguiment, ja
que les neurones creixen, canvien de
forma i es desplacen per sobre dels
elèctrodes.
L’investigador Enric Claverol ha desen�
volupat un tipus de MEA, el POM, que
supera aquestes limitacions. Aquests
xips incorporen sobre els elèctrodes
una microestructura de polímer dins la

qual se situen les neurones, les quals
mantenen una posició estable. A més,
els POM disposen d’uns microcanals
que permeten fer mesures amb múlti�
ples elèctrodes sobre una mateixa neu�

rona. La recerca s’ha realitzat al Parc
Científic de Barcelona, en el marc del
Centre de Referència en Enginyeria
Biomèdica de Catalunya (CREBEC). 

Compatibles amb cèl·lules mare
Els POM permeten analitzar com les
neurones s’integren dins una xarxa
neuronal ja existent. Això és especial�
ment interessant per als científics que
analitzen si es podrien curar o reduir els
efectes de la degeneració cognitiva
d’un pacient d’Alzheimer o Parkinson si
les neurones malaltes entressin en con�
tacte amb cèl·lules mare. Aquestes
cèl·lules són les úniques que poden
duplicar�se i diferenciar�se per adquirir
les característiques de qualsevol altra
cèl·lula, com per exemple una neurona,
però també són més sensibles a l’en�
torn. Dins el projecte europeu Flash�
POM, coordinat per Enric Claverol i en
el qual hi ha investigadors d’Itàlia, Txè�
quia i Holanda, s’ha comprovat que els
POM tenen una baixa toxicitat i es
poden utilitzar per analitzar neurones
obtingudes a partir de cèl·lules mare. 
Els investigadors de la UPC crearan
una empresa que produeixi i comercia�
litzi els POM i ja es disposa de l’equipa�
ment de producció, basat en tecnolo�
gia làser • 

Enric Claverol, del Departament d'Enginyeria Electrò-
nica, ha creat uns dispositius per analitzar les xarxes
neuronals que, per primer cop, permeten als científics

registrar amb diversos elèctrodes l'activitat elèctrica
d'una neurona predefinida. L’eina ajudarà a conèixer
millor malalties com l'Alzheimer o el Parkinson.

Alertes de pluja al trofeu Conde de
Godó. Hydrometeorological Innovative
Solutions, HYDS, empresa derivada
(spin�off) creada pel Grup de Recerca
Aplicada en Hidrometeorologia de la
UPC, ha creat un sistema de previsió
de pluja a molt curt termini basat en
dades de radar meteorològic. L’eina es
va usar al 55 Trofeu Conde de Godó de
Tennis, Open Seat 2007, per donar
alertes de pluja que facilitessin la ges�
tió de l’esdeveniment esportiu, que va
tenir lloc del 21 al 29 d’abril a Barcelo�
na • http://www.upc.edu/noticies

La UPC lidera la cooperació entre Europa i la Xina en
recerca i innovació aeronàutica al projecte Eurochina

Del 25 al 27 d’abril, una cinquantena de científics i tècnics van presentar i deba�
tre a la UPC les últimes tendències en enginyeria aeronàutica, en el marc del pro�
jecte Eurochina. Aquest projecte, coordinat pel Centre Internacional de Mètodes
Numèrics en l’Enginyeria (CIMNE), és el primer projecte euroasiàtic de cooperació
en el camp de l’aeronàutica i hi participen les principals empreses del sector a
Europa (Airbus, EADS, Dassault, DLR, ONERA); centres de recerca, entre els
quals s’inclouen, a més del CIMNE, les universitats de Birmingham i de Provença;
el grup econòmic Ingenia (que agrupa diverses empreses espanyoles del sector),
i un grup de centres d’R+D de prestigi de la Xina. El projecte s’inclou dins del sisè
programa marc de la Unió Europea i està finançat per la Comissió Europea i el
ministeri xinès de Ciència  i Tecnologia • http://www.upc.edu/noticies

la recerca

http://www.upc.edu/noticies
http://www.upc.edu/noticies
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Nou sistema de control per minimitzar
la incidència d’inundacions sobre 
la xarxa de clavegueram de Barcelona
Carlos Ocampo, investigador del Departament d'Enginyeria de Sistemes,
Automàtica i Infomàtica Industrial al Campus de la UPC a Terrassa, ha
desenvolupat una metodologia de modelització i control del sistema de
funcionament de la xarxa de clavegueram de Barcelona. 

Carlos Ocampo ha estudiat durant
quatre anys les dades de funcionament
del sistema de clavegueram de Barce�
lona cedides per l'empresa CLABSA,
concessionària del servei. Després d'a�
nalitzar el model amb què treballa
CLABSA, l'investigador ha desenvolu�
pat un model de control, que afegeix
més detalls a la xarxa i té en compte
moltes més situacions hipotètiques de
comportament, de risc i d'error, tot i
l’alta fiabilitat del sistema actual. 
Carlos Ocampo ha concebut una for�
mulació matemàtica de models dinà�
mics de sistemes complexos i del seu
control predictiu basada en el que s'a�
nomena models híbrids. Per demostrar
la validesa d'aquesta teoria, utilitza
dades basades en el sistema de clave�

gueram de Barcelona, a partir de les
quals planteja situacions hipotètiques,
que resol en una simulació. Els resul�
tats no tenen una aplicació immediata,
però poden ser la base de properes
investigacions d'aplicabilitat en futures
evolucions del sistema actual. El treball
es pot implementar en qualsevol ciutat
amb risc d'inundacions i/o vessaments
al medi natural causats per pluges
intenses. 
La tesi aporta elements innovadors als
altres treballs que des de fa anys du a
terme el Departament d'Enginyeria de
Sistemes, Automàtica i Infomàtica
Industrial, a través del grup de Siste�
mes Avançats de Control, al sistema
de clavegueram de Barcelona •
http://www.upc.edu/noticies

L’estudiant d'Enginyeria de Camins,
Canals i Ports Xavier Ara, de l'Escola
Tècnica Superior d'Enginyers de
Camins, Canals i Ports de Barcelona
(ETSECCPB), ha guanyat el primer Premi
Celsa 2006, dotat amb 4.500 euros.
Xavier Ara ha projectat un nou viaducte
ferroviari en forma de pèrgola que permet
la integració del ferrocarril a Cornellà de
Llobregat, a la zona industrial que l'Ajun�
tament de Cornellà vol recuperar a través de diferents plans d'actuació. El nou via�
ducte i l'espai dissenyat al voltant crearia un nou centre neuràlgic a la ciutat, ja que
el projecte comporta també una reordenació urbana de la zona, la construcció
d'una plaça que uniria els quatre barris que conflueixen en aquest punt i la pro�
jecció d'una nova zona verda per als ciutadans. 
Roser Valls, estudianta d'Enginyeria d'Obres Públiques de l'ETSCCPB, ha guan�
yat el primer accèssit dels Premis Celsa, dotat amb 3.000 euros, pel treball d’anà�
lisi sobre el comportament de les dovelles prefabricades del túnel de la futura línia
9 del metro de Barcelona. El segon accèssit, dotat amb 1.500 euros, l'ha guan�
yat l'estudiant d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de l'ETSECCPB Ignacio
Casas, pel disseny d'un nou pont sobre el riu Tormes a Salamanca. 
Els Premis Celsa, impulsats per la Càtedra Celsa�UPC en Acer i Construcció,
guardonen cada any els millors treballs de l’estudiantat relacionats amb l'enginye�
ria estructural, l'arquitectura i la construcció• http://www.upc.edu/noticies

Un projecte per integrar el ferrocarril a Cornellà 
de Llobregat guanya la VI edició dels Premis Celsa 

Com millorar 
la competitivitat portuària,
IV Premi Abertis

El doctor enginyer de Camins, Canals
i Ports Sergi Saurí ha guanyat la nova
edició del Premi Abertis, dotat amb
4.000 euros, amb la tesi doctoral
Modelització i regulació òptima de les
concessions de terminals portuàries
de contenidors. El treball aplica un
enfocament macroeconòmic i propo�
sa un model per optimitzar la relació
entre l’Administració (l’autoritat por�
tuària) i els agents privats (el conces�
sionari de la terminal de contenidors i
la societat d’estiba). Sergi Saurí va
rebre el premi en un acte que va tenir
lloc el 7 de maig a l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyers de Camins,
Canals i Ports de Barcelona i que va
ser presidit pel secretari per a la Mobi�
litat de la Generalitat, Manel Nadal. El
secretari va destacar la importància de
la formació i de la recerca perquè “són
l’ànima de les infraestructures”. 
El jurat va concedir un accèssit al treball
Garantia contractual de la qualitat en la
construcció i gestió concessiva d’infra�
estructures del transport a iniciativa
particular, d’Anabelén Casares, docto�
ra en Dret i professora de la Universitat
de Lleó • http://www.upc.edu/noticies

Impuls a l’eficiència energètica
La Universitat, a través del Centre
d’Innovació Tecnològica en Converti�
dors Estàtics i Accionaments, ha sig�
nat un conveni de col·laboració amb
Unión Fenosa, per al desenvolupa�
ment d’activitats de recerca per al
foment de l’eficiència energètica. El
conveni inclou, entre altres punts, l’e�
laboració d’un informe sobre un
aspecte relacionat amb l’eficiència
energètica, la participació d’ambdues
institucions en activitats de divulgació i
la possibilitat que l’estudiantat pugui
fer pràctiques empresarials a Unión
Fenosa •

http://www.upc.edu/noticies
http://www.upc.edu/noticies
http://www.upc.edu/noticies
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Desarrollo sostenible para
ingenieros. Publicada per Edicions
UPC, aquesta traducció al castellà de
l’obra de Karel Mulder, professor de la
Universitat Tec�
nològica de Delft,
s’integra en el Pla
UPC Sostenible
2015, impulsat
des del Centre per
a la Sostenibilitat
de la UPC (Cities)
amb la premissa
d’introduir el desenvolupament soste�
nible a la Universitat. És un material
que ofereix conceptes clau i material
pedagògic sobre el desenvolupament
sostenible •

... i els propers dies

Publicacions

Formació, societat i universitat.
Què hi ha en joc.  Aquest és el nom
del proper congrés organitzat pel Cen�
tre per a la Sostenibilitat (Cities), en el
qual s’analitzarà el paper de la univer�
sitat tecnològica en l’educació per a
un desenvolupament humà sostenible.
Amb aquest tema, la UPC inicia el pri�
mer d’un nou model de congressos
sota el lema ‘UPC Sostenible’, per pro�
moure la reflexió interna de la comuni�
tat acadèmica entorn de les qüestions
lligades al Pla UPC Sostenible 2015.
Així, el proper congrés, que tindrà lloc
els dies 12 i 13 de juliol, s’orientarà al
voltant del tema ‘Educació, Tecnologia
i Desenvolupament Humà Sostenible’,
aprofitant la important fita que suposa
l’inici del disseny dels nous programes
de grau durant el curs acadèmic 2007�
2008 • http://www.upc.edu/

mediambient/congres

El Departament d’Infraestruc-
tura del Transport i del Territori
estrena web. El
nou web disposa
d’una base de
dades sobre infor�
mació acadèmica i
publicacions del
PDI del Departa�
ment. També s’hi ha habilitat una intra�
net per fer la difusió administrativa. Un
altre avantatge d’aquest web és la dis�
posició d’un espai en el servidor on el
personal pot desar els fitxers i accedir�
hi des d’on sigui •
http://www.itt.upc.edu

La Festa de la UPC. El proper 31 de maig, a l’Auditori de l’edifici Vèrtex, tindrà
lloc la festa de la Universitat Politècnica de Catalunya, organitzada pel Consell
Social de la Universitat. En el transcurs de la celebració, que començarà a les 19
hores, es farà l’acte de reconeixement als membres dels diferents col·lectius que
han rebut algun guardó durant l’any 2006 i es lliurarà el 10è Premi a la Qualitat en
la Docència Universitària i el 3er Premi Davyd Luque. L’acte serà presidit per Blan�
ca Palmada, comissionada per a Universitats i Recerca; pel president del Consell
Social de la UPC, Ramon Folch, i pel rector de la Universitat, Antoni Giró •

‘Educació i Sostenibilitat’. Nova
revista que neix per promoure la inte�
gració de la sostenibilitat en l’educació
mitjançant la divulgació de casos pràc�
tics. És una iniciati�
va d’RCE Barcelo�
na, del qual la UPC
és membre funda�
dor i coordinador
de les activitats, a
través del Centre
per a la Sostenibili�
tat de la UPC
(Cities). RCE Barcelona és un dels 35
centres regionals d’expertesa en edu�
cació per al desenvolupament sosteni�
ble reconeguts per la Universitat de les
Nacions Unides •

... i al web

El Premi UPC de Ciència-Ficció
publica les bases. Un any més, el
Consell Social de la Universitat Politècni�
ca de Catalunya convoca el Premi UPC
de Ciència�Ficció, en el qual opten al
premi les narracions inèdites que es
poden enquadrar dins del gènere de la
ciència�ficció. El Premi es va organitzar
per primer cop l’any 1991 i durant
aquests anys ha portat com a convidats
a l’acte de lliurament figures de renom
internacional en l’àmbit de la ciència�fic�
ció, com ara Robert J. Sawyer, Brandon
Sanderson, Elisabeth Moon i Orson
Scott Card, entre altres.
Les obres, que es poden presentar fins
al 14 de setembre, poden estar escrites
en català, castellà, anglès o francès.
Al web del Premi ja es poden consultar
les bases de la convocatòria d’aquesta
nova edició • 
http://www.upc.edu/cienciaficcio

Participa al Concurs 
de hackers. El Servei de Llengües i
Terminologia, l’Escola Politècnica
Superior de Castelldefels i l’IN3 de la
UOC convoquen el 4t. Concurs de
Relats Breus de Hackers, en el qual
pot participar qualsevol persona vincu�
lada a una universitat catalana. En
aquest concurs es premien els relats
breus al voltant de la figura del hacker,
les noves tecnologies i la cooperació
en les xarxes informàtiques. Els relats
es poden presentar fins al dia 21 de
juliol a través del formulari de la pàgina
web del Concurs •
http://www.univers.upc.edu/concur-

sos/concurshackers

Nou web de l’EPSEB. Amb l’objec�
tiu de millorar i actualitzar la imatge de
l’Escola Politècnica Superior d’Edificació
de Barcelona s’ha
elaborat el nou
web, desenvolupat
sobre un gestor de
continguts de pro�
gramari lliure
(Joomla). Aquest
canvi millora l’ús del sistema, atès que el
nou disseny conté més apartats i infor�
mació a la pàgina principal i simplifica la
cerca d'informació. 
A més, s’hi ha incorporat l’opció d’im�
pressió de les diferents seccions que
componen el nou web •
http://www.epseb.upc.edu

http://www.upc.edu/
http://www.itt.upc.edu
http://www.upc.edu/cienciaficcio
http://www.univers.upc.edu/concursos/concurshackers
http://www.epseb.upc.edu
http://www.upc.edu/mediambient/congres
http://www.upc.edu/mediambient/congres
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entrevista

Parrondo va dissenyar un joc d’at-
zar basat en el moviment aleatori de
les partícules nanoscòpiques, que
Einstein va denominar com a ‘movi-
ment brownià’. Un amic seu el va
batejar com la ‘paradoxa de Parron-
do’ i l’ha fet famosa arreu del món.

Va ser com el meu agent personal! Va
explicar la paradoxa a tots els congres�
sos i és qui m’ha fet la millor publicitat!
I és tan fantasiós que l’aplica a tot.
Qualsevol alternança és Parrondo! 

I tu, com l’expliques?
La paradoxa són dos jocs d’atzar, en
els quals el jugador, per mitjana, sem�
pre perd. Però en canvi si els combi�
nes, guanyes. Cada joc té unes proba�
bilitats concretes, que les pots aplicar
als daus, a les cartes, a un joc d’ordi�
nador... L’aplicació és la cosa menys
important, sempre que es respectin les
probabilitats.  

Per què passa això?
Aquesta és la paradoxa. És difícil d’ex�
plicar en poques paraules per què es
guanya si per separat els dos jocs et
fan perdre. Però és així.  

Per què la vas crear?
Per diversió. L’atzar té un paper molt
important a la física. Si mires per un
microscopi el fum d’una cigarreta o l’ai�
gua, es veuen moltes partícules que es
mouen per atzar. Aquest moviment ale�
atori el va denominar Einstein moviment
brownià. En aquest micromón, però, hi
ha proteïnes que tot i fluctuar a l’atzar
avancen en una direcció i creen un

moviment dirigit, que s’anomena motor
brownià. El que vaig fer va ser traduir
aquest mecanisme en un joc d’atzar per
poder explicar�ne seu funcionament.

Curiosa, la connexió
És que l’atzar és a tot arreu i s’hauria
d’utilitzar més, perquè ajudaria, per
exemple, a ensenyar les matemàtiques
d’una forma senzilla. Als nens els
encanta jugar i per a ells és fàcil endevi�
nar la probabilitat que surti un cinc al
parxís, perquè estan familiaritzats amb
el joc. Per a ells, és curiós veure com
existeix regularitat en l’atzar, que és una
cosa aleatòria en si mateixa.  

Podria fer més properes les
matemàtiques?
Sí, perquè crec que els programes de
les escoles introdueixen massa aviat
l’abstracció de les matemàtiques.
S’hauria d’endarrerir el màxim possible
i fer que el primer contacte del nen
amb aquesta disciplina sigui a través
d’aplicacions senzilles, com són, per
exemple, els jocs. Crec que ens estem
equivocant en la manera de transmetre
les matemàtiques, ja que és una eina
bàsica que tothom hauria de conèixer,
i no detestar. 

Se’n milloraria també el nivell?
Sí, perquè hi ha nens que des de petits
tenen una clara inclinació cap als núme�
ros que altres nens no tenen. I aquests
han de practicar. Les matemàtiques són
com un instrument musical, has de
manejar�les amb molta soltesa des de
petit per ser un bon pianista i no mirar la
partitura. A la universitat ens trobem que

els estudiants saben tocar el piano, però
amb dos dits. Entenen les matemàti�
ques, però no les manegen bé i per això
han de pensar com fer la suma de dos
trencats. Si haguessin practicat més
haurien tingut interioritzats aquests
mecanismes, que és el que cal per
afrontar una carrera de ciències. 

El procés de Bolonya canviarà les
coses?
Canviar l’engranatge de la universitat
influenciarà els nivells inferiors. La clas�
se magistral i l’examen de final de curs
són una pèrdua de temps, perquè no
és un bon mètode per ensenyar, sinó
una forma de certificar uns coneixe�
ments. El nou model permet que el pro�
fessorat tingui més control sobre l’evo�
lució de l’alumnat, el qual també desen�
volupa habilitats i aptituds que són
vitals per al seu futur professional. Serà
una revolució •

Juan Manuel Rodríguez Parron-
do (Madrid, 1964) és doctor en
Ciències Físiques per la Universitat
Complutense de Madrid, en la qual
és professor de la Facultat de Física.
Ha estat director de diversos projec�
tes de recerca i autor de més de 50
articles de recerca sobre l’atzar, la
probabilitat i la complexitat física,
que són les seves àrees d’expertesa.
A més, Parrondo és un prolífic defen�
sor de la divulgació científica que ha
publicat multitud d’articles en mitjans
de comunicació i ha organitzat cur�
sos per millorar l’educació  •

“L’atzar ajudaria a apropar 
les matemàtiques als nens” 

Professor del Departament de Física Atòmica, Molecular 
i Nuclear de la Universitat Complutense de Madrid. 
Ha creat la paradoxa de Parrondo.

Juan Manuel Rodríguez Parrondo


