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Antoni Giró, pren possessió com a rector 
de la Universitat Politècnica de Catalunya

El 29 de març, Antoni Giró Roca va prendre possessió del
càrrec de rector de la Universitat Politècnica de Catalunya.
L’acte va ser presidit pel conseller d'Universitats, Recerca i
Societat de la Informació, Carles Solà, qui estava acompan-
yat pels rectors Giró i Ferrer Llop, per Marina Subirats que

ostentava la  representació de l’alcalde de Barcelona i pel
president del Consell Social, Ramon Folch. Antoni Giró es
proposa impulsar una Universitat que sigui motor tecnològic
i científic, que formi persones competents, plenament
adaptades als nous mercats de treball. (continua a la pàg. 3)

Atorgat el 4t Premi de
Paisatge Rosa Barba
El 25 de març s’ha atorgat
el 4t Premi de Paisatge
Rosa Barba, dins la Bien-
nal del Paisatge. Els  pro-
jectes premiats són, d’una
banda, el  Parc de Pedra
Tosca, a la Garrotxa, signat
per l’equip d’RCR Arquitec-
tes, Rafael Aranda, Carme
Pigem i Ramon Vilalta i, de
l’altra, el de la Llacuna
d’Harnes (França), de David

Verport. El guar-
dó distingeix  pro-
jectes de paisat-
ge europeus •

Nou espai per a la
recerca a l’EUETIB
L'Escola Universitària
d'Enginyeria Tècnica In-
dustrial de Barcelona
(EUETIB), que forma part
del Consorci Escola In-
dustrial de Barcelona, ha
obert un nou espai per al
desenvolupament de la
recerca i la innovació,
d’uns 300 m

2
. En aques-

ta àrea s’hi troba l’aula
d’empresa Schneider
Electric Energia,
dotada amb ma-
terial cedit per la
companyia •6 7

La UPC 
al Saló 
Estudia 2006 4
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Composició del
Consell de Direcció 
i àmbits d’actuació

• Vicerectorat de Política Università-
ria: Josep Casanovas.
Política universitària (coordinat amb el
rector); UPCnet; Tecnologies de la
Informació i les Comunicacions (TIC);
parcs tecnològics (coordinat amb el
Vicerectorat d'Infraestructures i Patri-
moni); assessorament i col·laboració
amb els altres vicerectorats; representa-
ció de la UPC en absència o per dele-
gació del rector; comunicació (coordinat
amb el Vicerectorat de Relacions Insti-
tucionals i Promoció Territorial); Centre
de Cooperació per al Desenvolupa-
ment; xarxa GUNI; Univers (coordinat
amb el Vicerectorat de Docència i Estu-
diantat); Grup UPC i programa UPC 21.

• Vicerectorat de Personal Acadèmic:
José Luis Andrés Yebra. 
Planificació de plantilles; política del
Personal Docent i Investigador (PDI);
seguiment de les situacions administra-
tives; adscripció del PDI; mesa nego-
ciadora del PDI; convocatòries de per-
sonal de recerca (coordinat amb el
Vicerectorat de Recerca i Innovació).

• Vicerectorat de Política Acadèmica:
Anna Sastre.
Programació docent; procés d'adapta-
ció de l'ensenyament a l'Espai Europeu
d'Educació Superior; impuls a la inno-
vació docent; plans d'estudis; estructu-
ra acadèmica; assignació de recursos
docents; tercera llengua (coordinat
amb el Vicerectorat de Docència i Estu-
diants) i doctorat.

• Vicerectorat de Docència i Estu-
diantat: Xavier de las Heras. 
Docència; promoció dels estudis, for-
mació; estudiantat; biblioteques; polí-
tica lingüística i Museu de Geologia
Valentí Masachs.

• Vicerectorat de Relacions Institucio-
nals i Promoció Territorial: Marisol
Marqués. 
Relacions amb el Consell Social, les
institucions públiques i el sector empre-

sarial; promoció dels campus i centres
territorials; càtedres Unesco i centres
adscrits.

• Vicerectorat de Planificació i Progra-
mació d'Infraestructures: Teresa Rovi-
ra. Disseny i seguiment del desenvolu-
pament del Pla d'Inversions Università-
ries (PIU); disseny i seguiment dels parcs
tecnològics (coordinat amb el Vicerecto-
rat de Política Universitària); seguiment
del Patrimoni; reorganització dels cam-
pus (coordinat amb el Vicerectorat de
Relacions Institucionals i Promoció Terri-
torial) i adequació de les polítiques uni-
versitàries a l'àmbit específic de l'Arqui-
tectura.

• Vicerectorat de Recerca i Innovació:
Francesc Xavier Gil. 
Projectes de recerca; personal de
recerca (coordinat amb el Vicerectorat
de Personal Acadèmic); grups i centres
de recerca; política d'ajuts a la recerca
de la UPC; projectes d'innovació tec-
nològica i planificació estratègica i ava-
luació de la recerca.

• Vicerectorat de Relacions Interna-
cionals: Lluís Torres. 
Participació institucional en xarxes i
programes internacionals; mobilitat
internacional (PDI, estudiantat i PAS);
relacions i intercanvis amb institucions
de l'Espai Europeu d'Educació Supe-
rior; impuls a la captació d'estudiants
estrangers i  presència institucional en
xarxes i trobades de recerca.

• Comissionat per al Desenvolupa-
ment Sostenible: Antoni Marí.

Impuls a les polítiques de sostenibilitat
en recerca, docència i vida università-
ria; direcció acadèmica del Centre
Interdisciplinari de Tecnologia, Innova-
ció i Educació per a la Sostenibilitat
(Cities); suport al Vicerectorat de
Recerca i Innovació; representació a la
Comissió Permanent del Consorci
Escola Industrial de Barcelona (CEIB) i
participació en centres de recerca en
representació del rector.

• Comissionat per a la Planificació i
l'Avaluació: Enrique García-Berro. 
Establiment de criteris i acords per a la
planificació estratègica de les unitats
bàsiques; organització, coordinació i
supervisió del seguiment dels plans
estratègics; avaluació institucional i
qualitat del sistema universitari; planifi-
cació de l'activitat acadèmica (coordi-
nat amb el Vicerectorat de Personal
Acadèmic i el Vicerectorat de Recerca i
Innovació) i contracte programa (coor-
dinat amb Gerència i el Vicerectorat de
Política Acadèmica).

• Gerència: Josefina Auladell. 
Direcció dels serveis administratius i
econòmics, i gestió dels recursos.

• Secretaria General: Enrique García-
Berro (en funcions). 
Fedatari públic d'actes i acords; normati-
ves i reglaments; custòdia d'actes; regis-
tre; arxiu; expedició de títols; organització
d'eleccions i renovacions, en aplicació
de les normatives legals vigents, del
Claustre Universitari, del Consell de
Govern i de les seves comissions •

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Enrique García-Berro, Lluís Torres i Antoni

Marí. Francesc Xavier Gil, Anna Sastre, Antoni Giró, Josefina Auladell i Teresa

Rovira. José Luis Andrés Yebra, Marisol Marqués, Josep Casanovas i 

Xavier de las Heras.



Durant l’acte de presa de possessió, el
rector, Antoni Giró, va explicar la seva
aposta en l’àmbit docent d’avançar
cap un nou model amb renovades
metodologies i processos d’aprenen-
tatge, per formar persones i professio-
nals competents, plenament adaptats
al mercat laboral. 
En recerca, el rector va apostar per con-
solidar una UPC que sigui motor tec-
nològic i científic, i sobre la projecció
exterior, va posar l’èmfasi en una Univer-
sitat oberta, col·laboradora amb universi-
tats d’altres països. 
El rector va demanar més esforç en
matèria d’inversió per part de l’Admi-

nistració, per culminar amb garanties
d’èxit l’adaptació de la Universitat a
l’Espai Europeu d’Educació Superior
(EEES), adaptació que, va assegurar,
no pot fer-se a cost zero. També va
demanar la complicitat de l’Administra-
ció i dels rectors d’altres universitats per
fer front a aquests i altres reptes que
planen sobre el futur de les universitats. 
En aquest sentit, Giró va afirmar “no em
trobareu mai al costat d’algú que vulgui
perjudicar la Universitat. Només em tro-

bareu al costat dels que la vulguin millo-
rar”. Va dir també que cal treballar per
recuperar el tarannà de la UPC, la seva
especificitat i empenta: “perquè el futur
serà de les universitats que innovin i
siguin creatives. Tot això no ho podem
fer sols. Cal que fem pinya amb la resta
d’universitats perquè la Universitat
catalana sigui un referent a l’EEES”.
Així mateix, Giró va anunciar l’impuls a
una voluntat de servei, una gestió
transparent i una Universitat més visible
per a empreses i institucions. Final-
ment, Antoni Giró va assegurar que tre-
ballarà amb el Consell Social perquè la
societat vegi que la UPC crea futur i va
donar les gràcies a l'equip sortint i, molt
especialment, al rector Josep Ferrer
Llop.
El conseller del DURSI, Carles Solà, va
fer un reconeixement al rector sortint
Josep Ferrer Llop i a la seva dedicació.
Va  agrair-li la tasca duta a terme tant a
favor del sistema universitari català com
el de la resta de l’Estat l’espanyol, ja
que ha participat activament en ens
com el Consell Interuniversitari de Cata-
lunya o la Conferència de Rectors de
les Universitats Espanyoles, CRUE, de
la qual ha estat vicepresident. 
Carles Solà va destacar que l’adaptació
a l’EEES ha de ser vista com una opor-
tunitat i va assegurar que “és un pro-
jecte del qual no podem quedar al
marge”. El conseller va repassar les

inversions de la Generalitat durant els
darrers anys i va remarcar la necessitat
que les universitats desenvolupin els
seus projectes en llibertat, referint-se a

la necessitat de reformar la LOU. “El
compromís del govern amb la recerca i
l’educació superior és contundent, i ho
continuarà sent”, va concloure.
Per la seva part, Josep Ferrer Llop va
fer un balanç dels projectes portats a
terme durant el seu mandat. El rector
sortint va encoratjar el nou equip, li va
oferir la seva col·laboració, va agrair el
suport de la comunitat i va demanar
disculpes pels possibles errors que
podien haver-se comès: “la nostra
il·lusió passava per governar  quatre
anys més, però la voluntat de la comu-
nitat ha estat clara i s’ha manifestat
perquè sigui el rector Antoni Giró qui la
governi”.
El president del Consell Social, Ramon
Folch, va demanar que “s’afronti el futur
sense deixar de banda aquells projec-
tes de l’anterior equip que són impor-
tants per a la UPC" i va afirmar que "la
UPC ha de ser un model de transmis-
sió de saviesa benigna" •
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Les 10 actuacions prioritàries

El Consell de Direcció ha definit les actuacions que, de manera prioritària, han de merèixer una atenció més immedia-
ta. Són aquestes:
• Enfortir les relacions de la Universitat amb l'entorn i, especialment, amb les institucions públiques i amb la societat i

amb el territori a través dels centres i de les unitats bàsiques territorials.
• Apostar per un projecte d'Universitat compromesa amb els valors de la democràcia, dels drets humans, la justícia,
la solidaritat, la cooperació i el desenvolupament sostenible. 
• Potenciar la relació entre les unitats bàsiques i el Consell de Direcció.
• Adequar les polítiques universitàries a les especificitats dels centres.
• Reconduir l'encàrrec acadèmic personalitzat (EAP) cap a un sistema més senzill que faciliti l'assoliment dels objec-
tius pel qual es va crear.
• Agilitzar els processos de presa de decisions, reduir la complexitat administrativa i racionalitzar la despesa econòmica.
• Reforçar l'activitat de recerca, de transferència de coneixement i de tecnologia, a partir d'un millor aprofitament dels
recursos amb què compta la Universitat.
• Informar i motivar l'estudiantat dels canvis metodològics que suposarà la nova estructura de titulacions en el marc
de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).
• Fomentar projectes que ajudin a l'aprenentatge de l'anglès.
• Enfortir la relació amb i entre les persones pel fet que aquestes són el principal actiu amb què compta la Universitat. 

“Treballarem per 
recuperar el tarannà 
de la UPC, la seva 
especificitat i empenta”

“El futur serà de les 
universitats que innovin
i siguin creatives”

continua de la portada
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La UPC a Estudia, el Saló 
de l’Ensenyament 2006

—...
— S’imparteix a la Facultat d’Informà-
tica, a la mateixa ciutat de Barcelona.
— ...
— Matemàtiques i Física són les que
cal que portis ben bé...
—...
— Sí, aquí tens les notes de tall del
curs passat: et serviran d’orientació.

Les sortides professionals, el contingut
de les titulacions, l’accés i les notes de
tall són les preguntes que més van fer
els visitants de l’estand de la UPC al
Saló de l’Ensenyament, Estudia, que va
tenir lloc al recinte firal de Barcelona
entre el 22 i el 26 de març. 
Entorn al lema No et posis límits. Vine a

la UPC, la Universitat va presentar un
estand en el qual un equip de becaris
proporcionava, des de l’experiència
pròpia, tota la informació sobre el que
cal saber de la UPC i la seva oferta for-
mativa, estructurada per àrees per faci-
litar una canalització més eficient de la
informació. 
Com a novetat, i dins l’oferta formativa
d’aquest any, es van presentar els 36
nous estudis de màster oficial en el
marc de la nova estructura de titula-
cions universitàries. 
Les noves guies d'estudis i un CD inte-
ractiu amb informació sobre els estudis
i la UPC van ser les eines emprades per
dur a terme la tasca informativa. 
Dissenyat i estructurat per facilitar la

informació als visitants, l’estand d’a-
questa edició incloïa una galeria d’imat-
ges fotogràfiques sobre alguns dels
projectes de recerca emblemàtics duts
a terme per equips interdisciplinaris de
la Universitat. L’objectiu era evidenciar
amb imatges que la tecnologia, l'arqui-
tectura i la ciència que es desenvolu-
pen a la UPC estan al servei de les per-
sones i dels seus problemes més quo-
tidians. 
Un altre dels elements clau de la infor-
mació proporcionada als visitants va
fonamentar-se en la presència de la
UPC en el territori a través dels seus
centres docents, situats sobre un gran
mapa informatiu  •

La Universitat va ser present al certamen a través
d’un estand en el qual un equip d’informadors expli-
cava tot el que cal saber sobre els estudis. 

Per segon any consecutiu, he participat amb altres companyes de l’EPSEVG
en un projecte de cooperació internacional, gràcies a les convocatòries que el
Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) realitza anualment. Jun-
tes hem aconseguit que un col·lectiu de nenes víctimes de l'explotació sexual
infantil i els seus fills, a Asunción (Paraguai), disposin d'una biblioteca que les
ajudi a créixer, a refer les seves vides i a iniciar així un nou camí. A més, també
hem aconseguit que els educadors que treballen amb elles disposin de biblio-
grafia especialitzada sobre aquesta matèria. 
Enguany, després d’una primera estada l’any 2004, hem tornat d'Asunción
amb la satisfacció d'haver assolit amb escreix els objectius que ens planteja-
vem a l'inici: organitzar i consolidar la biblioteca de Luna Nueva, l’ONG que
acull les principals beneficiàries del projecte, les ‘lunitas’. 
La valoració del nostre treball és altament positiva, perquè hem tingut l'opor-
tunitat de conèixer, sentir i entendre una altra realitat amb el revulsiu interior i
l’aprenentatge personal que això suposa. Així mateix, ens ha permès obtenir
nous punts de referència personals i professionals, i sentir-nos molt útils, en
aportar i compartir els nostres coneixements i la nostra experiència com a pro-
fessionals amb persones que tenen moltes ganes d'aprendre i escassos
recursos. Però, sobretot, aquesta experiència ens ha ensenyat, hem après. La
cooperació t'ensenya a valorar amb més profunditat tot allò que tens al teu
entorn i et reafirma en la idea que qualsevol acció d'ajuda que es realitzi pot
contribuir a millorar la vida de les persones i t’hi vincula per sempre. Així doncs,
animem la comunitat universitària, i especialment el PAS, a contribuir en la
transmissió dels seus coneixements i participar en aquest tipus de projectes,
o bé a aportar el 0,7% de la seva nòmina al CCD, que permet finançar part
d’aquestes accions de cooperació. 

Margarita Ceña Cosials
Cap de la Biblioteca de l'EPSEVG

Cooperar, t’ensenya La UPC entra en el Consorci de
Serveis a les Persones 
de Vilanova i la Geltrú
El Consell de Govern ha aprovat la par-
ticipació de la UPC en el Consorci de
Serveis a les Persones de Vilanova i la
Geltrú, que integren l’Ajuntament, el
Consorci Hospitalari de Catalunya i la
Fundació Comarcal de Sant Antoni
Abat. El Consorci presta assistència a
les persones amb manca d’autonomia
personal o amb disminució i realitza
accions de prevenció, protecció i promo-
ció de la salut i d’atenció sanitària i socio-
sanitària • http://www.upc.edu/bupc

Un centenar d’estudiants
participen a Cangur 2006
Un total de 102  estudiants van partici-
par el març a l’ETSEIAT a la prova
internacional Cangur 2006, que esti-
mula i motiva l’aprenentatge de les
matemàtiques entre l’estudiantat de
secundària i batxillerat. El concurs,
organitzat a Catalunya, les Illes Balears
i València per l’Associació Catalana de
Matemàtiques, consisteix a resoldre,
en 75 minuts, 30 reptes matemàtics
de dificultat creixent i de resposta tan-
cada • http://www.cangur.org

http://www.upc.edu/bupc
http://www.cangur.org
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El Pla d’Inversions Universitàries
ha destinat prop de 80 milions a la
UPC. Durant el període 2001-2006, es
van rebre 79.280.000 euros del DURSI
de la Generalitat de Catalunya en el
marc del Pla d’Inversions Universitàries
(PIU). Amb aquest pressupost, la UPC
ha avançat en la consolidació del Cam-
pus del Baix Llobregat, amb la posada
en marxa de l’Escola Universitària
d'Enginyeria Tècnica Agrícola de Bar-
celona, i ha projectat la reforma de
l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Industrial de Barcelona. En total, el PIU
ha destinat 400 milions d'euros a les
universitats catalanes durant aquest
període •
http://www.gencat.net/dursi

L’estudi Trencant estereotips: maximitzant el potencial de la
dona en ciència, enginyeria i tecnologia, ha analitzat en l'àm-
bit europeu els estereotips de gènere en la ciència, la tecno-
logia i l'enginyeria, i les barreres que troben les dones en
aquest camp per a la seva promoció i desenvolupament pro-
fessional. 
L'estudi, finançat per la Comissió Europea i elaborat per la
xarxa europea Women in Science, Engineering and Techno-
logy (WITEC), ha estat coordinat per membres del Grup de
Recerca d’Igualtat d’Oportunitats en l’Arquitectura, la Cièn-
cia i la Tecnologia (GIOPACT) i del Programa Innova. El treball
proposa actuacions encaminades a eradicar aquests estere-
otips, així com accions per promoure un canvi en la cultura
d'organització. Algunes d'aquestes propostes són: desenvo-
lupar un sistema d'avaluació de l'excel·lència científica que
incorpori la perspectiva de gènere; crear organismes,
comitès i jurats de gènere mixt; desenvolupar una cultura
organitzativa neutra i promoure l'equilibri familiar i laboral. A
més, l’estudi també proposa que dones amb èxit professio-
nal a l'àmbit científic tutoritzin les carreres professionals de

dones joves; la millora de la visibilitat i acceptació de les
dones competents en recerca i tecnologia; el suport a les
dones en la seva reincorporació després d'una interrupció
professional; i l’establiment d’una remuneració equitativa
entre homes i dones. També es recomana millorar la imatge
de la ciència i les tecnologies per atraure més dones en
aquest àmbit.

Estereotips detectats. El treball ha posat de manifest que
socialment es considera que les dones són les responsables
de les tasques de la llar i dels fills, que no poden combinar la
feina amb la vida privada i que no tenen habilitats per pensar
d'una forma abstracta, racional i objectiva. A més, les dones
són vistes com persones pacients, dolces, dependents i
emocionals, a les quals agrada treballar en professions rela-
cionades amb la naturalesa, els sentiments i la cura d'altres
persones. Als homes, en canvi, se’ls considera millors líders
i directius, i individus racionals, dominants, independents,
freds i objectius. 
L’estudi també posa de relleu que un dels estereotips exis-
tents sobre les professions científiques és que es consideren
avorrides, masculines, agressives i fredes, i no compatibles
amb les dones • http://www.upc.edu/noticies

Objectiu: trencar els estereotips de gènere 
en l’àmbit científic i tecnològic
Que les dones tenen habilitats comunicatives, socials
i d'empatia i que els homes resulten millors líders 
i directius són alguns dels estereotips que s'extreuen
d’un estudi europeu que ha coordinat la UPC. 

El Centre de Cooperació per al Desen-
volupament (CCD) ha atorgat els pre-
mis del III Concurs Fotogràfic: Imatges
del Sud. En la modalitat de Projectes,
el primer premi ha estat per a la foto-
grafia titulada Doña Rosa, de la profes-
sora Sandra Bestraten. El segon premi
s’ha concedit ex aequo a Tecnologia
artesanal, de Juan Murcia, i Treball en
equip, d'Albert Lorente, i la menció
especial a Recollida de mostres, d’An-
na Puntí. En la modalitat de Realitat de
països del Sud, el primer premi l’ha
rebut La chiva, de Claudia Mesa, i el
segon premi ex aequo, Entrada a l’es-
cola, d'Elisenda Ros, i I l'aigua que

baixa ..., de Ferran Reverter. Les men-
cions especials han estat per A la ter-
minal d'autobusos, de Ma Eugènia
Esbrí, i Dona portant aigua, d'Anna
Puntí. En la modalitat de premi obert
s'ha atorgat un únic premi a la fotogra-
fia ¡Por qué mi mamita lo sabe todo!, de
Joan Guitard •  http://www.upc.edu/ccd

‘Doña Rosa’ i ‘La chiva’, les millors imatges del Sud

Nou Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i
Gènere. La UPC, a iniciativa del GIOPACT, participarà
conjuntament amb la resta d’universitats catalanes en el
futur Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Genère.
El Centre promourà els estudis sobre les dones i el gène-
re, i contribuirà al desenvolupament i la difusió de la recer-
ca en aquest àmbit. En aquesta línia, el Centre organitzarà
estudis de postgrau i de doctorat, i impulsarà la mobilitat
i la interdisciplinarietat del personal investigador •

http://www.gencat.net/dursi
http://www.upc.edu/noticies
http://www.upc.edu/ccd
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Al Parc Natural de la zona volcànica de
la Garrotxa, a les Preses, prop d’Olot,
l’equip d’RCR Arquitectes, Rafael Aran-
da, Carme Pigem i Ramon Vilalta, han
projectat el Parc de Pedra Tosca (vegeu
la imatge inferior). Segons els mateixos
creadors, “és una iniciativa que tracta
de potenciar la singularitat del paisat-
ge”, i que els ha fet mereixedors del
Premi de Paisatge Rosa Barba, junta-
ment amb l’arquitecte David Verport
que ha projectat la Llacuna d’Harnes, a

França. El guardó, que es concedia per
quarta vegada, s’ha lliurat en el marc
d’una nova edició de la Biennal Euro-
pea de Paisatge. 
El Premi Rosa Barba distingeix els
millors projectes de paisatge realitzats a
Europa en els darrers quatre anys, té
una dotació de 15.000 euros i és patro-
cinat per l'Associació d'Amics de la
UPC. En aquesta edició, s'han rebut
més de 450 projectes d’Europa i d’ar-
reu del món •

La Càtedra de Programari Lliure (CPL)
ha renovat el portal lafarga.cpl que ofe-
reix l’hostatjament de projectes lliures a
totes les persones que ho desitgin. A
més, “les eines que s’ofereixen també
poden servir per a la gestió de docu-
mentació i de la comunicació de grups,
com ara fòrums de discussió”, segons
explica Eulàlia Formentí, responsable

de la CPL. Per utilitzar el servei, només
cal donar-se d’alta com a usuari i
sol·licitar després l’alta d’un projecte o
la inscripció en algun dels ja existents. 
La Càtedra treballa també en la creació
d’un portal d’informació sobre els
aspectes legals del procés de creació i
distribució del programari lliure •
http://lafarga.cpl.upc.edu

El programari lliure, més a prop

— Què és el programari lliure? El
conjunt de programes que es pot dis-
tribuir, utilitzar i modificar lliurement.
— Quins beneficis aporta? La lli-
bertat d'executar el programa per a
qualsevol propòsit; de veure com fun-
ciona i adaptar-lo a les necessitats
pròpies; redistribuir còpies; millorar-lo
i distribuir-lo de nou amb les millores

realitzades, perquè tota la comunitat
pugui tenir accès al codi font.
— És gratuït? La majoria de llicèn-
cies admeten distribució comercial. La
clau és la disponibilitat del codi per a
l’usuari i la possibilitat de modificar-lo.
— Qui el pot utilitzar? Tothom, però
cal respectar les condicions de la llicèn-
cia.

La Farga ofereix un conjunt d’eines per gestionar, emmagatzemar
i publicar tot tipus de projectes.

El Parc de Pedra Tosca i la Llacuna d’Harnes
guanyen el Premi Europeu de Paisatge Rosa Barba
El projecte del Parc de Pedra Tosca, a la Garrotxa,
realitzat per l’equip d’RCR Arquitectes, Rafael Aranda,
Carme Pigem i Ramon Vilalta, i el treball de

David Verport a la Llacuna d’Harnes (França) han
guanyat ex aequo el 4t Premi de Paisatge Rosa Barba,
atorgat en el marc de la Biennal Europa de Paisatge.

Biennal Europea de Paisatge

Del 23 al 25 de març, Barcelona va
ser el centre d’atenció del paisat-
gisme a Europa amb la celebració
de la quarta edició de la Biennal
Europea de Paisatge. La trobada
està organitzada pel Col·legi d'Ar-
quitectes de Catalunya, el Màster
d'Arquitectura i Paisatge de la UPC
i l'Associació d'Amics de la UPC.
La cita ha reunit els professionals i
experts més destacats en paisat-
gisme per aprofundir i debatre com
s’ha d’intervenir en el paisatge, tant
des del punt de vista de l’arquitec-
tura com des d’altres camps vincu-
lats al seu estudi i construcció •
http://www.coac.net/landscape 

http://www.upc.edu/noticies

Les preguntes més freqüents sobre el programari lliure

Un projecte de cooperació 
revisarà la vista a 12.000 
escolars centreamericans

Uns  12.000 nens i nenes de Guate-
mala, El Salvador i Nicaragua es bene-
ficiaran d’un projecte de cooperació
que impulsa la Càtedra Unesco  en
Salut Visual i Desenvolupament, amb la
col·laboració del Centre de Cooperació
per al Desenvolupament. El projecte
s’anomena VERAS (Visió, Educació,
Rendiment, Aprenentatge, Sostenibili-
tat) i vol “lluitar contra el fracàs escolar
i millorar la formació primària bàsica a
través de la prevenció, la detecció i la
millora de la salut visual infantil”,
segons Anna Rius, coordinadora  del
projecte. Aquesta iniciativa capacitarà
promotors de salut per detectar els
problemes de salut visual a cadascun
dels tres països i efectuar la diagnosi i
el tractament adient en cada cas. 
A més a més, es realitzaran xerrades
de sensibilització per als escolars i se’ls
conscienciarà per a l’acceptació de les
ulleres •

http://lafarga.cpl.upc.edu
http://www.coac.net/landscape
http://www.upc.edu/noticies
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L'Escola Universitària d'Enginyeria Tèc-
nica Industrial de Barcelona (EUETIB),
del Consorci Escola Industrial de Bar-
celona (CEIB), va inaugurar el 29 de
març una àrea de recerca i desenvolu-
pament,  que ocupa uns 300 m

2
,  amb

la nova aula de formació Schneider
Electric Energia. Aquesta aula, impulsa-
da pel Centre d’Innovació Tecnològica
en Convertidors Estàtics i Acciona-
ments (CITCEA), ocupa una superfície
de 100 m

2
. Compta amb un espai amb

capacitat per a 30 estudiants i un labo-
ratori de recerca equipat amb material

cedit per Schneider Electric. El material
inclou un laboratori electrònic i de con-
trol industrial per a l'estudi d'aparells de
baixa tensió de les instal·lacions elèctri-

ques; equips didàctics i de programari
per a l'aprenentatge de l'automatització
d'edificis (control de climatització,
il·luminació, intrusió, alarmes); equips
didàctics i de programari per a la moni-
torització d'energia mitjançant analitza-
dors de xarxes amb comunicació via
Internet, aparells de mitjana tensió amb
relés electrònics Sepam i relés VIP, qua-
dres de distribució elèctrica tipus Pris-
ma i equips didàctics per al control i
l'automatització d’infraestructures. 

Acord CEIB-Schneider Electric
La cessió d'aquest material forma part
de l'acord marc de col·laboració subs-
crit entre el CEIB i Schneider Electric.
Aquesta aula d’empresa obre l’oportu-
nitat d’actualitzar els mètodes de for-
mació tècnica elèctrica i electrònica de
l’estudiantat. Alhora, la nova àrea
d’R+D, ubicada en els espais que ocu-
pava l’Escola Superior d’Agricultura de
Barcelona abans del seu trasllat al
Campus del Baix Llobregat, “permetrà
l’expansió de la recerca impulsada per
diferents grups de l’EUETIB, així com
enfortir la col·laboració amb les empre-
ses”, ha assegurat el seu director, Martí
Llorens • http://www.upc.edu/noticies 

Un nou espai per a la recerca a l’EUETIB 
L’espai d’R+D, que s'inaugura amb una aula de formació Schneider Electric Energia, dinamitzarà 
la recerca i la tecnologia dels grups de recerca emergents de l'EUETIB, dins les àrees de les energies 
renovables, la superconductivitat, l'electrònica de potència i els accionaments elèctrics, 
i l'automatització i el control de processos.

IInnnnoovvaacciióó  aa  ll’’EEUUEETTIIBB

La nova àrea d’R+D de l’EUETIB integra

aquests set grups multidisciplinaris:

Grup d'automatització i control de

processos: desenvolupa recerca en els

àmbits de l'electrònica i l'electrotècnia.

Tel. 93 413 74 12/13

Unitat de recerca i transferència de

tecnologia en electrònica de potència

i accionaments elèctrics::  centra la

seva activitat en tècniques i procediments

de generació, processament i distribució

d'energia. Tel. 93 413 74 05 

Laboratori d’enginyeria acústica i

mecànica: és expert en tecnologies de

control de soroll, pel que fa a la recerca

bàsica en acústica i vibracions, i a la

transferència de tecnologia a l’entorn

industrial. Tel. 93 413 73 47 

Grup de control, dinàmica i

aplicacions: fa recerca bàsica i aplicada

en matemàtica aplicada, sistemes i teoria

de control i enginyeria. 

Tel. 93 413 73 94/16 

Grup de sostenibilitat en la generació

distribuïda i les energies renovables::

fa recerca en l'àmbit de l'energia solar

fotovoltaica i tèrmica, l'energia eòlica,

l'hidrogen, la generació distribuïda i la

conversió energètica. 

Tel. 93 413 74 58/72 90 

Grup de recerca interdepartamental

per a la col·laboració científica

aplicada: treballa en la caracterització de

cements ossis amb propietats

biocompatibles, l'estudi i l'anàlisi de la

injectabilitat de cements ossis

biocompatibles i/o equivalents, i les

aplicacions elèctriques de la

superconductivitat.  Tel. 93 413 72 56

Grup de recerca en telegestió de

sistemes: centra la seva activitat en

l'estudi i la implementació de sistemes de

telegestió. Actualment, està

desenvolupant un sistema de reg avançat

per a parcs, jardins i explotacions

agrícoles. Tel. 93 413 74 28 •  

pdi/pas
Resolució de sol·licituds del programa d’estabilització 2005 pen-
dents. El Consell de Govern, en la seva sessió de 15 de desembre de 2005, va
aprovar les places del programa d’estabilització 2005 del PDI temporal amb con-
tracte a temps complet. En data 23 de desembre de 2005, una de les persones
la sol·licitud de la qual va ser resolta desfavorablement en el programa d’estabi-
lització 2005 va presentar un recurs contra l’acord del Consell de Govern. Analit-
zat el recurs, la resolució ha estat favorable per a la persona que l’interposava i el
Consell de Govern ha acordat proposar la plaça per a l’estabilització •
http://www.upc.edu/bupc 

La Fundació UPC a la X Fira
Internacional d’Estudis de
Postgrau de Bilbao. La Fundació
UPC ha participat, durant el mes de
març, a la X Fira Internacional d’Estu-
dis de Postgrau de Bilbao on ha expo-
sat la seva oferta de màsters, post-
graus i cursos d’especialització en les
àrees d’Arquitectura, Edificació i Urba-
nisme; Enginyeria Civil; Enginyeria
Industrial; Tecnologies de la Informació
i les Comunicacions; Gestió i Organit-
zació d'Empreses; Sostenibilitat i Medi
Ambient. La Fira és un dels més
importants fòrums d'escoles de nego-
ci i centres de formació de postgrau.
D’altra banda, la Fundació va ser pre-
sent al certamen Futura, que reuneix
l’oferta de màsters i postgraus, i que
va tenir lloc els dies 24 i 25 de març •
http://www.fundacio.upc.edu/ 

http://www.upc.edu/noticies
http://www.upc.edu/bupc
http://www.fundacio.upc.edu/
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En el marc d'un nou context universitari caracteritzat pel procés d'adaptació a
l'Espai Europeu d'Educació Superior, l'Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya (AQU) porta a terme un procés transversal d'avalua-
ció en el qual participen totes les biblioteques de les universitats catalanes. 
El procés d'avaluació, anomenat Avaluació dels serveis bibliotecaris i de la
seva contribució a la qualitat de l'aprenentatge i de la recerca, s'inicia aquest
any 2006 al Servei de Biblioteques i Documentació de la UPC, que ha estat
pioner en l'avaluació de serveis bibliotecaris a Catalunya i a la resta de l'Estat
espanyol. 
Els objectius bàsics d'aquest nou procés són potenciar l'aprenentatge autò-
nom de l'estudiantat com a referent clau de les biblioteques i orientar-les com
a suport real a la recerca i la innovació. A més, vol incrementar la millora i la
qualitat de tots els serveis oferts als usuaris i usuàries i actualitzar la informa-
ció sobre el conjunt de recursos d'informació de què disposa una universitat,
així com la seva coordinació interna i externa.
D'aquesta forma i durant els propers mesos, les biblioteques de la UPC parti-
ciparan en l'avaluació transversal, que durarà fins a final d'any. Des del Servei
volem convidar el professorat, l'estudiantat i el personal d'administració i ser-
veis a participar-hi activament per contribuir així a la millora de les nostres
biblioteques.
A totes les biblioteques hi ha disponible més informació sobre el procés d'a-
valuació i una enquesta per aportar propostes de millora. A més, es pot fer un
seguiment del procés a través del web de l'Avaluació:
http://bibliotecnica.upc.edu/avaluacioAQU2006

Dídac Martinez
Cap del Servei de Biblioteques i Documentació de la UPC 

L’AQU avalua les biblioteques de la UPC 

Un nou model d’assignació de punts 
de docència per a màsters i doctorats
El Consell de Govern va aprovar el mes
de gener un nou model d’assignació
de punts de docència per als màsters i
els doctorats, que s’adapta als nous
màsters oficials i a la nova estructura
dels estudis. Una de les novetats és
que deixa de fer assignació a aquells
programes de doctorat que es trans-
formen en màsters i es donen bosses
de punts de docència als màsters. D’a-
questa manera, es podrà repartir i pre-
assignar docència a les unitats bàsi-
ques. El model també preveu singulari-
tats per als diferents ritmes en què es
farà l’adaptació dels actuals programes
de doctorat al nou postgrau. 
Per al curs 2006-07, només hi ha
assignació de punts per als programes
de doctorat que no es veuen afectats
substancialment pel començament
dels màsters. Per a aquests progra-

mes, l’assignació és igual a la del curs
actual més la meitat de la diferència
entre la xifra que preveu el nou model i
l’assignació del curs actual. Per la seva
banda, els programes que es transfor-
men en màsters no tenen cap assigna-
ció de docència específica i, tot i que
podran seguir tenint estudiants matri-
culats en les fases inicials, la docència
la rebran en assignatures dels màsters.
El nou model preveu que cada màster
rebi una bossa de punts de docència i
l’òrgan responsable del màster repar-
teixi i preassigni els punts a les unitats
bàsiques a qui vol encomanar la
docència.
S’ha de comunicar al Vicerectorat de
Política Acadèmica la preassignació de
docència a les unitats bàsiques abans
del 28 d’abril •
http://www.upc.edu/bupc

Cooperació per impulsar
escoles d’arquitectura 
al Marroc

La Universitat, en col·laboració
amb la Cambra de Comerç 
de Barcelona, impulsarà 
un projecte de cooperació 
al Marroc per potenciar i 
crear escoles d'arquitectura.

La primera iniciativa que es portarà a
terme, a petició del govern marroquí,
serà potenciar i reformar l’escola d’ar-
quitectura que hi ha a la ciutat de
Casablanca. 
En aquesta línia de col·laboració amb
el país magribí, s'està negociant amb el
Ministeri d'Indústria un programa de
suport a la formació contínua, que es
durà a terme a través de la Fundació
UPC, adreçat tant al sector públic com
al privat. L’objectiu, en termes gene-
rals, és posicionar la indústria marro-
quina impulsant sectors industrials
amb un fort potencial de creixement • 
http://www.upc.edu/noticies

Els projectes Argumenta 
i Tecnologies de la parla reben
una aportació del DURSI
El projecte interuniversitari Argumenta,
dirigit pel Servei de Llengües i Termino-
logia de la UPC i el Gabinet de Llengua
Catalana de la UAB, ha rebut 170.000
euros del DURSI. Formen part del pro-
jecte, a través d’un conveni, les univer-
sitats de Barcelona, Pompeu Fabra, de
Lleida, de Girona, Rovira i Virgili, Ober-
ta de Catalunya i de Vic. Argumenta
vol facilitar la millora de les competèn-
cies instrumentals dels universitaris pel
que fa a la comunicació oral i escrita en
llengua catalana. Alhora, Tecnologies de
la parla, del Centre de Tecnologies i Apli-
cacions de Llenguatge i la Parla (TALP),
ha rebut 445.000 euros •
http://www.upc.edu/noticies

http://bibliotecnica.upc.edu/avaluacioAQU2006
http://www.upc.edu/bupc
http://www.upc.edu/noticies
http://www.upc.edu/noticies
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La Universitat ha entrat enguany a
l'empresa de base tecnològica Elep-
hant Memo, creada el 2004 amb el
suport del Programa Innova. La UPC
inverteix en aquesta empresa un capital
de 57.602 euros i té una participació
accionarial del 13,94%.
Elephant Memo, que es dedica a pro-
veir programari per a la gestió de docu-
ments i informació, té com a producte
estrella Memodesk, el primer gestor de
continguts del mercat que ordena els
documents que s'utilitzen a l'ordinador
personal segons les necessitats de l'u-
suari • http://www.upc.edu/noticies

La xarxa d’infraestructures de
mobilitat i transport del Vallès, a
estudi. La Generalitat de Catalunya, a
través del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques, ha enca-
rregat a un equip del Departament d’In-
fraestructura del Transport i del Territori
l’estudi de la xarxa de transports i
mobilitat del Vallès i les comarques
adjacents, dins del Pla d’Infraestructu-
res de Transport de Catalunya i del Pla
Territorial Metropolità. 
En el treball, dirigit pel professor
Manuel Herce, es proposen alternati-
ves a projectes de grans infraestructu-
res viàries de l’àrea metropolitana de
Barcelona actualment en fase de dis-
cussió, com ara el quart cinturó, la via
interpolar del Vallès entre Bellaterra i
Sant Cugat, la via de cornisa (prevista
entre Vallirana i la Llagosta) o el traçat
del nou ferrocarril anular, entre d’altres.
Per elaborar l’estudi, s’han aplicat indi-
cadors d’eficiència espacial, accessibi-
litat i cobertura territorial de les xarxes
de carreteres i de transport públic, ela-
borats al Departament d’Infraestructu-
ra del Transport i del Territori •

La Fundació i2CAT, a la fira Viu
la ciència. El projecte d'Internet de
segona generació a Catalunya, impul-
sat per la Fundació i2CAT, es presen-
tarà, del 9 al 10 de maig, a la fira Viu la
ciència contemporània. Aquest esde-
veniment l’organitza el Parc Científic de
Barcelona •
http://www.pcb.ub.es/vcc

Breus 

Primeres iniciatives al viver de
projectes d’arquitectura i urbanisme

Diferents grups de recerca lideren les primeres iniciatives que han començat a
donar vida al sector de projectes del nou Centre de Recerca i Transferència de
Tecnologia (CRiTT) de l’ETSAV.  L’anàlisi territorial de les regions metropolitanes
del sud d’Europa n’és un. El responsable, Antoni Font, del Departament d’Urba-
nisme i Ordenació del Territori, afirma que es tracta de continuar i actualitzar l’es-
tudi internacional, iniciat anteriorment, sobre la situació de 13 ciutats del sud
d’Europa, amb especial èmfasi en el cas de Barcelona i Tarragona. Una altra línia
de treballs de recerca se centra en la mesura de la sostenibilitat i l’eficiència
energètica en l’edificació i el responsable n’és Albert Cuchí. 
Al CRTT també s’hi desenvoluparan projectes de tres grups de recerca més,
encapçalats per Manel Guàrdia: el Centre de Política del Sòl i Valoracions, el grup
d’Arquitectura, Energia i Medi Ambient, i el grup de Perspectives Urbanes.
Un tercer bloc és el que coordina Jaume Torrents, amb els treballs de continua-
ció de les obres de la Sagrada Família, l’estudi de tecnologia estructural lleugera
i la formació d’especialistes en aquest àmbit. 
El nou espai de l’ETSAV també acull un projecte de construcció experimental
reversible, que encapçala Jordi Claret, i el Centre d’Investigació Solar i Aula d’E-
nergies Renovables (CISOL) hi posarà en marxa una aula de formació per a l’es-
tudiantat en les noves tecnologies que ofereixen les empreses del sector • 
http://www.upc.edu/noticies

El Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia de l’ETSAV, inaugurat
recentment, acull dins del sector de projectes les primeres iniciatives de
recerca en l’àmbit de l’arquitectura i l’urbanisme.

Iniciatives empresarials amb participació de la Universitat  

Amb aquesta nova iniciativa, la UPC participa en nou empreses de base
tecnològica: Just in Mind, Ccstar, Astron Biomedical, Engindat, Baolab
Microsystems, MossaTech, Open Wired i HYDS. La participació accionarial en
aquestes entitats varia del 5% al 23% i el capital invertit se situa entre els
800.000 i els 900.000 euros.
La participació de la UPC en aquests projectes empresarials de base
tecnològica es gestiona a través del Programa Innova, seguint el model de
capital concepte del Centre d'Innovació per al Desenvolupament Empresarial
(CIDEM) de la Generalitat de Catalunya. Segons aquest model, la Universitat
converteix els recursos econòmics aportats pel CIDEM en comptes de
participació a l’empresa • http://pinnova.upc.edu

La UPC pren part a l’empresa de base tecnològica Elephant Memo

Un llibre analitza la gestió de l’aigua a Catalunya. L'aigua a Catalunya
és el títol del primer llibre publicat per la Càtedra Agbar per a la Qualitat de Vida.
El llibre, que es va presentar el 21 de març a la seu del Grup Agbar a Barcelona,
és fruit del treball elaborat pel professor Josep Dolz, del Departament d’Enginye-
ria Hidràulica, Marítima i Ambiental, i Fernando Rayón, del Grup Agbar. En aquest
volum, es recull l’opinió d’un centenar d’experts dels àmbits de l’Administració, el
món de l’empresa i la universitat sobre aspectes com ara els recursos, el drenat-
ge, el sanejament, la reutilització, la qualitat ambiental, l’economia i la gestió pri-
vada de l’aigua •

http://www.upc.edu/noticies
http://www.pcb.ub.es/vcc
http://www.upc.edu/noticies
http://pinnova.upc.edu
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Premis 

V Premis Celsa. El projecte Anàlisi
estructural de la subestructura de via-
ductes de ferrocarril d’alta velocitat
considerant interacció via-estructura,
de Juan Murcia, ha rebut el primer
Premi Celsa 2005. En aquesta cinque-
na edició dels premis, que guardonen
treballs d’estudiants, el primer accèssit
l’ha rebut Sara Burrel i el segon, Roge-
lio Sabaté i Javier Martínez •

Jesús Labarta, Enginyer de l’Any.
El catedràtic i actual director d’R+D de
l’àrea de Tecnologies de la Informació
del Barcelona Supercomputing Cen-
ter-Centro Nacional de Supercompu-
tación (BSC-CNS), ha estat guardonat
amb aquesta distinció dels premis
Salvà i Campillo per la seva trajectòria
professional en el món acadèmic a
Catalunya. El Premi es va atorgar el 9
de març en el decurs de l’11a. edició
de la Nit de les Telecomunicacions •

Premi NOVARE d’Endesa a un tre-
ball del CITCEA. El projecte Monito-
rització de subestacions per a mante-
niment predictiu, elaborat pel Centre
d'Innovació Tecnològica en Converti-
dors Estàtics i Accionaments (CIT-
CEA), ha rebut el premi NOVARE d’e-
nergia que atorga Endesa, dins la
categoria de qualitat i fiabilitat de servei
de xarxes •

El treball de recerca, fet amb l’Ins-
titut Tecnològic de Califòrnia, s’ha
publicat a la revista Nature. 
Jordi Garcia Ojalvo, professor del
Departament de Física i Enginyeria
Nuclear al Campus de Terrassa, ha
descobert quin és el circuit genètic a
través del qual una bactèria sotmesa a
estrès (degut a la manca d'aliment)
deixa de créixer i dividir-se, i es prepa-
ra per absorbir l'ADN que es pugui tro-
bar al seu exterior. L'absorció de l'ADN
exterior li permet tenir més nutrients i
canviar lleugerament el seu genoma,
per la qual cosa es troba en el que es
denomina "estat competent". Aquest
és l'estat cel·lular que més s'utilitza en
bioenginyeria per introduir ADN en

cèl·lules. La investigació s'ha realitzat
amb la Divisió de Biologia i el Departa-
ment de Física Aplicada de l'Institut
Tecnològic de Califòrnia (Caltech).
“Aquest mètode es podria aplicar a la
diferenciació de cèl·lules mare en dife-
rents tipus de teixits, la qual cosa per-
metria tenir més control del procés de
diferenciació”, explica Garcia Ojalvo •
http://www.upc.edu/noticies

Descobreixen un nou circuit genètic 
que determina la diferenciació cel·lular

Pocs infants viatgen ben sub-
jectats dins els vehicles. Com
més gran és el nombre de criatures que
viatgen en un vehicle a Catalunya, més
petit és el percentatge d’ús dels siste-
mes de retenció infantil. Així es desprèn
d’un estudi fet per la Càtedra Applus+
en Seguretat de l'Autòmòbil. El treball
estableix que el 60% dels nens i nenes
que viatgen en cotxe van assegurats
amb els sistemes adequats de retenció
infantil; prop del 18% van subjectes
amb el cinturó de seguretat del vehicle
(que no és l’adequat per a la seva edat)
i més del 22% no porta cap sistema de
retenció. L’estudi s’ha fet a l’àrea metro-
politana de Barcelona, amb inspeccions
visuals i en trajectes urbans i interurbans

• http://www.upc.edu/noticies

Breus  

15è aniversari del CESCA i nou maquinari. El Centre de Supercomputació de
Catalunya (CESCA) s’ha equipat amb dos nous clústers Linux, un de càlcul i un
altre d’informació, i una llibreria automatitzada per emmagatzemar  dades, coinci-
dint amb la celebració del 15è aniversari del Centre. Amb aquest nou maquinari,
el rendiment punta agregat del Centre ha superat la velocitat de càlcul d’un tera-
flop per segon, amb la qual cosa passa de 691 a 1.046 Gflop/seg, és a dir, que
permet fer teòricament 1 bilió d’operacions de coma flotant per segon. El CESCA,
consorci públic creat el 1991 del qual forma part la UPC, gestiona un gran com-
plex de sistemes de càlcul i de comunicacions que donen servei a la universitat i
a la recerca, i centra la seva activitat en tres àrees: els sistemes per a càlcul cien-
tífic i per a informació universitària; les comunicacions, centrades en la gestió de
l’anella científica i del CATNIX, i la promoció de l’ús i els beneficis d’aquestes tec-
nologies • http://www.cesca.es

Provetes amb material reciclat per als laboratoris de la UPC. El Centre
Català del Plàstic (CCP) posa a disposició dels laboratoris de la UPC provetes de
plàstic per fer les pràctiques docents. Amb la finalitat d’avançar en la recerca de
noves aplicacions dels residus plàstics, el CCP ha impulsat un projecte per fabri-
car provetes d'assaigs mecànics a partir del reciclatge dels residus sòlids gene-
rats en el Centre.  El servei és fruit del programa de recerca Laboratori Real del 2n
Pla de medi ambient • http://www.upc.edu/ccp

Cita setmanal amb el Cities a Barcelona TV. El Centre Interdisciplinari de Tec-
nologia, Innovació i Educació per a la Sostenibilitat (Cities) col·labora, des del mes
de gener, en el programa ‘Hola Barcelona’ de Barcelona TV amb una secció set-
manal fixa (els dilluns, a les 12.45 h) en format d'entrevista sobre temes de medi
ambient i sostenibilitat. En aquest espai, on participen puntualment investigadors
de la UPC, el Cities aporta informació sobre el consum eficient d’energia, el reci-
clatge de mòbils o la mobilitat sostenible, entre altres temes •
http://www.barcelonatv.com

http://www.upc.edu/noticies
http://www.upc.edu/noticies
http://www.cesca.es
http://www.upc.edu/ccp
http://www.barcelonatv.com
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informacions

... i els propers diesPublicacions  

... i al web 

La força de cercar. Aquest és el títol
de la conferència que impartirà el
director de Yahoo Research Barcelo-
na, Ricardo Baeza, a l’acte de gradua-
ció de l’estudiantat del curs 2004-05
de la Facultat d’Informàtica de Barce-
lona (FIB). 
Durant la sessió, que tindrà lloc el 27
d’abril, a les 17 hores, es lliuraran els
premis als millors expedients de cada
titulació i es reconeixerà la tasca realit-
zada pel personal de la Facultat amb
més de 25 anys de dedicació profes-
sional a la FIB •
http://www.fib.upc.edu

Des del mes d'abril, UPCnet ha passat
a ser l’administrador del sistema i la
seguretat del servidor www.upc.edu,
en el marc d'un acord de prestació de

serveis signat entre aquesta empresa i
la Universitat.
El trasllat de les pàgines principals del
web UPC ha estat el primer pas de tot
el procés de migració al nou servidor

d'UPCnet, que ha començat a dur-se a
terme el 28 de març i que està previst
que finalitzi abans d’acabar aquest
curs acadèmic. 
En una segona fase, es traslladaran els
webs d’unitats, col·lectius i organitza-
cions que encara estan allotjats a l’an-
tic servidor. 

Servei bàsic d’allotjament de webs
L’acord amb UPCnet inclou la conti-
nuació del servei bàsic d'allotjament de
webs de les unitats i organitzacions
amb participació de la Universitat, un
servei que a partir d'ara passa a ser
responsabilitat de la Direcció TIC de
xarxes de computadors •
http://www.upc.edu/catala/

aquestweb.htm

A/e: info.web@upc.edu. 

Premis a la innovació de les TIC. La
segona edició del Premi Davyd Luque
incentiva tota la comunitat universitària
a presentar idees, projectes i serveis
innovadors en l’àmbit de les TIC. Les
propostes es poden presentar fins al 3
de maig i el guanyador i finalista seran
premiats amb material informàtic valo-
rat en 3.000 i 1.500 euros, respectiva-
ment. El Premi, convocat per UPCnet,
la UPC i el Consell Social, ret home-
natge a Davyd Luque, un company de
la Universitat que ha estat un referent
en la innovació de les TIC. L’acte de
lliurament del premi serà el 31 de maig
a l’Auditori de l’edifici Vèrtex •
http://web.upcnet.es/premi-davydluque

La UPC ha editat les guies de promo-
ció dels estudis del proper curs 2006-
2007. El nou material ofereix una
àmplia visió de la Universitat, dels estu-
dis que s’imparteixen a través dels
seus centres docents, així com dels
serveis que s’ofereixen. Com a com-
plement de les guies editades en
paper, s’ha elaborat un CD interactiu
que facilita a l’estudiantat l’accés a
informació personalitzada sobre els
estudis pels quals s’interessa. A través
del CD, es pot ampliar la informació si
es disposa de connexió a Internet. 

El CD tam-
bé inclou un
vídeo, en
què recone-
guts profes-
sionals de
d i f e r e n t s
àmbits expressen les seves opinions
sobre l'ús de la tecnologia i les seves
aplicacions, i el professorat i l’estudian-
tat parlen de les seves experiències
quotidianes a la Universitat •
http://www.upc.edu/info/publicacions

Noves guies per a l’estudiantat

Memòria de l’Associació d’Amics 2005.  L’Asso-
ciació ha finalitzat l’any 2005 amb 4.022 associats,
262 dels quals són empreses i institucions lligades a
l’entorn de la UPC, segons dades publicades en
aquesta memòria. 
Tot aquest suport permet a l’Associació d’Amics con-
tinuar fent de pont entre la Universitat i la societat i les
empreses. Es destaca també el paper de l’Oficina
d’Orientació i Inserció Laboral, l’elaboració de l’estudi
Observatori de les empreses; la publicació del llibre
Navegar en el mercat de treball, així com altres

accions i activitats, desenvolupades en el decurs del 2005 •
http://www.upc.edu/aaupc/aaupc/catala/memoria.html

El Fòrum de l’FME. El dia 26 d’abril
tindrà lloc el 5è Fòrum de la Facultat de
Matemàtiques i Estadística, l’FME, un
espai de trobada entre l’estudiantat i
titulats i titulades amb els departa-
ments, institucions i empreses en què
desenvoluparan la seva activitat pro-
fessional.
Els assistents podran lliurar els seus
currículums a les empreses i contrastar
quin valor afegit poden aportar perso-
nes expertes en matemàtica o estadís-
tica a l’entorn on treballaran, i alhora
intercanviar opinions i experiències
sobre el mercat laboral i sobre què
busquen les empreses quan contrac-
ten professionals •
http://forumfme.upc.edu. 

UPCnet, nou administrador del servidor www.upc.edu

http://www.fib.upc.edu
http://www.upc.edu/catala/aquestweb.htm
http://web.upcnet.es/premi-davydluque
http://www.upc.edu/info/publicacions
http://www.upc.edu/aaupc/aaupc/catala/memoria.html
http://forumfme.upc.edu
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entrevista

L’arquitecte argentí Rubén Pesci
aposta per organitzar les ciutats
d’una forma diferent. Un nou
model, basat en el diàleg i el com-
promís social de la ciutadania, que
aconsegueixi una ciutat més sos-
tenible i solidària, allunyada del
caos i la confusió en què està
immersa. 

Quines són les seves propostes? 
Considero que els models tradicionals
d’organització de la ciutat no són la
solució al caos actual. És inútil corregir-
ne els efectes a través d’ordres, nor-
mes i mecanismes de contenció. És
com donar aspirines per curar un càn-
cer. Cal modificar les causes del caos.

Molt utòpic, no?
És més complexa, però és l’única
forma de pal·liar la prepotència que es
viu a la ciutat. Qui creua primer?, qui va
més ràpid?, qui compra més terreny?,
qui toca més fort el clàxon? S’han de
propiciar situacions més reflexives i
solidàries amb el medi ambient. 

I per on comencem? 
Per generar nous centres neuràlgics de
negoci que estiguin distants de les ciu-
tats. Importants negocis empresarials,
on la societat i l’Estat estiguin d’acord,
i que neixin amb l’objectiu d’obtenir
beneficis socials. L’Estat indica quines
empreses s’hi situen i com, d’acord
amb els interessos de la societat. 

Quins poden ser aquests pols? 
Una universitat, un parc temàtic o un
nou entorn natural per viure. Aquests

nous pols s’encarregarien d’atraure la
resta del mercat d’una forma autoregu-
lada. A més, l’empresari també podria
obtenir avantatges socials i fiscals. Als
Estats Units, els agricultors han de
mantenir corredors ecològics: 100
metres de boscos permanents entre la
carretera i els seus cultius, i reben
incentius fiscals per plantar-los.  

Qui ha de donar el primer pas? 
Ha de ser un diàleg entre els inversors,
la comunitat i l’Estat. Les tres parts han
de detectar les possibles grans inver-
sions i els indrets on cal situar els nous
motors socioeconòmics. Però, sobre-
tot, hi ha d’haver un compromís dels
ciutadans que han d’assumir el paper
de motors socials. 

Complicat?
No. A l’Amèrica Llatina hi ha un com-
promís molt fort, però a Europa es con-
fia tant en les administracions que es
perd el rol de ciutadà. Al Brasil, en
canvi, tot es decideix per iniciativa
social. Les ciutats s’organitzen a través
de congressos permanents i els admi-
nistradors escolten la comunitat. No es
pot deixar la resolució de tots els pro-
blemes a mans dels administradors i
caure en el conformisme i en el silenci
ament de les protestes, perquè la sos-
tenibilitat i la millora social no van per
aquest camí.

I si no es fa el canvi, quin futur
augura a les ciutats?
L’asfíxia. Si la ciutat es converteix cada
cop més en un lloc prepotent i violent,
i on creix la immigració i la pèrdua d’i-

dentitat, la situació serà insuportable.
Per això, no s’ha de valorar què cos-
tarà fer el canvi, sinó què ens costarà si
no el fem. A més, Nova Orleans va ini-
ciar el principi del col·lapse: el país més
poderós del món no va saber com fer
front a una situació evitable, fruit d’un
món desorganitzat. 

I els projectes amb la UPC?  
La Universitat s’ha integrat com a node
espanyol al Fòrum Llatinoamericà de
Ciències Ambientals (FLACAM), una
xarxa d’institucions d’Amèrica Llatina
que fomenta el desenvolupament sos-
tenible. Aquesta unió permetrà desen-
volupar projectes de recerca i iniciati-
ves docents innovadores a nivell inter-
nacional •

President del Fòrum Llatinoamericà de Ciències Ambien-
tals, va participar en el seminari ‘Urbanisme sostenible’
organitzat per la Càtedra Unesco de Sostenibilitat. 

“Si no s’aposta pel canvi, 

arribarem a l’asfíxia de la ciutat”

Rubén Pesci

Rubén Pesci (La Plata, Argentina,
1942) és arquitecte per la Universitat
Nacional de La Plata. Ha estat pro-
fessor a diverses universitats, asses-
sor i consultor en matèria de sosteni-
bilitat i urbanisme, i subsecretari de
coordinació tècnica de l’àrea metro-
politana de Buenos Aires. L’any 1988
crea el FLACAM, que actualment
agrupa 12 països i més de 30 univer-
sitats i centres d’excel·lència, i, des
del 1994, és director de la Càtedra
Unesco/FLACAM per al desenvolu-
pament sostenible. Ha publicat diver-
sos llibres i més de 300 articles en
revistes i diaris. La seva original con-
cepció de l’espai i la ciutat ha estat
reconeguda amb nombrosos premis
i distincions •  
http://www.flacam-red.com.ar

http://www.flacam-red.com.ar

