
La UPC s’adapta per ser accessible a tothom. Accions com la creació de la Càtedra d’Accessibilitat o l’a-
cord signat el 2003 amb l’IMSERSO i la Fundació ONCE per fer caure les barreres arquitectòniques,
urbanístiques i de comunicació són iniciatives en aquest sentit. La transformació dels espais s’emmarca
en el Pla director d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques •
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Eleccions al Claustre
Universitari el 21 de
novembre. La jornada
electoral s’iniciarà a les 10
h i es perllongarà fins a les
18 h ininterrompudament.
El procés electoral ha de
culminar amb un Claustre
Universitari integrat per
155 representants del per�
sonal funcionari docent
doctor, 43 del PDI no fun�
cionari o no doctor, 33 del
PAS i 72 de l’estudiantat.
El Claustre Universitari es

reunirà en ses�
sió ordinària el
21 de desem�
bre •

Es crea un centre de
difusió tecnològica
per a fabricants de
béns d’equip. Dotze
empreses arrelades a
Catalunya i membres de
la Unió Patronal Metal·lúr�
gica, juntament amb la
UPC, han constituït el
Centre de difusió tecnolò�
gica per a fabricants  de
béns d’equip. El Centre
incidirà en aspectes que
van des de la innovació a
la promoció dels béns d’e�
quip com a ele�
ments clau del
teixit industrial
català •4 5

Receptes Receptes 
per a la innovacióper a la innovació
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Fer caure les barreres
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Tecnologia emergent 
per a un nou model energètic 
Un 25,8% de l’activitat global de recerca ambiental que es desenvolupa a la Universitat 
se centra en l’edificació, l’energia i el canvi climàtic. Amb una evolució històrica estacionària 
pel que fa a l’activitat en aquest àmbit, i en el marc del Pla UPC Sostenible 2015, la Universitat
afronta ara el repte d’accelerar la transició cap al model energètic sostenible que exigeix 
el país, aportant innovació en R+D+I i en la formació dels futurs professionals. 

Del total de grups que fan recerca a la
UPC, aproximadament una tercera part
dedica l’activitat científica a qüestions
vinculades al medi ambient. D’aquesta
xifra, al voltant del 30% se centra en els
àmbits de l’arquitectura i la cons�
trucció, els sistemes energètics, i
l’atmosfera i el canvi global. La recerca
en canvi climàtic arriba a registrar valors
d’activitat de transferència de resultats
al voltant del 7,7% dels punts PATT.
Altres camps de la recerca ambiental
són la gestió dins l’àmbit industrial; el
cicle de l’aigua; el territori, el paisatge,
els sistemes urbans i el transport; els
residus i la contaminació de sòls i els
riscos naturals.
En general, les principals línies de
treball de la recerca ambiental se
centren en la integració de les energies
renovables a l’arquitectura, l’eficiència
de les instal·lacions de control
ambiental, el tancament del cicle dels
materials de construcció, els efectes
dels fenòmens de transferència de
calor als edificis i la seva eficiència
energètica. També s’estudia la reu�
tilització de materials de construcció,
les certificacions energètiques, l’or�
denació territorial municipal vinculada a
la planificació energètica i la mo�
nitorització del consum energètic.

Edificació, energia i canvi climàtic
Amb la implantació del Pla UPC
Sostenible 2010, que prioritza la
innovació en la temàtica d’edificació,
energia i canvi climàtic, la Universitat té
l’oportunitat d’avançar en l’aportació
d’innovació amb projectes d’in�
vestigació tecnològica i amb activitats
de formació, per donar resposta a les
necessitats socials futures. Així es va
voler posar de manifest en el Primer
seminari d’innovació sobre edificació,
energia i canvi climàtic (EC)2, que va
organitzar el juliol a la Universitat el
Centre Interdisciplinari de Tecnologia,

Educació i Innovació per a la Soste�
nibilitat (Cities), amb la col·laboració del
Comissionat per al Desenvolupament
Sostenible, la Càtedra Enresa�Enviros i
el Departament de Construccions
Arquitectòniques I. 
En el seminari, que va reunir repre�
sentants del sector acadèmic, públic i
privat, el professor Filip Johnsson, de la
Chalmers University of Technology, de
Suècia, va ser contundent en afirmar a

la seva conferència que, per accelerar
l’evolució cap a un model energètic
sostenible i incrementar l’eficiència
energètica, “cal desenvolupar noves
tècniques adaptades al context
nacional, cal que hi hagi un canvi
d’hàbits dels ciutadans i cal tenir en
compte el conjunt real d’in�
fraestructures existents i la seva vida
útil, ja que no es poden renovar d’un
dia per l’altre” •

SIRENA, informació en temps real sobre 
els consums d’energia i aigua

Aquest curs es posa en marxa un nou sistema d’informació per Internet ano�
menat SIRENA, sobre el consum de recursos energètics i el seu impacte
ambiental i el consum d’aigua de la UPC. El portal ofereix informació sobre els
consums de gas, electricitat, aigua i les emissions de CO2, a tres nivells: global
(del conjunt de la Universitat), comparatiu (entre campus o edificis) i específic
(d’un edifici determinat). El projecte està en una fase prèvia, en què es recullen
les dades a través de la facturació. En una segona fase del projecte, es preveu
que aquestes dades es recullin automàticament mitjançant seguidors de con�
sum on�line, dels quals la Universitat ja n’ha instal·lat 50 a diferents campus. 
El nou sistema d’informació permet fer un diagnòstic automàtic i generar una
memòria anual d’aquests consums i el seu impacte ambiental. És una eina, a
més, que facilita la definició o la revisió de polítiques d’estalvi energètic i permet
verificar l’efectivitat de les actuacions en aquest àmbit. 
El projecte SIRENA, que impulsa el Cities, compta amb el suport de ‘la Caixa’ i
la col·laboració del Servei de Patrimoni • 
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Adaptar la Universitat a tots els ciutadans

L’accés sense barreres a la Facultat de
Nàutica de Barcelona; la instal·lació
d'un ascensor a l'Escola Politècnica
Superior d'Enginyeria de Vilanova i la
Geltrú; l'adaptació dels aularis del
Campus Nord i la instal·lació d'un
ascensor a l'Escola Universitària d'En�
ginyeria Tècnica Industrial de Terrassa
són algunes de les primeres accions
realitzades a partir d’un conveni de
col·laboració amb l'IMSERSO i la Fun�
dació ONCE que es va signar l’any
2003. 
"L’acord pretén acabar amb les barre�
res arquitectòniques de la Universitat i
convertir�la en un referent en temes
d'accessibilitat. Les actuacions s'han
iniciat en aquests quatre centres, però
queda molt per fer. Acabarem adaptant
tota la Universitat", afirma Teresa Rovi�

ra, vicerectora de Planificació i Progra�
mació d'Infraestructures. El cost d’a�
questes primeres accions ha implicat
una inversió de 250.140 euros, que s’ha
realitzat entre les tres entitats • 

Arran d’un conveni marc signat amb l’IMSERSO i la Fundació ONCE, i la creació de la
Càtedra d’Accessibilitat, la Politècnica està en fase d’adaptació per esdevenir accessible
per a tothom. Intervencions com les realitzades a la Facultat de Nàutica, a l’E. P. S 
d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, a l’E. U. E Tècnica Industrial de Terrassa i als aularis 
del Campus Nord són el principi per fer de la Politècnica un referent en accessibilitat.

L’adaptació de la Facultat més antiga. La Facultat de Nàutica,
construïda l'any 1934, ha vist adaptats tots els seus espais, i ofereix així la possi�
bilitat d'accedir�hi amb un itinerari adaptat a persones amb mobilitat reduïda. 
En paraules de la vicerectora, "les principals obres han estat l'eliminació de l'es�
glaó en el llindar de la porta d'accés, la instal·lació d'una plataforma elevadora ver�
tical i la construcció de dos forjats, la qual cosa ha permès la parada de l'ascen�
sor a nivell dels entresolats on fins ara no tenien accés els usuaris de cadira de
rodes, entre altres modificacions". 
A la Facultat de Nàutica també s'ha construït una rampa d'accés a la seu del
Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques.

Un ascensor a l’EPSEVG. El
fet que l’Escola Politècnica Superior
d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú no
disposés de cap ascensor representa�
va un greu impediment. 
Per aquest motiu, se n’ha instal·lat un
d’hidràulic, totalment adaptat, a l’edifici
VG3 per donar servei a totes les plan�
tes dels edificis que integren l’Escola i
crear un itinerari adequat per a perso�
nes amb mobilitat reduïda. 
Recentment, també s’ha millorat l’ac�
cés principal a l’Escola mitjançant una
rampa de pendent adequat, i amb la
corresponent substitució de les portes i
del paviment.

Eliminació de barreres als
aularis del Campus Nord.
“El Campus Nord té una topografia
amb molts desnivells i, per aquesta raó,
es van senyalitzar amb color groc els
canvis de nivell en el paviment dels
aularis i de la biblioteca, de forma que
sigui fàcil de detectar per a les perso�
nes amb dificultats visuals”, explica
Teresa Rovira. 
També s’han instal·lat baranes a les
rampes que formen part de l’accés
principal del Campus i s’han adaptat
els lavabos perquè puguin ser utilitzats
per les persones que tenen la mobilitat
reduïda.

Fàcil accés a totes les
plantes de l’EUETIT. Fins ara,
les persones amb cadira de rodes no
tenien la possibilitat d'accedir a les
plantes superiors de l'Escola Univer�
sitària d'Enginyeria Tècnica Industrial
de Terrassa, ja que l'únic ascensor dis�
ponible no complia els requisits mínims
d'adaptació. 
Per solucionar�ho, s'ha instal·lat un nou
ascensor que comunica amb la zona
d'aparcament on hi ha places reserva�
des per a persones amb mobilitat reduï�
da. 
Amb aquest ascensor, s'ha creat un
recorregut adaptat que permet accedir,
entre d'altres, a la sala d'actes i a les
aules on es fan les pràctiques docents.

Càtedra d’Accessibilitat. La
Politècnica va crear l’any 2004 la Càte�
dra d'Accessibilitat, Arquitectura, Dis�
seny i Tecnologia per a tothom que
assessora sobre l’adaptació dels edifi�
cis i les escoles. 
Aquesta unitat detecta els aspectes
amb deficiències i fa recomanacions
per corregir�les.  

L’apunt
La UPC disposa d'un Pla director
d'accessibilitat i supressió de barre�
res arquitectòniques, redactat per
l'arquitecte Enrique Rovira�Beleta. 
El Pla programa i planifica com
transformar els espais que tenen
barreres arquitectòniques en espais
accessibles per a totes les perso�
nes, tant a l'exterior com a l'interior
dels edificis • 
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La integració de l’ETSEIAT i l’EUETIT
en un únic centre comença a concretar-se

Presidida pel rector, Antoni Giró, la
comissió mixta paritària treballa ja per
fusionar les dues escoles d’enginyeria
del Campus de Terrassa, 
—l’E. T. S. d’Enginyeries Industrial i Ae�
ronàutica de Terrassa i l’E. U. d’Engi�
nyeria Tècnica Industrial de Terrassa—,
en un únic centre. 
El procés ha de culminar amb la crea�
ció d'una nova Escola que s’adapti ple�
nament al model universitari que preveu
l'Espai Europeu d'Educació Superior,
tant pel que fa a les titulacions a impar�
tir com a la metodologia docent o al
model de gestió. 
L’any 2005 les juntes d’escola d’a�
quests centres van posar els fona�
ments d’un projecte que, en la línia
d’actuació de tots dos centres, donarà
resposta a les demandes del seu

entorn. El treball s’ha organitzat en tres
comissions: una de docència, una de
recerca i una tercera dedicada a la
gestió. Cadascuna analitzarà la situació
de cada àmbit i, posteriorment, dibui�
xarà el nou escenari i els objectius a
complir. 
En la seva primera reunió, els membres
de la comissió mixta paritària van acor�

dar que seran les comissions perma�
nents de les dues escoles les que man�
tindran informades les seves respecti�
ves comunitats sobre les novetats d’un
procés que, en paraules del rector
Antoni Giró, compta amb el màxim
suport per part de la Institució. 
En aquest sentit, un tècnic assignat per
la Vicegerència de Desenvolupament
Organitzatiu i Personal col·labora en el
projecte a partir d’aquest  mes de
setembre • http://www.ct.upc.edu 

La comissió mixta que ha d’impulsar la creació d’una nova escola 
d’enginyeria al Campus de Terrassa va començar la seva singladura 
el 19 de juliol amb l’estudi de viabilitat del projecte.

Eleccions al Claustre Universitari. Calendari

03.10.2006 Tancament del cens. 
11.10.2006 Exposició pública del cens provisional i inici d’impugnacions al 

cens provisional.
19.10.2006 Final d’impugnacions al cens provisional.
20.10.2006 Reunió de la Junta Electoral per al sorteig dels membres de 

les meses electorals. 
23.10.2006 Publicació del cens definitiu i inici de presentació de 

candidatures.
27.10.2006 Final de presentació de candidatures.
31.10.2006 Publicació de candidatures provisionals i inici d’impugnacions a 

les candidatures provisionals.
06.11.2006 Final d’impugnacions a les candidatures provisionals.
08.11.2006 Publicació definitiva de candidatures.
13.11.2006 Inici de la campanya electoral i vot anticipat.
17.11.2006 Final de la campanya electoral i vot anticipat.
20.11.2006 Jornada de reflexió.
21.11.2006 Votació (ininterrompudament de 10 h a 18 h).
22.11.2006 Publicació de resultats provisionals i inici d’impugnacions als 

resultats provisionals.
24.11.2006 Final d’impugnacions als resultats provisionals.
27.11.2006 Publicació definitiva dels membres elegits.
01.12.2006 Convocatòria del Claustre Universitari.
21.12.2006 Reunió ordinària del Claustre Universitari •

http://www.upc.edu/bupc

El Vicerectorat de Relacions
Internacionals passa a denomi-
nar-se de Política Internacional
El Vicerectorat que encapçala Lluís
Torres canvia de nom. Aquest canvi es
correspon amb la vocació de potenciar
la projecció internacional de la UPC. El
Vicerectorat dissenya la participació
institucional en xarxes i programes
internacionals; la mobilitat internacional
de la comunitat, les relacions i els inter�
canvis amb institucions de l’Espai Euro�
peu d’Educació Superior. El Vicerecto�
rat impulsa també la captació d’estu�
diantat estranger i dóna suport a la par�
ticipació dels investigadors de la Uni�
versitat a projectes europeus •

L’aparcament del Campus
Nord començarà a funcionar 
el proper mes de gener
L’aparcament del Campus Nord s’i�
naugurarà el gener de 2007. En el
decurs de les properes setmanes, s’in�
formarà de les condicions especials de
què gaudirà la comunitat universitària
per al lloguer de les places •

La comissió mixta paritària està presidida pel rector, Antoni Giró, i forma�
da pels dos directors dels centres implicats, Jaume Gibert i Juan Antonio
Gallardo, i tres membres més per cada un dels equips directius; dos repre�
sentants del PDI, un del PAS i un de l’estudiantat de cadascuna de les esco�
les. En formen part també la vicerectora de Relacions Institucionals i Promo�
ció Territorial, Marisol Marqués; el delegat del rector al Campus de Terrassa,
Joseba Quevedo; la gerenta, Josefina Auladell, i l'adjunta a Gerència al Cam�
pus de Terrassa, Enriqueta Vidal, com a convidada •

http://www.ct.upc.edu
http://www.upc.edu/bupc
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El CCD i la Fundació Ajuda en
Acció signen un conveni 
La UPC, a través del Centre de Coo�
peració per al Desenvolupament
(CCD), i l’ONG Ajuda en Acció s’han
proposat realitzar projectes i altres acti�
vitats conjuntes en l’àmbit de la solida�
ritat i la cooperació per al desenvolu�
pament. Col·laboraran en la realització
de projectes, estudis i treballs per al
desenvolupament i l’aplicació de tec�
nologies de suport a projectes i pro�
grames formatius en el mateix àmbit • 

El CEQUIP, impulsat per la UPC i la
Unió Patronal Metal·lúrgica, està cons�
tituït inicialment per dotze empreses
arrelades a Catalunya i de llarga tra�
jectòria: Caballé, Ecotècnica, Giave,
Girbau, Infranor, Lloveras, Matachana,
Perfitrònic, Puigjaner, Ros Roca, Serra
Soldadura i Verdés. Es tracta d’empre�
ses que fabriquen un tipus de producte
d’elevada complexitat, produeixen en
petites sèries, disposen d’equips
humans qualificats i tenen una gran
capacitat exportadora. 
Les empreses agrupades tenen com a

prioritat trobar i compartir millores en la
gestió del seu negoci, així com realitzar
projectes d’R+D+I d’interès comú, i
actuar com a lobby per promoure la
innovació i difondre la tecnologia de
béns d’equip com a element clau del
teixit industrial català. Amb aquestes
premisses, el CEQUIP aspira a incidir en
altres sectors productius en la innovació
de processos, l’augment de la producti�
vitat, la millora en l’adaptabilitat del sis�
tema productiu i la disminució d’impac�
tes ambientals i de consum d’energia •
http://www.upc.edu/noticies

La UPC impulsa un centre de fabricants de béns d’equips 
per promoure la innovació tecnològica del sector
Un grup de dotze empreses catalanes, impulsades per la UPC i la Unió
Patronal Metal·lúrgica, han constituït la fundació privada CEQUIP per
esdevenir un centre de difusió tecnològica  i amb l’objectiu d’actuar com
un ‘lobby’ per promocionar el sector i impulsar la innovació com avantatge
competitiu per al creixement empresarial.

L’apunt
Les empreses fabricants de béns
d’equip que integren el CEQUIP
facturen 520 milions d’euros
anuals i donen feina a 1.850 treba�
lladors. Dediquen el 2% dels
ingressos a R+D+I, subcontracten
un 30% del volum total de factura�
ció i exporten un 33% de produc�
ció. El CEQUIP ha de sevir com a
punt de trobada per detectar
oportunitats tecnològiques del
sector, compartir experiències en
la gestió de processos i dissenyar
la formació que necessiten per
impulsar la innovació  •

L’ETSAB es dota d’un Patronat
L’Escola Tècnica Superior d’Arquitec�
tura de Barcelona (ETSAB) constituirà
el seu Patronat, amb la idea que apor�
ti recursos i actuï com un consell
assessor per ajudar a articular les
demandes de la societat dins dels pro�
grames docents i les activitats culturals
del Centre. Estarà integrat per divuit
representants dels estaments universi�
tari, professional i empresarial, i també
per membres de l’Escola. Aquesta
figura, la creació de la qual correspon
al Consell Social, es regeix segons l’ar�
ticle 66 dels Estatuts de la UPC i l’arti�
cle 19 del Reglament de l’ETSAB •  

En l’imaginari popular, les aigües subterrànies s’associen al pou que hi ha
al bell mig del jardí o a les històries fantàstiques sobre vetes d’aigua 
descovertes fortuïtament. A aquest tipus d’aigües no se’ls ha reconegut el
valor que tenen, sinó que han estat tractades com un recurs hídric marginal.
El 97,5% de l’aigua del planeta és marina i només un 2,5% és dolça. Una
tercera part d’aquesta aigua dolça disponible és subterrània. Els rius i els
llacs només contenen el 0,3% de l’aigua dolça; el 69,9% es troba en
forma sòlida en formacions permanents de neu i glacials i, principalment,
en els casquets polars i la humitat del sòl, i les zones humides contenen el
0,9% restant. No sorprèn, doncs, saber que les aigües subterrànies han
estat, durant molts anys, la principal font de subministrament. A Catalunya,
el 35% de l’aigua que es fa servir prové de les aigües subterrànies. 
Aquesta xifra reflecteix el paper primordial que tenen, i més si es té en
compte que la demanda total de Catalunya supera els 3.100 hm3 l’any. És
un recurs hídric que es distribueix per tot el territori, no necessita la 
construcció d’embalssaments i preses, perquè el terreny té la capacitat 
d’emmagatzemar�la, i nodreix els principals ecosistemes de les zones 
humides i dels deltes. Per gestionar aquest recurs cal una formació 
específica i multidisciplinària, que és la que aporta el Curs Internacional 
d’Hidrologia Subterrània. El curs, que fa més de 40 anys que organitza la
UPC, juntament amb l’Administració i el sector empresarial, forma enginyers, 
geòlegs, físics, químics, biòlegs, economistes i especialistes en ciències
ambientals, perquè esdevinguin experts en hidrogeologia, a través d’una 
formació interdisciplinària. Fins ara, ja s‘hi han format més de mil persones
de 36 països d’Europa, Amèrica Llatina i Orient Mitjà, amb capacitat per fer
front als reptes que plantegen els recursos hídrics subterranis.

Antoni Gurguí
President del Patronat de la Fundació Centre Internacional

d’Hidrologia Subterrània 

Què hi pinten les aigües subterrànies...?

http://www.upc.edu/noticies
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Molts investigadors opinen que l’entorn
universitari català, i en general l’espa�
nyol, no està preparat per fer innovació
tecnològica, ja que això implicaria tenir
més científics i tècnics qualificats.
També es troben a faltar recursos i una
política definida que promogui la inno�
vació, i es constata una manca de cul�
tura de la innovació per part del sector
empresarial, així com de cultura empre�
sarial per part del col·lectiu investigador.
En l’entorn universitari català i espa�
nyol, la UPC està considerada com una
de les universitats més preparades per
formentar la innovació, però encara
amb molt camí per fer. 
La manca de professionalització i d’o�
ferta d’espais on fer recerca són els
principals frens a la innovació, per a
molts dels investigadors. La solució al
primer problema passa per la contrac�
tació indefinida de científics i tècnics
més preparats, amb possibilitat de “fer
carrera”. 
La disponibilitat de més
espais per desenvolupar
R+D+I s’entén que ha de
ser a cost zero per a la
Universitat, a través del
finançament dels matei�
xos projectes, com ja
succeeix en molts casos.
Carles Riba, director del
Centre de Disseny d’E�
quips Industrials (CDEI),
explica les dificultats per
fer efectiva la innovació:
“Hi ha poca implicació per
part de l’Administració, el
sector empresarial i la
mateixa Universitat. Les
empreses no hi aposten
prou i existeix un desequi�
libri dels recursos que
provenen de l’Administra�
ció, de manera que molts
sectors industrials no
reben cap tipus d’ajut o
són escassos, a favor de

certs àmbits  emergents de moda, com
ara la biotecnologia o la nanotecnolo�
gia”.
Per la seva banda, moltes empreses
critiquen de la Universitat que no es
compleixin els terminis i els requisits
dels convenis.
En opinió de Riba, les estructures inter�
nes de la Universitat no són adequades
per a la innovació. “Manca contrast
amb la realitat del mercat i hi ha poc
risc. A més, el control dels recursos és
molt estricte inicialment, però després
no hi ha un seguiment i una avaluació
del que s’ha fet amb aquests recursos”.  
Riba, que dirigeix un dels centres tec�
nològics més productius que formen
part de la Xarxa IT de la Generalitat de
Catalunya, reconeix que la gestió admi�
nistrativa i econòmica de la contracta�
ció laboral i dels recursos és poc àgil a
la Universitat. “L’experiència dels cen�
tres de la XIT, que són centres que han
d’anar a buscar el pressupost per fer

recerca al sector privat, està al límit”,
adverteix. “Funcionem com les empre�
ses, però sense la seva agilitat adminis�
trativa i econòmica”. 

Incentius 
A més de considerar necessari el su�
port econòmic institucional, tant de la
mateixa universitat com de l’Adminis�
tració per afavorir la innovació, cal esti�
mular�la i incentivar�la. Així ho creuen
professors com Ramon Vilaseca, del
Departament de Física i Enginyeria
Nuclear i exdirector general d’Universi�
tats de la Generalitat de Catalunya. “Vol
dir estabilització laboral, promoció i
valoració de la innovació,  tant pel que
fa als complements retributius, com pel
que fa a la mentalització del professorat
que forma part dels tribunals dels con�
cursos de promoció. La innovació a la
universitat ha de suposar, però, una
transferència del nou coneixement que
genera cap al món productiu, i no una

competència deslleial
amb aquest sector”. 
Així mateix, per al col·lec�
tiu investigador les
demandes d’innovació
empresarial resulten poc
sofisticades. En aquest
sentit, Valentí Guasch,
director del Centre de
Transferència de Tecno�
logia (CTT), sosté  que un
dels problemes és que
“la petita i mitjana empre�
sa no ha assumit la inno�
vació com una estratè�
gia”. 
Guasch està convençut
que a la UPC hi ha els
instruments, però que cal
engranar�los, i en això el
CTT hi té un esforç
important a fer. “Els ingre�
dients per a la innovació
hi són, ara només falta fer
una bona paella” •

Receptes per a la innovació
La professionalització, l’estabilitat laboral, 
les polítiques ben definides, l’aportació de recursos i
la flexibilitat en la seva gestió, així com la implicació
de la Universitat, del sector públic i del privat són
alguns dels ingredients bàsics perquè la innovació
tecnològica es pugui desenvolupar amb èxit.

Mercat incomplet 

Tampoc el Programa Innova, que des
de fa sis anys promou la innovació i
l’esperit emprenedor entre la comu�
nitat universitària, manifesta una opi�
nió gaire més positiva sobre el pano�
rama actual de la innovació a Cata�
lunya, que considera un marc poc
proactiu. Mireia de la Rubia, directo�

ra del Programa, creu que “estem en un mercat incomplet on
l’empresari i l’investigador no s’acaben d’entendre”. 
Del que sí que sembla convençut aquest servei, que ha ajudat a
crear més de 170 empreses de base tecnològica que donen
ocupació a unes 1.000 persones, és que els investigadors hau�
rien de fer una estada a les empreses per formar�se en cultura
empresarial i que els empresaris haurien de fer el mateix dins
d’un grup de recerca durant un període de temps. De fet, la
modificació de la Llei Orgànica d’Universitats, la LOU, que s’a�
provarà, probablement, a final d’aquest any, preveu que el pro�
fessorat investigador pugui comptar amb una excedència de
cinc anys per continuar la seva tasca en el sector privat •

Pinça de soldadura per a automoció, desenvolupada per
Serra Soldadura, conjuntament amb el CITCEA i el CDEI.
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Enric Fossas Colet, reelegit director de l’Institut d'Or-
ganització i Control de Sistemes
Industrials. Catedràtic d'escola univer�
sitària i doctor en Matemàtiques per la Uni�
versitat de Barcelona. Va ser director del
Departament de Matemàtica Aplicada i
Telemàtica. Fa recerca en sistemes dinà�
mics no lineals amb aplicacions a l'electrò�
nica de potència (sistemes commutats) •

Inmaculada Torra Bitlloch, directora de  l'Institut de
Ciències de l'Educació. Catedràtica
d'escola universitària i doctora en Cièn�
cies Químiques per la Universitat de Bar�
celona. Ha estat directora de l'Escola
Politècnica Superior d'Enginyeria de
Manresa. La seva àrea d'expertesa  és
l'enginyeria dels processos químics i les
tecnologies netes i processos discontinus •

Francesc X. Carrión Fité, reelegit director del Departa-
ment d’Enginyeria Tèxtil i Paperera.
Catedràtic d’universitat i doctor en Engi�
nyeria Industrial per la UPC. Ha estat
director de l’INTEXTER (1996�1999) i des
del 2003 del DETIP. La seva àrea d’exper�
tesa se centra en l'àmbit de la fisicoquími�
ca de productes tensioactius, detergència
i electrocinètica en doble capa elèctrica •

Al Campus de Terrassa, s’ha nomenat Joseba Quevedo.
Catedràtic d’universitat i doctor en Enginyeria Automàtica per
la Universitat de Toulouse, és doctor en Informàtica per la
UPC i professor del Departament d’Enginyeria de Sistemes,
Automàtica i Informàtica Industrial. És responsable del grup
de recerca consolidat Sistemes Avançats de Control, espe�
cialitzat en sistemes complexs.

La degana de la Facultat d’Informàtica de Barcelona, Maria
Ribera Sancho, titular d'universitat i doctora en Informàtica
per la UPC, és la delegada al Campus Nord. Desenvolupa
activitats de docència i recerca en l'àmbit de l'enginyeria del
software i la modelització conceptual de sistemes d'informa�
ció. Actualment, és presidenta de la Conferència Espanyola
de Degans i Directors de Centres Universitaris d’Informàtica. 

Al Campus del Baix Llobregat, el nou representant del rector
és Jordi Berenguer, doctor enginyer de Telecomunicació per
la UPC i catedràtic d'escola universitària del Departament de
Teoria del Senyal i Comunicacions. Ha estat vicepresident de
l’Institut d’Enginyers de Catalunya i director de projectes de la
Societat de la Informació del DURSI. La seva àrea d'experte�
sa se centra en l'àmbit de l'electrònica d’RF i microones • 

Miquel Corominas i Ayala, director del Departament
d’Urbanisme i Ordenació del Territori. 
Professor titular d’universitat,  doctor en
Arquitectura per la UPC i  premi extraor�
dinari de doctorat. Ha estat secretari del
Departament de 1997 a 2000. La seva
recerca se centra en la realització de pla�
nejaments urbanístics, especialment de
plans d'ordenació urbanística municipal •

Miquel Soriano, director del Departament d'Enginyeria
Telemàtica. Professor titular, amb habili�
tació de catedràtic d'universitat. És doctor
en Enginyeria de Telecomunicació per la
UPC i responsable del grup de recerca en 
Seguretat de la Informació. Ha estat
secretari del Departament de Matemàtica
Aplicada i Telemàtica i sotsdirector de rela�
cions amb les empreses de l'ETSETB •

Nous delegats del rector als campus 

Joaquim Olivé, comissionat per a la Formació Perma-
nent. Catedràtic d'escola universitària i
doctor en Ciències Químiques per la
UAB. Ha estat director de l'Escola
Politècnica Superior d’Enginyeria de Vila�
nova i la Geltrú. La seva àrea d'expertesa
se centra en la química ambiental i la qui�
miometria. Actualment és director acadè�
mic de la Fundació UPC •

El mes de juliol passat es va tancar l’a�
cord sobre el conveni del Personal
Docent i Investigador Laboral (PDI�L).
Ara resta pendent la ratificació del text
per part dels consells socials de les res�
pectives universitats. 
El conveni, les negociacions del qual
s’havien iniciat el novembre de 2004,
tindrà efectes sobre set mesos de l’any
2004. La previsió és que la signatura es
formalitzi entre els mesos de setembre
i octubre de 2006 •

Tancat l’acord per al conveni
del Personal Docent 
i Investigador Laboral (PDI-L)
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Breus 

Les noves necessitats en la docència
que suposa l’Espai Europeu d’Educa�
ció Superior han afavorit l’evolució tec�
nològica d’Atenea, que es posa en

marxa amb el nou curs i que facilitarà el
procés d’aprenentatge de l’estudiantat. 
Per la seva banda, amb la nova Atenea
el professorat diposarà de noves fun�

cionalitats docents com ara fòrums,
xats, qüestionaris en línia i wikis, entre
altres.
La nova Atenea 4.2, que fins ara feien
servir unes 7.000 persones, passa amb
aquest canvi tecnològic a donar servei
a tota la Politècnica assumint el volum
de feina que produeixen unes 30.000
persones immerses en el procés d’a�
prenentatge.
Per a Ramon Martí, que és el respon�
sable del projecte, aquest és, precisa�
ment, un dels reptes: “suportar aques�
ta càrrega de treball oferint un servei
eficient per part del campus virtual”.
El curs 2006�2007 és el de la posada
en marxa del nou campus, que s’ha
dissenyat per complir els estàndards
d’accessibilitat, en l’evolució del qual
han treballat l’ICE, UPCnet, el Servei de
Biblioteques i Documentació, el Servei
de Gestió Acadèmica, Prisma, la Càte�
dra de Programari Lliure i el personal
TIC dels centres docents • 
http://atenea.upc.edu

L’entorn virtual 
de docència Atenea avança
Creat a partir d’una primera plataforma basada en tecnologia Notes,
l’entorn virtual de docència Atenea ha evolucionat tecnològicament 
cap a una solució basada en programari lliure per donar resposta 
a les necessitats que planteja l’Espai Europeu d’Educació Superior.
Aquest curs, PDI i estudiantat podran fer servir la nova versió. 

L’apunt
El nou Atenea
4.2 té el seu
codi obert a
disposició de
tots els usuaris
en coherència
amb les pre�
misses que
guien el pro�
gramari lliure. 
Atenea va ser creat tenint com a base la plataforma Moodle (Modular Object
Oriented Developmental Learning Environment), una eina de campus virtual de
codi obert que, en el seu moment, es va dissenyar i desenvolupar atenent cri�
teris pedagògics. 
Actualment, és el campus virtual basat en programari lliure Moodle amb més
usuaris d’Espanya.
La comunitat de Moodle, ubicada a moddle.org, està integrada per 100.000
usuaris registrats d’uns 150 països •

Distribució de l’assignació 
de docència per al 
curs 2006-2007
Després d’uns mesos de negociació, el
Consell de Govern de juliol va aprovar la
distribució de les titulacions de primer,
segon i tercer cicles encarregades a
cada unitat en cadascun dels centres
docents, programes de doctorat i màs�
ters oficials de la Universitat. 
Com a novetat, cal assenyalar que els
màsters oficials que no comencin el
curs 2006�2007 i que amortitzen pro�
grames de doctorat en la seva totalitat,
rebran  l’assignació de punts de docèn�
cia per al curs 2006�2007 i podran rea�
litzar la preassignació durant el mes de
setembre •  http://www.upc.edu/bupc

Normativa dels estudis de 
doctorat regulats
La Universitat ja disposa d’una normati�
va dels estudis de doctorat regulats,
aprovada pel Consell de Govern de 25
de juliol. 
Els canvis en la normativa reguladora
dels estudis de doctorat, inspirats en
l’actual marc normatiu i en l’experiència
de la Universitat, pretenen fer del docto�
rat l’eix fonamental per impulsar la
recerca. 
La normativa és un document de
referència per a les unitats i per al con�
junt de la comunitat universitària, pel
que fa a l’organització, planificació i
desenvolupamet dels estudis de docto�
rat • http://www.upc.edu/bupc

Premi nacional a la millor
publicació universitària 
multimèdia 2006
Edicions UPC ha rebut el premi a la
millor edició electrònica per la publica�
ció Fonts d’energia elèctrica, coordina�
da i dirigida pel professor del Departa�
ment d’Enginyeria Elèctrica Ramon
Maria Mujal. El guardó ha estat atorgat
per l’Associació d’Editorials Università�
ries Espanyoles, en el marc de la IX edi�
ció dels Premis Nacionals d’Edició Uni�
versitària. L’obra, realitzada amb la
col·laboració de La Factoria de la biblio�
teca del Campus de Terrassa, analitza el
funcionament i les aplicacions de les
energies convencionals i renovables •
http://www.edicionsupc.es

http://atenea.upc.edu
http://www.upc.edu/bupc
http://www.upc.edu/bupc
http://www.edicionsupc.es
http://moodle.org/
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Sales que ‘parlen’ amb l’entorn

L’smart room, un projecte desenvolupat a l'Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona, és
un espai intel·ligent on s’investiga com aconseguir que els
ordinadors sentin, vegin i entenguin l’entorn i interactuiïn amb
les persones. Per aconseguir�ho, la sala està equipada amb
múltiples càmeres i micròfons que reben informació constant
de l’entorn (visual i acústica) i que poden, en un futur, facili�
tar la feina de les persones. 
Si, per exemple, arribem tard a una reunió, el sistema
informàtic d’aquesta sala intel·ligent ens pot ajudar facilitant
un ampli resum de tot el que ha passat mentre no hi erem.
Aquesta és una de les moltes aplicacions d’una infraestruc�
tura d’aquestes característiques, utilitzada pels investigadors
de la Universitat que fan recerca sobre interfícies multimodals
entre persones i ordinadors. 
L’equip que l’ha dissenyat ha estat dirigit per Josep Ramon
Casas, del Grup d'Imatge, juntament amb Climent Nadeu i
Jordi Turmo, del Grup de Veu i del Grup de Llenguatge Natu�

ral, tots integrats en el Centre de Tecnologies i Aplicacions
del Llenguatge i la Parla. 
Josep Ramon Casas explica que el projecte europeu CHIL té
com a objectiu canviar el paradigma de les interfícies
informàtiques (HCI – Human Computer Interfaces). Actual�
ment el centre d’atenció és l’ordinador i, en el futur, es vol
centrar l’atenció en l’usuari i no en la màquina. Així, els
ambients intel·ligents hauran de disposar d’informació relati�
va al qui, que, com, on, quan i perquè de les persones pre�
sents en aquest entorn d’interacció, per tal d’actuar i inte�
raccionar correctament •
http://www.upc.edu/noticies

La UPC ha creat una ‘smart room’, una sala intel·ligent
que forma part del projecte europeu CHIL, Computers 
in the Human Interaction Loop, i en el qual participen 
quinze socis de diferents països, universitats i centres
de recerca d’arreu d’Europa i dels Estats Units, 
per investigar tecnologies d’interfície 
entre persones i ordinadors.

Els mercats municipals, 
a estudi
La Universitat i l’Institut Municipal de
Mercats de Barcelona (IMMB) han
creat un espai de treball per promoure
accions de divulgació, docència i
recerca que ajudin a conèixer millor,
des de diferents perspectives, la histò�
ria i la funció social dels mercats, i el
paper que han tingut i tenen en el teixit
urbà.  L’acord és fruit de la col·labora�
ció que les dues institucions van iniciar
fa dos anys.  
Una cinquantena d'estudiants d’arqui�
tectura han presentat un projecte de
final de carrera relacionat amb els mer�
cats de la ciutat, mentre que una tren�
tena han centrat les propostes en la
remodelació del barceloní Mercat de la
Guineueta. 
Els mercats de la Ciutat Comtal tin�
dran, a partir d’ara, un referent en l'àm�
bit acadèmic que també propiciarà
projectes de col·laboració europeus
per conèixer bones pràctiques que es
realitzen en altres països •
http://www.upc.edu/noticies

L’activitat de la producció científica del curs 2004-2005

• Participació. S’ha incrementat entre un 3% i un 5% respecte al curs anterior.
El curs 2004�2005, 1.184 professors funcionaris i contractats (46,47%) van
desenvolupar activitats de recerca: els catedràtics d’universitat, en un 81%; els
professors titulars d’universitat, en un 68,2%; els catedràtics d’escola univer�
sitària en un 62,1% i els professors titulars d’escola universitària, en un 36,6%. 

• Volum de producció científica. S’ha incrementat un 2,2% la publicació
d’articles a revistes; un 21% en comunicacions i ponències, i un 9,1% en
publicació de llibres. S’ha produït un descens del 35% en la publicació de
capítols de llibres. Els articles notables publicats han representat un 59,03%, la
qual cosa suposa un 22,7% més respecte al curs anterior. S’han dirigit 186
tesis doctorals i s’han registrat 28 patents i llicències. 

• Valoració de la producció científica. Els PAR es van incrementar en un
11,51% respecte al curs anterior. Prop del 86,5% es concentra en articles a
revistes (51,5%), actes de congressos (24,9%) i tesis doctorals (10,1%). 

• La productivitat en producció científica s’ha incrementat fins a 25
PAR/EDP; els punts PATT, un 1,6%, i la productivitat en transferència de
tecnologia, un 14,3%. 
S’han aplicat, per primera vegada, els criteris aprovats per a l’àmbit de l’ar�
quitectura i l’urbanisme. Per a Francesc Xavier Gil, vicerector de Recerca i
Innovació, ara l’objectiu és simplificar el procés de valoració de la producció
científica per al professorat. 

L’anàlisi d’un projecte...  

http://www.upc.edu/noticies
http://www.upc.edu/noticies
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Premis 

Guardó Principat d’Astúries.  El
professor del Departament de
Matemàtica Aplicada IV Joan Vicenç
Gómez Urgellés ha estat premiat amb
el  Guardó Principat d’Astúries per un
article sobre divulgació científica i edu�
cació, publicat a la revista Tècnica
Industrial. L’article es titula De la tradi�
ció a la innovació docent en matemà�
tiques •

Fer servir el subsòl 
per viure millor sobre la terra
Un equip d'investigadors del CIMNE i de l’Escola de Camins participa
en el projecte estratègic singular ‘Ciutats multidimensionals’, que 
compta amb el finançament del Ministeri d’Educació i Ciència (MEC) i
que investiga noves tècniques per a la construcció subterrània amb
l'objectiu d’edificar zones agradables per viure en el subsòl. 
El projecte, anomenat Ciutats multidi�
mensionals, estudia la possibilitat d’alli�
berar espais sota el nivell del sòl, trans�
formar l’actual entorn urbà congestio�
nat, sorollós i contaminat, i crear zones
agradables per viure. És una alternativa
per descongestionar les zones urbanes
i per allotjar sota terra les activitats que
produeixen contaminació acústica i
atmosfèrica (com el trànsit o les activi�
tats industrials), els transports, les ofici�
nes i els centres comercials i d'oci. En
el projecte, que lidera l’empresa Draga�
dos i finança el MEC, hi participen una

trentena d’organitzacions, incloent
empreses constructores, fabricants de
maquinària d’obres públiques, universi�
tats i centres de recerca. El treball, ini�
ciat l’any passat, es preveu que estigui
llest el 2030.
Les infraestructures i els serveis en els
nous espais subterranis s’estan projec�
tant de forma segura i amb criteris de
sostenibilitat, que garanteixin el mínim
impacte en el medi ambient i en les
construccions actuals. Per al Centre
Internacional de Mètodes Numèrics a
l’Enginyeria (CIMNE) —explica el seu

director, Eugenio Oñate—, “és una
excel·lent oportunitat per desenvolupar
i aplicar mètodes numèrics innovadors
en el camp de les obres subterrànies”. 
La ciutat soterrada comptarà amb el
mateix grau de confort que els espais
situats a la cota de carrer, afirma l’in�
vestigador Benjamín Suárez, del
Departament de Resistència de Mate�
rials i Estructures a l’Enginyeria. “Es
crearà una autèntica ciutat multidimen�
sional, un espai pensat en tres dimen�
sions i, de cara al futur, en quatre”,
apunta •

Hotels de pacients com alternativa a l’hospitalització 
Molts pacients, un cop han estat operats o bé han superat una situació d’urgèn�
cia mèdica, necessiten una assistència sanitària continuada, sense caldre que
ocupin una habitació d’hospital equipada amb material tècnic sofisticat. La tesi
doctoral de Josep Santacreu, dirigida pel professor del Departament d’Organitza�
ció d’Empreses Joan Mundet, proposa que aquest tipus de pacient pugui ocupar
un llit en un hotel construït al costat de l’hospital on disposi de l’assistència sanità�
ria necessària i deixi lliure per a un altre pacient una habitació de l’hospital. 
Santacreu demostra a través del seu estudi que els pacients estan més satisfets
i igual de segurs en els hotels que durant el seu ingrés a l’hospital, i que aquest
tipus d’infraestructures implica un estalvi per al sistema sanitari. A més, els hotels
de pacients permeten anticipar les altes hospitalàries,  perquè el pacient està a
prop i sota l’adequat control mèdic. 
L’estudi s’ha realitzat en base a l’Hopital de Pacients Juan Canalejo, de La Corun�
ya, i amb pacients que han patit un trasplantament de cor, una lesió medul·lar o
una intervenció quirúrgica de pròstata • 

Autorització d’onze beques
predoctorals de recerca 
El Consell de Govern ha autoritzat la
convocatòria d’onze beques predoc�
torals en règim de cofinançament, a
partir de les 40 sol·licituds presenta�
des pels grups de recerca. Les
beques seran cofinançades entre la
UPC i una empresa. Els grups de
recerca autoritzats per convocar
beques hauran de signar un com�
promís de cofinançament amb la Uni�
versitat que especifiqui els compromi�
sos de les parts implicades. La resolu�
ció es pot consultar al número 90 del
Butlletí UPC • http://www.upc.edu/bupc

Nous grups de recerca
La Universitat compta amb dos nous
grups de recerca. Un és el d’Estructu�
res a l’Enginyeria i Mecànica de Mate�
rials, que treballarà en la recerca i la
transferència de tecnologia a l’àmbit
de la mecànica de medis continus i de
les estructures a l’enginyeria. L’altre
nou  grup és el de Gestió, Polítiques de
Preus i Serveis en Xarxes de Nova
Generació, que treballarà en l’àmbit de
l’enginyeria de serveis, que inclou la
creació, el desplegament i la gestió de
serveis d’informació •
http://www.upc.edu/bupc

Valentí Guasch Brull, nou 
director del CTT
L’enginyer de Telecomunicació i màs�
ter en Sistemes Telemàtics Valentí
Guasch ha estat nomenat director del
Centre de Transferència de Tecnologia
(CTT), en substitució de Roger Cabe�
zas. Guasch ha estat director del Cen�
tre Tecnològic de Vilanova i la Geltrú,
de l’Oficina de Serveis Integrats de
Telecomunicacions i del Centre de
Telecomunicacions Avançades. La
seva expertesa se centra en la direcció
d'equips i en la dinamització tecnològi�
ca territorial •

http://www.upc.edu/bupc
http://www.upc.edu/bupc
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... i els propers dies Publicacions  

... i al web 

L’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona
(ETSAB) ha aprofitat el canvi d’imatge del web, resultat d’un
concurs d’idees organitzat per l’Escola, per canviar l’estruc�
tura de la informació, així com per crear noves aplicacions
que permeten tenir automatitzades eines com ara la guia
docent. A més, també permet que l’estudiantat pugui elabo�
rar els horaris acadèmics de forma personalitzada. El nou
web de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès
(ETSAV) organitza en quatre blocs la informació de l’Escola
(escola, estudiants, recerca i activitats) per fer�la més prope�

ra a l’usuari i més fàcil de consultar. A més, la nova estructu�
ra ofereix quatre vegades més informació, treballa amb
bases de dades dinàmiques i enllaça amb nous sistemes
d’informació. El web de l’Escola Tècnica Superior d’Enginye�
ria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) fa més visible
la nova imatge corporativa i presenta la informació de forma
dinàmica, organitzada i actualitzada. Es pot consultar en
català, castellà i anglès i té un sistema de notificacions de l’a�
genda i de les notícies • http://www.etsab.upc.edu, 

http://www.etsav.upc.edu i http://www.etsetb.upc.edu

Sense moure’s del lloc de treball. El
Servei de Biblioteques posa durant tot
l’any a l’abast del professorat i del PAS
la possibilitat de sol·licitar en préstec
qualsevol dels documents del catàleg
sense necessitat de desplaçar�se. 
A través del web, es pot consultar què
es vol llogar, emplenar la sol·licitud i el
Servei de Biblioteques envia el DVD, el
llibre o el document sol·licitat per
correu intern al lloc de treball •
http://biblioteques.upc.es

UPC
2006/2007
Nova publica�
ció en paper,
de presentació
de la Universi�
tat Politècnica
de Catalunya,
que es lliurarà
coincidint amb
l'acte d'inauguració del nou curs
acadèmic 2006�2007. 
Editada pel Servei de Comunicació i
Promoció en una única versió trilingüe
(català, castellà i anglès), convida a
conèixer la Universitat, els seus valors,
reptes, objectius, resultats i projectes, i
s'acompanya d'un DVD que recull tes�
timonis de professionals, professorat i
estudiantat sobre la UPC •
http://www.upc.edu/info/publicacions

Repensar l’Escola 
A partir del 20 de setembre, l’Escola
Tècnica Superior d’Arquitectura del
Vallès exposa les propostes que s’han
presentat al concurs “Repensar l’Esco�
la”, organitzat per l’equip de direcció
per rebre idees i projectes sobre com
es podria millorar l’escola i els seus
espais. Aquest canvi es vol portar a
terme tot just ara que s’ha inaugurat el
Centre de Recerca i Transferència de
Tecnologia (CRITT) i està en marxa la
futura residència de l’Escola •  
http://www.etsav.upc.edu

Nous webs per a l’ETSAB, l’ETSAV i l’ETSETB

L’FME dedica el curs 
a Leonhard Euler
La Facultat de Matemàtiques i Estadís�
tica (FME) dedica el curs acadèmic a la
figura del matemàtic suís Leonhard
Euler. La lliçó inaugural tindrà lloc el 20
de setembre a les 18 h, a la sala d'actes
de la Facultat, i anirà a càrrec d'Enric
Fossas, catedràtic i director de l'Institut
d'Organització i Control de Sistemes
Industrials de la UPC. Leonhard Euler és
una de les ments més importants de la
història, comparable a Gauss o Arquí�
medes •  http://www-fme.upc.edu

La Memòria de la UPC i les Dades
estadístiques i de gestió del curs 2005�
2006 es presenten per primera vegada
només en format web. 
La Memòria 2005�2006 incorpora una
maquetació hipertextual, més gràfiques,
així com enllaços relacionats per facilitar
els diferents nivells de lectura dels resul�
tats de les principals actuacions.
Aquest setembre també es posa en

marxa una nova edició del web que
recull les Dades estadístiques i de ges�
tió, elaborat pel Gabinet Tècnic de Pla�
nificació, Avaluació i Estudis. Les prin�
cipals novetats han estat la conversió
de les taules de dades en fitxers Excel,
un glossari i enllaços d’interès per com�
plementar la informació • 
http://www.upc.edu/memoria

http://www.upc.edu/dades

El concurs de robots, a l’Estació del Nord. Aquest any el concurs
de robots té nova seu. L’Ajuntament de Barcelona ha cedit el poliesportitu
de l’Estació del Nord per celebrar la nova edició de la competició de petits
androides. El dia elegit per a l’espectacle és el diumenge, 12 de novembre •  

La Memòria i les Dades estadístiques i de gestió, on-line

http://www.etsab.upc.edu
http://www.etsav.upc.edu
http://www.etsetb.upc.edu
http://biblioteques.upc.es
http://www.upc.edu/info/publicacions
http://www.etsav.upc.edu
http://www-fme.upc.edu
http://www.upc.edu/memoria
http://www.upc.edu/dades
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entrevista

“Els màsters oficials són 
el valor afegit dels nostres titulats 
davant la competència asiàtica”

Expert internacional en energies renovables, ha participat
a les II Jornades d’Innovació Energètica a l’ETSEIB.

Frede Blaabjerg 

Frede Blaabjerg és un expert mun-
dial en energies renovables. Va
inaugurar les II Jornades d'Innova-
ció Energètica, que van tenir lloc a
l'ETSEIB el juliol, i també va visitar
l'EUETIT, on va explicar l’experièn-
cia de la Universitat d’Aalborg en la
formació d’enginyers, així com una
interessant fórmula per impulsar la
recerca i la formació sobre l’ener-
gia.

Tindrem crisi energètica a curt ter-
mini?
És difícil predir el futur, però en 30 o 40
anys tindrem problemes greus. Fa uns
mesos es deia que si el preu del barril
de petroli arribava als 70 dòlars seria
perillós. Doncs bé, ja hi som.

Hi ha solucions per evitar la crisi?
Països com Dinamarca o Espanya
estan apostant amb molta força per les
energies renovables. Aquesta pot ser
una solució si la majoria de països
desenvolupats la segueixen. També
s’haurien de trobar solucions eficaces a
curt termini en els transports, que són
els grans consumidors d’energia. I s’ha
d’insistir en l’estalvi: cal apujar el preu
de l’energia per evitar el consum irres�
ponsable.

Per quin tipus d’energia aposta?
Per les turbines eòliques, l’energia foto�
voltaica, l’hidrogen, els biocombustibles
i, a curt termini, les piles de combusti�
ble. Hi ha moltes alternatives, però és
molt important treballar en tecnologies
d'estalvi energètic. L’electrònica de
potència, per exemple, permet transfor�
mar l’energia elèctrica amb gran eficièn�

cia. Tot i així, el principal problema de
l'energia és com emmagatzemar�la. La
inversió en recerca és bàsica i ha de ser
una prioritat per als governs.

Parlem ara de formació. Fa 10 anys
va crear el programa Dafnoss. 
Sí. Ho vam fer a la Universitat d’Aalborg
amb l'empressa Dafnoss. Vam reunir els
15 o 20 científics més prestigiosos del
món en l'àmbit de l’energia durant un
any i mig i vam crear un programa de
doctorat d'excel·lència, finançat per
l’empresa. Vam tenir uns resultats extra�
ordinaris: en van néixer potents línies
d'investigació i nous programes de doc�
torat. A partir d’aquí, la nostra universi�
tat va fer un gran salt.

Com forma la seva universitat els
enginyers i les enginyeres?
L'important no és l’estructura, sinó la
metodologia d’aprenentatge. Nosaltres
formem l’estudiantat, des del principi,
per resoldre problemes complexos i
reals, i fer de la solució un projecte que
es treballa en equip. A més, donem
molta importància a la comunicació, a la
gestió i a la venda del projecte. La clau
és la creativitat. L’estudiant no ha d’as�
similar només el que hi ha en un llibre,
ha de desenvolupar el seu potencial
creatiu amb eines que li permetin treba�
llar en equip. Això el farà competitiu.

Per on ha d’anar la formació dels
enginyers a Europa?
Els màsters oficials són fonamentals si
volem ser competitius. El 90% dels
enginyers asiàtics només estudien fins
al bachelor. Aquests màsters han de
contenir formació d’alt nivell que ens

diferenciï dels asiàtics. Els governs euro�
peus haurien de considerar aquest fet
com a prioritari. Sense màsters no tin�
drem investigadors i, sense ells, ens
quedarem sense innovació tecnològica.
L'objectiu de la meva universitat és que
el 25% dels estudiants de màster s’ins�
criguin en un programa de doctorat.

Com han de ser l’enginyer i l’engi-
nyera del futur?
Creatius, disposats a treballar en equip,
amb consciència social, capaços d’en�
tendre i adaptar�se a una societat que
canvia a gran velocitat. L’enginyer o
l’enginyera del futur s’ha de formar
constantment en noves habilitats per
donar resposta a canvis permanents • 

Frede Blaabjerg (Ersley, Dinamarca
1963) és màxim responsable de l’à�
rea científica de la Universitat d’Aal�
borg, a Dinamarca, on treballa com
a professor i investigador a l’Institute
of Energy Technology. La seva activi�
tat investigadora, centrada en l’e�
lectrònica de potència i les energies
renovables, l’ha convertit en un dels
experts més reconeguts internacio�
nalment en innovació energètica. És
membre del Consell de l’Acadèmia
danesa de Ciències i Tecnologia i ha
rebut els premis més importants de
les associacions internacionals de
referència del sector de l’electricitat i
l’electrònica. Els últims, el Grundfos
Prize, obtingut el 2004 o el premi al
millor article, que atorga l’Institute of
Electrical and Electronics Engineers •


