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Desembre 2006

Del 27 al 29 de 
novembre, la UPC 
va acollir la III edició 
de la Conferència 
Internacional de 
Barcelona sobre 
Educació Superior. 
La trobada va reunir
experts de tot el món,
que van analitzar 
l’acreditació com a 
fórmula per garantir la
qualitat en l’educació 
superior. Organitzada
per la Global University
Network for Innovation
(GUNI). Durant la 
Conferència es va 
presentar l’Informe 
2007 sobre
l’estat de
l’educació 
superior 
al món • 3

Premi UPC de Ciència-
ficció 2006. La novel·la Tri-
nidad, de Jorge Baradit, i El
informe cronocorp, de
Miguel Ángel López Muñoz,
han aconseguit ex aequo el
Premi UPC de Ciència-ficció
2006, que convoca el Con-
sell Social i que es va ator-
gar el 29 de desembre. La
menció especial ha estat
per a The end of the world,
de Kristine K. Rusch, mentre
que la Menció UPC s’ha

atorgat al profes-
sor de l’EUETIB
Ángel Luis Miranda
per Crónicas de
Malhaam •

L’equip de la UPC gua-
nya el concurs de pro-
gramació SWERC 2006.
L’equip dels estudiants
Marçal Garolera, Dani Rodri-
go i Ricardo Martín han gua-
nyat el concurs de programa-
ció South Western Europe
Regional ACM Programming
Contest 2006 (SWERC). 
És l’únic equip espanyol
classificat per participar a la
final mundial del concurs de
l’Association Computering
Machinery (ACM), que
tindrà lloc a
Tòquio  el
proper mes
de març •2

LL’alimentació’alimentació
del futurdel futur

107

Acreditar per garantir la qualitat
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El 1937, Santiago Rubió i Tudurí, aleshores director de l’ac-
tual ETSEIB, va adonar-se que calia aprofitar millor els recur-
sos naturals en època de guerra, sobretot l’electricitat. La
seva idea va servir perquè la comunitat cientificotècnica ana-
litzés com rendibilitzar els recursos del país i fes propostes
per impulsar els motors elèctrics en lloc dels de combustió
fixa, prioritzar els tramvies i troleibusos i els automòbils elèc-
trics i, fins i tot, projectar com havia de ser la indústria elec-
troquímica catalana. Així ho explica un dels documents inclo-
sos al llibre Fem memòria per fer futur. La tècnica i la Guerra
Civil, editat per Guillermo Lusa i Antoni Roca, sobre el paper
de l’Escola d’Enginyeria Industrial  durant la guerra del 36. El

volum es va lliurar a les IV Jornades Memorial Democràtic,
organitzades per la Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura,
amb la col·laboració del Programa per al Memorial Democrà-
tic del Departament de Relacions Institucionals i de Partici-
pació de la Generalitat de Catalunya, i dedicades a  La tèc-
nica i la Guerra Civil. La jornada es va centrar en la figura de
l’enginyer industrial Ramon Perera, que, des de la Junta de
Defensa Passiva, va ser el responsable de la construcció de
la xarxa de refugis a Barcelona i va investigar per fer-los més
resistents. La tasca de la Comissió d’Indústries de Guerra de
la Generalitat de Catalunya també va ser analitzada a les Jor-
nades •  http://www.upc.edu/noticies

Les IV Jornades Memorial Democràtic 
reflexionen sobre el paper de la tècnica durant la Guerra Civil

La novel·la Trinidad, del xilè Jorge Bara-
dit, i El informe cronocorp, del madri-
leny Miguel Ángel López Muñoz, han
aconseguit ex aequo el Premi UPC de
Ciència-ficció corresponent a la setze-
na edició, que convoca el Consell
Social i que es va atorgar el 29 de
desembre. L’obra de Jorge Baradit és
la història d’una assassina professional
del ciberespai, que és contractada pel
partit opositor per sabotejar el projecte
del govern Ciudadanía para el Ciberes-
pacio. La clau és una transferència de
les funcions cerebrals al ciberespai —
que habiten entitats psíquiques— mit-
jançant un escaneig dels patrons de
memòria. L’objectiu és generar un eco-
sistema per interactuar amb el movi-
ment dels somnis. Angèlica (una IA) i
Magdalena (policia) descobriran, en
dues històries entrecreuades, un rere-
fons sòrdid. L’obra és una mostra del
que a Xile s’anomena “ciberxamanis-
me”, una original barreja d’elements
esotèrics i tecnològics.
L’altra obra guanyadora és El informe

cronocorp, de Miguel Ángel López
Muñoz. Es tracta d’un  fix-up on s’ana-
litzen diferents aspectes del viatge tem-
poral. Narra la història d’Edwin Dirge,
un investigador governamental d’as-
sumptes temporals, que presenta els
resultats de la seva investigació sobre
els unicrons (una espècie de màquina
personal per viatjar en el temps) davant
dels dirigents de la companyia que en

té la patent: Cronocorp. El protagonista
explica diferents casos sobre l’efecte
de la nova tecnologia: noves profes-
sions com els cronoassassins profes-
sionals o el turisme al passat. 
L’escriptor nord-americà Brandon San-
derson va ser el convidat d’honor a la
cerimònia de lliurament dels guardons.
Sanderson és una promesa de la litera-
tura fantàstica, autor d’Elantris, un èxit
internacional del gènere, i va pronunciar
la conferència La virtut de divertir: en
defensa de la literatura d’evasió, un
autèntic cant a les virtud del gènere. 
L’acte de lliurament de premis va ser
presidit pel vicerector de Política Uni-
versitària, Josep Casanovas, que ha
estat membre del jurat des de l’inici, i hi
van ser presents l’escriptora Isabel
Clara Simó, que és membre del Consell
Social, i Miquel Barceló, alma pater del
certamen i professor del Departament
de Llenguatges Informàtics •
http://www.upc.edu/noticies

‘Trinidad’, de Jorge Baradit, i ‘El informe cronocorp’, 
de Miguel Ángel López Muñoz, guanyen ex aequo
el  Premi UPC de Ciència-ficció

La menció especial va ser per a
'The end of the world', de Kristine
K. Rusch, mentre que la Menció
UPC es va atorgar a 'Crónicas de 
Malhaam', un relat d’aventures del
professor de l’EUETIB Ángel Luis
Miranda, que es desenvolupa en el
marc d’una societat en retrocés. 

L’apunt. En aquesta
edició s’han presentat 76
originals. Les novel·les
guanyadores seran publicades en
castellà per Ediciones B, dins la
col·lecció NOVA Ciencia Ficción,
juntament amb algunes de les
obres finalistes. Cal destacar
també que s’acaba d’estrenar un
nou web sobre el gènere, ubicat a
http://www.upc.edu/cienciaficcio •
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La percepció global de la necessitat de
processos d’acreditació en educació
superior està esdevenint un fet innega-
ble: un 42 % dels experts en formació
superior interrogats en una enquesta
realitzada per la Xarxa Global d’Univer-
sitats per a la Innovació (GUNI) consi-
dera necessària l’acreditació interna-
cional i un 41 % més condiciona
aquesta necessitat a la manera com es
porti a terme l’acreditació. Actualment,
142 països disposen d’algun mecanis-
me per garantir la qualitat de l’educació
superior. L’acreditació és, doncs, una
garantia per a la qualitat de les universi-
tats, que es va analitzar des de moltes
perspectives durant la III Conferència
Internacional de Barcelona sobre Edu-
cació Superior. El congrés va reunir a
l’edifici Vèrtex, entre el 27 i el 29 de
novembre, 350 professionals de l’edu-
cació superior de 88 països.  
En aquest marc, es van fer sentir opi-
nions com la de Stamenka Uvalic-
Trumbic, cap de la Secció per a la
Reforma, la Innovació i la Garantia de la
Qualitat de l'Àrea d'Educació Superior
de la UNESCO, per a qui les tendències
i dilemes que està creant la creixent
comercialització de l’educació superior
han centrat l’atenció en la qualitat. “Hi
ha un increment de la tensió entre la
percepció de la qualitat en l’educació

superior entesa com una qüestió que
implica només les nacions estat sobira-
nes i el nombre cada dia més elevat de
veus a favor de plans internacionals d’a-
creditació.” 
L’acreditació ha centrat també el segon
Informe sobre l’educació superior al
món, elaborat per 48 experts i presentat

en el marc de la Conferència, amb el
títol Acreditació per a la garantia de la
qualitat: què hi ha en joc? 
Els experts que han participat en l’Infor-
me afirmen que l’acreditació és un ins-
trument per garantir la qualitat de l’edu-
cació superior a tot el món i, amb
aquesta, la confiança de la societat en
la qualitat de programes i institucions. 
Cal tenir en compte que la demanda
d’educació superior creix vertiginosa-
ment, i que s’ha passat de 13 milions
d’estudiants el 1960 a 132 milions l’any
2004. 
Aquest creixement ha comportat un
augment progressiu d’institucions i la
creació d’un mercat en què cada cop
és més difícil garantir la qualitat de l’en-
senyament a la societat • 

L’acreditació 
i la certificació 
centren 
la III Conferència
Internacional 
de Barcelona sobre
Educació Superior

Recomanacions.
De l’Informe sobre l’educació
superior al món 2007 sorgeixen
diverses recomanacions, les quals
fan referència a l’acreditació i a la
garantia de la qualitat, així com a la
seva relació amb el compromís
social de les universitats. 
De l’Informe es desprèn que els
processos d’acreditació haurien
d’avaluar adequadament els indi-
cadors de compromís ètic i social,
com ara els següents:
1. El grau de rellevància del projec-
te institucional de les universitats i
dels programes de les diferents
carreres professionals.
2. La recerca universitària, que
hauria d’estar enfocada a proble-
mes globals com la pau, el desen-
volupament sostenible, la pobresa
i la diversitat cultural. També hauria
de contribuir a generar coneixe-
ment en àrees clau per al desen-
volupament del país. Les universi-
tats haurien de transferir aquests
coneixements per satisfer les
necessitats locals de la societat. 
3. Els plans d’estudis, que haurien
d’adaptar-se als canvis locals i
nacionals del mercat laboral. 
4. La bona gestió, la transparència
i la rendició de comptes en proces-
sos com l’avaluació i l’acreditació.
5. La qualitat de l’ensenyament i la
recerca per part del professorat,
mesurada segons valors univer-
sals i específics dels ciutadans i
del compromís social. 
6. La qualitat de la integració dels
estudiants a la societat i al mercat
laboral i la manera d’actuar d’a-
cord, o no, amb els valors del
compromís social. 
7. Els indicadors de l’acreditació
haurien de garantir un equilibri
adient entre l’autonomia i els proce-
diments de garantia de la qualitat.
8. El grau de coordinació dels
governs i les organitzacions amb
les normes internacionals d’acre-
ditació i garantia de la qualitat,
com les que desenvolupa la
UNESCO •

La Xarxa Global d’Innovació Universitària. La Xarxa Global d’Innova-
ció Universitària (Global University Network for Innovation, GUNI) és una xarxa
formada per més d’un centenar de membres d’arreu del món, constituïda per
càtedres UNESCO i institucions educatives i culturals compromeses amb la
innovació i el compromís social de l’educació superior. La GUNI va ser creada
per la UNESCO, la Universitat de les Nacions Unides i la UPC, que n’acull el
Secretariat. Contribueix a enfortir l’educació superior mitjançant l’aplicació de
les decisions de la Conferència Mundial sobre Educació Superior de 1998. La
GUNI organitza la Conferència Internacional de Barcelona sobre Educació
Superior, que enguany ha celebrat la tercera edició i que té lloc amb el suport
del Grupo Santander • http://www.guni-rmies.net

informacions

“ Un 42 % dels experts en 
formació superior creu 
necessària l’acreditació” 
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L’Escola Politècnica Superior de Cas-
telldefels (EPSC) ha rebut una distinció
de qualitat i un accèssit en les distin-
cions de qualitat al sistema universitari
català que atorga l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya (AQU Catalunya), coincidint
amb la celebració dels deu anys de la
seva creació.
La distinció a les polítiques d’assegura-
ment de la qualitat se li ha atorgat pel
sistema de gestió de la qualitat, basat
en la norma ISO 9001, de l’Escola.
L’AQU ha valorat l’esforç que ha realit-
zat el centre per introduir criteris de
qualitat ben definits en les assignatures
que imparteix i que una empresa exter-
na hagi fet una auditoria externa durant
el curs 2005-2006. L’empresa ha audi-
tat un conjunt d’assignatures per
garantir i acreditar que s’imparteixen
d’acord amb els objectius educatius i
amb els criteris de qualitat establerts
per l’Escola.
Quant a l’accèssit, aquest se li ha ator-
gat per l’adaptació de les titulacions a
l’Espai Europeu d’Educació Superior.
Aquesta adaptació s’ha dut a terme

mitjançant una prova pilot a les titula-
cions d’Enginyeria Tècnica de Teleco-
municacions, en les especialitats de
Sistemes de Telecomunicació i  Tele-
màtica. La prova, iniciada el curs 2003-
2004, s’ha centrat en la revisió i millora
de la qualitat dels processos d’ensen-
yament i d’aprenentatge, incloent-hi
l’adaptació al sistema europeu de
transferència de crèdits ECTS •
http://www.upc.edu/noticies

Compromesos amb la qualitat
L’Escola Politècnica Superior de Castelldefels ha rebut dues de les 
distincions del sistema universitari català relacionades amb la qualitat
docent. Aquest reconeixement se suma als que ja ha rebut al llarg de la
seva trajectòria pel seu compromís amb la qualitat. 

Creació de l’Oficina de Suport a
la Igualtat d’Oportunitats
Garantir la igualtat d’oportunitats de les
persones per raó de gènere i de les per-
sones amb discapacitat. Aquest és
l’objectiu de l’Oficina de Suport a la
Igualtat d’Oportunitats, que treballarà
per evitar situacions de discriminació
dels membres de la comunitat univer-
sitària. Sota la responsabilitat d’Elisa
Garcia, l’Oficina vol ser el referent intern
i extern de la UPC en els diferents
àmbits relacionats amb la igualtat d’o-
portunitats; sensibilitzar sobre aquesta
problemàtica; coordinar les actuacions
que les diferents unitats i serveis ja
estan desenvolupant; recaptar, analitzar
i difondre informació periòdica, i propo-
sar accions tendents a la no-discrimina-
ció, amb l’objectiu final que els mem-
bres de la comunitat universitària asso-
leixin la plena igualtat d’oportunitats. 
“Estem acabant d'aprofundir en el
coneixement de la situació actual dels
dos àmbits preferents que s'han definit;
a continuació caldrà posar en marxa les
iniciatives i els plans que calgui desen-
volupar a curt, mitjà i llarg terminis per
donar resposta a les necessitats que es
detectin per assolir la igualtat d'oportu-
nitats, l'accessibilitat i la no-discrimina-
ció” explica Elisa Garcia • 
http://www.upc.edu/bupc

Èxit de la UPC en el 6è Concurs
d’Idees de Negoci
La Xarxa de Trampolins Tecnològics del
CIDEM, junt a la secretaria tècnica del
Programa Innova de la UPC, van lliurar
aquests premis, en els quals la Univer-
sitat va tenir un paper destacat en for-
mar part dels equips guardonats amb
el primer, el segon i el tercer premis. El
primer premi va recaure en el projecte
Actio sobre anàlisi científica, traductabi-
litat i investigació d’obres d’art mit-
jançant tècniques fotòniques no des-
tructives. Dexma, un sistema de capta-
ció de dades ambientals de manera
ràpida mitjançant solucions basades en
xarxes de sensors sense fils, i Microton,
un equip per al tractament del càncer
mitjançant la tècnica IORT, van rebre el
segon i el tercer premis, respectiva-
ment • http://pinnova.upc.es

La rehabilitació de la Biblioteca de Manresa, premiada
L'edifici de la Biblioteca
del Campus Universitari
de Manresa als espais
de l'antic Escorxador
han rebut la menció
especial en l'apartat
d'obres de rehabilitació,
tant d’ús públic com pri-
vat, de la IV edició de la
Biennal d’Arquitectura
de les Comarques de
l'Anoia, el Bages i el
Berguedà i Osona, con-
vocada per les delega-
cions d'Osona i del
Bages-Berguedà del
Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya • 

informacions
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Montserrat Bruguera és matemàtica,
professora del Departament de
Matemàtica Aplicada I i padrina del
centre Canigó i del centre Lestonnac
de Barcelona. Des de fa uns anys
col·labora en la campanya d’apadrina-
ment de centres de secundària per
aproximar-se al món de l’ensenyament
secundari i establir un diàleg directe i
personalitzat tant amb el professorat
com amb els nois i noies que en breu
hauran d'escollir una opció università-
ria, i en alguns casos amb els pares. 
Els padrins i padrines s’impliquen de
manera voluntària en el projecte i,
segons la seva disponibilitat, poden
participar-hi de maneres diferents: fent
d’enllaç entre la universitat i un o més
centres de secundària amb els quals
tenen una relació personal; facilitant
materials d’informació i orientació, i fent
presentacions dels estudis als nois i
noies interessats a conèixer les possibi-
litats que els ofereix la Universitat.
Aquest és el cas de la Montserrat Bru-
guera: “Sempre he estat en contacte
amb l’escola on jo vaig estudiar i amb
altres on tinc amics que són professors,
i ja abans que es fes la campanya d'a-
padrinament hi havia anat a parlar de la
Universitat.” 
Les persones que no tenen una relació
directa amb cap centre poden partici-
par-hi fent presentacions de la Universi-
tat o de titulacions als centres de
secundària que no tenen un padrí a
proposta de l’Oficina d’Informació i
Promoció, que coordina la campanya.

Per a Montserrat Bruguera, ser  padri-
na permet aportar una vivència més
personal del que és la universitat. “Jo
sóc matemàtica i no conec gaires
aspectes dels altres estudis tècnics.
Com més serem, arribarem a més cen-
tres i aportarem més informació i expe-
riències.”
La informació sobre com adherir-se a la
campanya està ubicada a:  •
http://www.upc.edu/catala/futurs-estu-

diants/padrins/padrins.htm

El personal docent, de recerca i d’administració i serveis pot col·laborar en
la promoció de la UPC i dels estudis apadrinant un centre de secundària.

L’apunt. Durant el passat
curs els 187 padrins i padrines van
realitzar activitats de promoció en
194 centres de secundària d’arreu
de Catalunya i van participar com a
ponents en diferents jornades d’o-
rientació universitària organitzats
per escoles, ajuntaments o altres
entitats i adreçats tant a estudiants
com a professorat i a pares. Un total
de 1.151 nois i noies van assistir-hi
a les presentacions. 
El curs 2004-2005 els padrins i
padrines van ser 173 •

Apadrina un centre de secundària

Breus 

Convocatòria i ordre del dia del
Claustre Universitari
El 21 de desembre, a partir de les 9.30
hores, tindrà lloc el Claustre Universitari.
L’ordre del dia és el següent:
1. Constitució del Claustre Universitari.
2. Acord sobre la constitució de la Mesa
del Claustre Universitari del 21 de
desembre de 2006.
3. Aprovació de l’acta, si escau, del
Claustre Universitari ordinari del 10 de
maig de 2005.
4. Proposta de normativa per a l’elecció
del Consell de Govern.
5. Proposta de normativa per a l’elecció
de la Comissió de Reglaments del
Claustre Universitari.
6. Elecció, a proposta del rector, dels
membres de la Comissió de Selecció i
Avaluació del Personal Docent i Investi-
gador de la Universitat.
7. Elecció, a proposta del rector, dels
membres de la Comissió d’Apel·lació de
la Universitat.
Després d’aquest punt es farà una
interrupció de 30 minuts per presentar
les candidatures i, un cop presenta-
des, s’obriran les urnes per a les vota-
cions corresponents fins a la finalitza-
ció del Claustre Universitari.
8. Eleccions al Consell i comissions dels
punts 4, 5, 6 i 7.
9. Informe del rector i de l’actuació del
Consell de Govern.
10. Aprovació dels reglaments d’Engin-
yeria Hidràulica, Marítima i Ambiental;
de l’Escola Tècnica Superior d’Enginye-
ria Industrial de Barcelona; de la Facultat
d’Informàtica de Barcelona; de l’Institut
de Ciències de l’Educació;  de Llenguat-
ges i Sistemes Informàtics; de Màquines
i Motors Tèrmics, i d’Expressió Gràfica
Arquitectònica I.
11. Informe del síndic de greuges: con-
sultar a http://www.upc.edu/sindic
12. Proposta de dates sobre el sorteig
públic dels membres de la Junta Electo-
ral de la Universitat.
13. Torn obert d’intervencions • 
http://www.upc.edu/bupcDeu anys  de la residència d’es-

tudiants Francesc Giralt i Serrà
La primera residència universitària del
Grup RESA a Espanya compleix 10
anys. Situada a Terrassa i en conveni
amb la UPC, la residència Francesc
Giralt i Serrà va obrir les portes el curs
1996-1997. Per les seves instal·lacions
han passat més de 2.000 estudiants,
així com diferents col·lectius i grups
durant els mesos d’estiu • 

L’ONCE dedica un cupó a la
UPC. L’edifici de la Torre Girona va ser
l’escollit per representar la Universitat en
el número de l’ONCE del 12 de novem-
bre. Aquest cupó s’emmarca en la sèrie
que l’ONCE dedica durant el curs 2006-
2007 a les universitats. En total, s’han
emès 50 sèries del cupó, la qual cosa
ha suposat que cinc milions de cupons
han portat la imatge de la UPC per tota
Espanya • 

Nota. En el número anterior de l’Infor-
macions s’indicava erròniament que
el Royal Institute of Technology, la
Chalmers University of Technology i el
Blekinge Institute of Technology són
institucions universitàries de Suïssa,
quan són de Suècia • 
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El 26 de novembre, la Universitat Politècni-
ca de Catalunya, la UNESCO i la Universi-
tat de les Nacions Unides (UNU) van reno-
var l’acord per al funcionament de la Xarxa
Global d’Innovació Universitària (Global
University Network for Innovation, GUNI)
durant els propers quatre anys. 
A l’acte hi van assistir el rector i president
de la GUNI, Antoni Giró; el director de la
divisió d’Educació Superior de la UNES-
CO, Georges Haddad, i el rector de la Uni-
versitat de Nacions Unides, Hans Van Gin-
kel • http://www.guni-rmies.net
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Antonio Martínez, director del
Departament de Ciència dels Mate-
rials i Enginyeria Metal·lúrgica.

Catedràtic d’univer-
sitat, doctor en
Enginyeria Industrial
i pèrit químic per la
UPC. Ha estat pro-
fessor visitant al
Queen Mary Colle-
ge de la Universitat

de Londres, a la Universitat Simón Bolí-
var, de Veneçuela, i a la Universitat
Austral de Xile. Actualment és director
del Centre Català del Plàstic. La seva
àrea d’expertesa se centra en els plàs-
tics i els materials compostos •

El Consell de Govern del mes d’abril de
2004 va aprovar, en el marc del procés
d’aplicació de perfils, l’assignació de
perfil genèric (cap 1b) als administra-
dors i administradores de centre
docent, així com l’assignació de nivell
retributiu en funció de la valoració d’uns
indicadors quantitatius. 
Aquesta valoració d’indicadors va tenir
com a resultat, en alguns casos, una
assignació de nivell retributiu inferior al
reconegut fins aleshores a cinc d’a-
quests centres (segons una classifica-
ció anterior existent), sense modificar
les funcions i les competències assig-
nades al lloc respecte a la situació prè-
via a l’aplicació dels perfils. 

Atès que les competències i funcions
d’aquests llocs de treball no es van
modificar respecte a la situació prèvia a
l’aplicació dels perfils, s’ha acordat una
nova assignació de nivell retributiu als
llocs de treball d’administrador  o
administradora de centre docent,
basada en els mateixos indicadors uti-
litzats en el document de referència
(dades corresponents al curs 2002-
2003), però aplicant-hi un altre criteri
d’ordenació que dóna com a resultat
una assignació de nivell retributiu més
concordant amb les competències
reals de gestió i serveis de suport asso-
ciades a aquests llocs de treball •
http://www.upc.edu/bupc

Quart bloc de revisions 
de llocs de treball 
de PAS-L
En aquest quart bloc, s’han analitzat
un total de 149 llocs de treball de 35
unitats. L’anàlisi ha tingut com a con-
seqüència un increment estimat del
cost total, inclosa la quota personal, de
més de 660.000 euros •
http://www.upc.edu/bupc

El Consell de Govern de 29 d’abril de 2005 va aprovar el procediment per a l’a-
valuació del PDI contractat a temps complet a l’efecte de continuïtat dels con-
tractes (acord núm.122/2005; document CG 26/4 2005). 
En el Consell de Govern del mes de novembre s’ha resolt que, un cop transco-
rreguts els períodes establerts a la normativa, l’avaluació de l’activitat de 12 PDI
contractats temporals entre ajudants, col·laboradors i lectors, és positiva •
http://www.upc.edu/bupc

Avaluació del PDI contractat temporal 
a l’efecte de continuïtat dels contractes

pdi/pas

panorama

Canvi en l’assignació de nivell retributiu 
dels caps 1b 

La UPC, la UNESCO i la Universitat de les Nacions Unides
continuaran col·laborant a través de la Xarxa Global 
d’Innovació Universitària, GUNI
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Com s’estableix la proporció d’os, greix
i carn d’una peça de carn en un escor-
xador, per assignar-li l’índex que en
determinarà el preu? Avui, amb la mira-
da d’un expert, que és qui decideix
l’estàndard EUROP que li correspon.
Aquest és un dels controls de qualitat
que en un futur podrien fer-se d’una
manera més objectiva i ràpida, gràcies a
la recerca que es duu a terme a la UPC.
El Grup de Sistemes de Sensors del
Departament d’Enginyeria Electrònica
desenvolupa el projecte Meatgrading,
que permetrà classificar automàtica-
ment la carn als escorxadors. L’electrò-
nica també pot millorar el procés de pro-

ducció de l’oli d’oliva. El mateix grup de
recerca preveu utilitzar sensors per
mesurar en línia el nivell d’aigua i l’oli que
resulta del premsatge i la decantació de
les olives. Amb aquestes dades, es
podrà augmentar la productivitat i reduir
l’impacte ecològic del procés, segons
explica el professor Jordi Salazar.
Els aliments també són els protagonis-
tes a la sala de tast de l’Escola Univer-
sitària d’Enginyeria Tècnica Agrícola de
Barcelona (EUETAB/ESAB), que és una
de les millors equipades de Catalunya. A
més dels usos docents, l’utilitzen els
investigadors del Departament d’Engi-
nyeria Agroalimentària i Biotecnologia en
alguns dels seus projectes.  

La genètica i la mongeta del ganxet
Les mongetes del ganxet, els tomà-
quets de Montserrat i de penjar, el meló
pinyonet del Prat o els calçots de Valls
són varietats vegetals tradicionals de
Catalunya, amb un valor gastronòmic
reconegut. Però també tenen en comú
una baixa producció i l’escassa resistèn-

cia a malalties i plagues. Per aquest
motiu, agricultors de diverses cooperati-
ves i associacions s’han adreçat a la
UPC per sol·licitar la caracterització i la
millora d’aquests vegetals. La resposta
els ha arribat a través del Grup de Millo-
ra Vegetal de Caràcters Organolèptics
del mateix Departament esmentat, que
ara treballa en totes aquestes varietats.
El cas de la mongeta del ganxet ha estat
exemplar. Després d’assajos de carac-
terització als camps, s’han seleccionat
diverses línies pures que responen al
prototipus històric de la varietat. Mit-
jançant encreuaments genètics clàssics,
s’ha treballat en la millora de la seva
resistència, tot mantenint-ne les propie-
tats organolèptiques, és a dir, gastronò-
miques. A més, s’ha demostrat que les
especificitats del sòl i la climatologia, uni-

des a les pràctiques agràries tradicionals,
són decisives en les seves propietats
organolèptiques. Això ha contribuït a l’ob-
tenció de la denominació d’origen “mon-
geta del ganxet Vallès-Maresme”, que en
facilitarà la comercialització. 
L’investigador Francesc Casañas pensa
que cal crear un catàleg de varietats tra-
dicionals catalanes lligades a la gastro-
nomia. Així va proposar-ho a la  trobada
de petits productors, investigadors i cui-
ners catalans al darrer Saló del Gust, a
Torí. La trobada està impulsada per
Slow Food, l’organització internacional
que defensa la gastronomia local en
oposició al menjar ràpid. Els responsa-
bles de Slow Food coneixen la tasca del
grup de recerca de la UPC i afirmen que
“la col·laboració dels investigadors amb
els agricultors és exemplar”, explica la
professora Roser Romero del Castillo. 

Te blanc, un aliat per a la salut 
Les propietats funcionals del te blanc
són estudiades per l’Àrea de la Tecno-
logia dels Aliments del Departament
d’Enginyeria Agroalimentària i Biotec-
nologia, junt amb la Universitat de Múr-
cia. És conegut que el te blanc és un
poderós antioxidant i que té capacitat
antimicrobiana. La recerca se centra en
l’estudi in vitro d’infusions de te blanc
amb diferents concentracions de pro-
teïnes, per saber si es mantenen
aquestes qualitats saludables, si aug-
menten i si presenten algun efecte
sinèrgic. La professora Maria Pilar
Almajano explica que els resultats es
podrien aplicar per aportar els beneficis
del te blanc a altres aliments. 

Els aliments de cinquena gamma
Ja arriben al mercat els aliments de cin-
quena gamma: cuinats i envasats al buit,
refrigerats i a punt per menjar després
que els escalfem. A l’EUETAB/ESAB es
treballa en la preparació de llagostins
cuits que puguin tenir una caducitat de
fins a una setmana • 
http://www.upc.edu/noticies

L’apunt. La transferència
de tecnologia a les empreses del
sector és la prioritat del Centre de
Recerca en Seguretat i Control
Alimentari (CRESCA), ubicat al
l’Institut Politècnic del Campus de
Terrassa. Creat el 2003, el
CRESCA ha signat 34 convenis
amb empreses i també organitza
postgraus i congressos. A través
del Departament d’Enginyeria
Química, forma part de la Xarxa de
Centres de Suport a la Innovació
Tecnològica de la Generalitat de
Catalunya (XIT) •
http://www.cresca.upc.edu

en profunditat

L’alimentació del futur
A la UPC s’investiga per fer els aliments més saborosos, saludables i fàcils de preparar i perquè tinguin 
garanties de qualitat. Són els aliments que consumirem en els propers anys. Sensors intel·ligents per als 
controls de qualitat, una sala de tast puntera, les característiques de vegetals tradicionals catalans, les 
propietats del te blanc i els aliments de la cinquena gamma són elements destacats de la recerca alimentària a

Jordi Salazar: “L’ús de sensors
pot augmentar la productivitat
i reduir l’impacte ecològic 
de la producció d’oli d’oliva”
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Paloma Panero, Elena Martínez, Íñigo
Echeverría i Víctor Naharro, estudiants
del darrer curs de l’ETSEIB, han estat
durant 10 mesos a Conakry fent-hi el

projecte de fi de carrera. La seva tasca,
tutoritzada pel professor Antoni Sudrià,
del CITCEA, i per l’enginyer Javier
Larios, de l’associació Etnia (Ensenya-

ment i Tecnologia a l’Àfrica), ha estat
implantar diversos laboratoris per facili-
tar la formació de professorat nadiu.
Amb la intenció d’ampliar el centre de
formació professional creat per La Salle
en aquesta zona del golf de Benín, el
grup de l’ETSEIB també ha participat
en l’elaboració dels plans d’estudis i de
part del material docent de les especia-
litats d’informàtica de gestió, electricitat
industrial i manteniment electrònic i
informàtic que s’imparteixen al centre. El
repte és garantir la completa formació
dels estudiants nadius i facilitar-ne la
inserció al món laboral. 
El projecte, que ara continuen altres dos
estudiants de la UPC, està promogut per
l’associació Etnia , i s’ha dut a terme
amb el suport del CCD, l’ETSEIB i el CIT-
CEA • http://www.upc.edu/noticies

Estudiants de l’ETSEIB instal·len un
laboratori tecnològic a Conakry, Guinea
Quatre futurs enginyers industrials, l’ETSEIB, el Centre d’Innovació 
Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA), el 
Departament d’Enginyeria Elèctrica i el Centre de Cooperació per al
Desenvolupament (CCD) han implantat un laboratori pilot a Conakry, 
capital de Guinea-Conakry, conduït per l’associació Etnia.

Una delegació de la UPC 
visita la Xina
Al mes de novembre una delegació de la
Universitat, encapçalada pel vicerector
de Política Internacional, Lluís Torres, ha
visitat la Xina, amb l'objectiu de desen-
volupar col·laboracions estables en els
àmbits de la docència i de la recerca
amb les millors universitats d'aquell
país. 
Formaven també part de la delegació de la UPC la degana de la Facultat d'In-
formàtica de Barcelona, Maria Ribera Sancho; la directora de l'Escola Tècnica
Superior d'Enginyeria de Telecomunicació, Elisa Sayrol; el fins ara director de la
Fundació UPC, Eduard Pallejà; Silvia Carrasco, de l'Institut de Ciències Fotòni-
ques, i Helena Martínez, cap del Servei de Relacions Internacionals •

Un professor i una estudiant de la UPC, testimonis 
del llançament del coet Ariane 5 ‘Ciutat de Barcelona’ 
Josep Rojas, professor de l’EPSC i estudiant de doctorat, i Meritxell Viñas, gra-
duada d'Enginyeria Tècnica Aeronàutica a l’EPSC i estudiant d’Enginyeria
Aeronàutica a l’ETSEIAT, van assistir al llançament del coet espacial Ariane 5 Ciu-
tat de Barcelona, el 8 de desembre a la Guaiana Francesa. L’equip formava part
de la delegació de Barcelona que va assistir al llançament d’aquest coet, destinat
a posar en òrbita dos satèl·lits de comunicacions nord-americans. A Barcelona,
Cosmocaixa va retransmetre l’esdeveniment, enmig de molta expectació.
Josep Rojas explica que ha estat “una oportunitat única", que han gaudit gràcies
al concurs organitzat per la Comunitat de Ciutats Ariane (CVA) i l’Ajuntament de
Barcelona •

Primer postgrau en 
tecnologia motociclista
La Fundació UPC, amb el suport de
l'Associació Nacional d'Empreses del
Sector de Dues Rodes (ANESDOR) i
de la Societat de Tècnics en Automo-
ció (STA), organitza el curs de post-
grau en tecnologia motociclista. 
El curs s'iniciarà el proper mes de
febrer al Centre de la Imatge i la Tec-
nologia Multimèdia.
És el primer postgrau, adreçat a pro-
fessionals del sector del motociclisme,
que ofereix una formació integral en
tres àmbits importants del disseny de
motos: la motorització, l'ergonomia
amb incidència en la seguretat activa i
passiva, i la cinètica i la dinàmica del
vehicle de dues rodes. 
El curs sorgeix de la necessitat de for-
mar professionals tècnics qualificats.
Tanmateix, es busca impulsar projec-
tes d’R+D+I en temes energètics i de
contaminants, així com de seguretat
de les motocicletes, com a estratègia
de futur del sector. 
El postgrau serà de 180 hores, amb
classes teòriques i pràctiques, i estarà
dirigit per Jordi Mañà, consultor en
disseny ergonòmic •
http:/ www.fundacio.upc.edu
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La xarxa CoreGRID: compartir coneixement

Dos equips del Departament d’Arqui-
tectura de Computadors, en col·labo-
ració amb el Barcelona Supercompu-
ting Center (BSC-CNS), i un grup del
Departament de Llenguatges i Siste-
mes Informàtics participen en la Core-
GRID, una xarxa europea d’excel·lència
científica en disseny de tecnologia
GRID. La xarxa CoreGRID, que funcio-
na com un gran laboratori de recerca,
està finançada per la Unió Europea.
Els esforços científics de la xarxa s’o-
rienten a transferir la recerca en tecno-
logia GRID cap a la indústria europea.
La tecnologia GRID és l’evolució de la
gran xarxa d’Internet i es basa en la
connexió de centenars de grans ordi-
nadors a través d’Internet perquè com-
parteixin capacitat de computació i
d’emmagatzematge. Si Internet permet
accedir a un gran ventall d’informació,
els sistemes GRID fan possible que la
informació obtinguda en diferents labo-
ratoris i analitzada en ordinadors distri-
buïts per tot el món pugui ser utilitzada
per col·laborar en projectes científics
complexos en diferents àrees. 
Al mes de novembre la xarxa Core-

GRID va presentar dos dels àmbits d’a-
plicació més avançats en tecnologia
GRID: la simulació i predicció ràpida del
transport de contaminants en aigües
subterrànies, i la compartició d’episo-
dis clínics entre unitats de cures inten-
sives.
A la UPC, els grups de Rosa M. Badia
i Jordi Torres, del Departament d’Arqui-
tectura de Computadors, treballen en
el disseny de noves aplicacions per a
sistemes GRID computacionals en les
àrees següents: eines i sistemes per
resoldre problemes de tecnologia
GRID, gestió de recursos i planificació,
i computació autònoma. Aquesta últi-
ma àrea obre un camp emergent de
recerca per dissenyar sistemes capa-
ços d’autogestionar-se, considerat un
dels reptes dins del VII Programa marc. 
El grup de Joaquim Gabarró, del
Departament de Llenguatges i Siste-
mes Informàtics, desenvolupa nous
models de programació que permetin
treballar en grids (xarxes) on els ordina-
dors tinguin capacitats diferents i els
recursos oferts variïn al llarg del temps •
http://www.coregrid.net

La xarxa d’excel·lència CoreGRID va presentar al novembre els resultats
dels primers dos anys d’activitat en recerca, implementació i transferència
de resultats a la indústria de la tecnologia GRID. Tres grups de la UPC
participen en aquesta xarxa, que agrupa els millors equips científics
especialistes en computadors paral·lels i en  tecnologia GRID.

S’acorda crear una comissió de
directors de centres de recerca
El Consell de Govern ha acordat crear
el Consell de Centres Específics de
Recerca i de la Xarxa d’Innovació Tec-
nològica, un òrgan d’informació i coor-
dinació entre els centres específics de
recerca i els centres de la xarxa IT. 
La finalitat del Consell és millorar les
accions de suport a la recerca, aprofitar
oportunitats en l’obtenció de recursos,
coordinar els grups i assolir projectes
multidisciplinaris més ambiciosos •

El Taller de Maquetes
reprodueix la Pedrera
Un grup d’estudiants del Taller de
Maquetes de l’ETSAV ha construït
una maqueta a escala 1:33 de la
Pedrera, obra d’Antoni Gaudí. La
maqueta, construïda amb diferents
materials i amb unes dimensions
d’1,85x1,20 m, porta incorporada
il·luminació amb fibra òptica, de
manera que facilita la visualització de

l’interior i la comprensió del sistema constructiu d’aquest emblemàtic edifici. El fet
que l’edifici reproduït es pugui veure globalment, des de qualsevol perspectiva,
ajuda a descobrir la innovació en les estructures i formes que va introduir l'arqui-
tecte modernista.
El mateix equip que dirigeix la professora Laura Baringo també ha construït les
maquetes de tres pilars de la Sagrada Família. Totes elles s’exhibeixen a l’Espai
Gaudí, situat a la mansarda de la casa Milà, juntament amb els anteriors treballs
realitzats pel mateix Taller sobre altres obres de Gaudí • 

Pegasus, Patán, 
Moscovskaia i Galatea
triomfen al XII Concurs 
de Robots
En la XII edició del Concurs Nacio-
nal de Robòtica, organitzat per l’A-
ESS Estudiants, van resultar gua-
nyadors els robots Pegasus (en la
categoria de sumo), Moscovskaia
(minisumo), Patán (rastrejadors),
tots tres de l’estudiant Raul Gal-
vany, de l’ETSETB, i Galatea
(andròmina), de l’estudiant Ángel
Sánchez. 
En l’edició d’enguany, en què han
participat 40 robots d’estudiants
de tot l’Estat i d’Andorra, el Con-
curs ha tingut un nou emplaça-
ment, a l’Estació del Nord de Bar-
celona. Això ha permès apropar la
robòtica als més joves, a través
d’activitats com ara tallers infantils
sobre models de robòtica espacial
i de programació de robots •
http://aess.upc.es/concursrobot

la recerca
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Premis 

Premi Crampton de la Institution of Civil Engineers. Els
professors Eduardo Alonso, Sebastià Olivella i Núria Pinyol
han rebut el Crampton Prize, atorgat per la Institution of Civil
Engineers del Regne Unit, per un article científic publicat a la
revista Géotechnique titulat “A review of Beliche Dam” •

Josep Anton Planell, acadèmic de la Reial Acadèmia
de Doctors. Al mes de novembre la Reial Acadèmia de
Doctors ha rebut el mes de novembre com a acadèmic
numerari Josep Anton Planell, doctor en Ciències Físiques i
professor del Departament de  Ciència dels Materials i Engin-
yeria Metal·lúrgica •

Luis Virto, Fellow de l’ASME. El professor Saturnino-Luis
Virto, catedràtic emèrit de la UPC i professor de l’ETSEIAT,
ha rebut el reconeixement com a Life Fellow de l'American
Society of Mechanical Engineers. Virto és acadèmic numera-
ri de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona •

Innovació en carreteres. Un treball de recerca dut a terme
al Laboratori de Camins de l’ETSECCPB, del Departament
d’Infraestructures del Transport i del Territori,  ha guanyat el
Premi Internacional a la Innovació en Carreteres Juan Antonio
Fernández del Campo. El treball, dirigit per Félix Edmundo
Pérez, es titula Desarrollo de un nuevo procedimiento para la
evaluación del comportamiento a fatiga de las mezclas bitumi-
nosas a partir de su caracterización en un ensayo a tracción.

El premi el convoca l’Associació Espanyola de la Carretera •

Premi del Concurs Vida 9.0 de la Fundación Telefónica.
El projecte titulat Columnna ingrávida, presentat per l'estu-
dianta Raquel Paricio i dirigit per l'investigador J. Manuel
Moreno, del Departament d'Enginyeria Electrònica, ha rebut
un dels premis del Concurs Vida 9.0 de la Fundación Telefó-
nica, dins l'apartat d’incentius a la producció.  

Les millors tesis doctorals. La tesi doctoral titulada El pro-
blema de l'habitatge en la vellesa a Catalunya, de Jordi
Bosch, dirigida per Pilar Garcia, del Departament de Cons-
truccions Arquitectòniques I, ha rebut l’accèssit del Premi
Tesis Doctorals 2006 que atorga el Consell de Treball Econò-
mic i Social de Catalunya (CTESC) •

Tres estudiants de la UPC guanyen el concurs de pro-
gramació SWERC 2006. L’equip integrat per Marçal Garo-
lera i Dani Rodrigo, que cursen la doble titulació d’Enginyeria
de Telecomunicacions i Matemàtiques (ETSETB i FME), i
Ricardo Martín, d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques (FIB
i FME ), tots ells estudiants del CFIS, han guanyat el concurs
de programació South Western Europe Regional ACM Pro-
gramming Contest 2006 (SWERC). Serà l’únic equip espan-
yol que participarà a la final del concurs de l’ACM a Tòquio,
el mes de març vinent • 
http://www.upc.edu/noticies

Les tesis doctorals de la UPC, les més consultades 
del servidor TDX durant l’any 2005

La màgia de la química, a la cuina
El chef Jordi Cruz, cuiner de l’any i cap de cuina del restaurant Estany Clar —que
té una estrella Michelin—, va explicar a l’EPSEM com la química intervé en l’elabo-
ració dels aliments i dels plats que consumim. El restaurador manresà va demostrar
que la cuina també pot ser un art: atrapar un líquid en una càpsula d’alginat, obte-
nir olis essencials i aplicar fums aromatitzats als menjars són alguns dels experi-
ments que va fer, davant d’un públic nombrós que seguia amb expectació les seves
explicacions. La presentació, el 17 de novembre, va ser una de les activitats més
concorregudes dins la programació de la Setmana de la Ciència a la UPC. Altres
centres de la UPC també es van implicar en la celebració d’aquesta setmana, amb
activitats per acostar la ciència i la tecnologia a la societat •

Del conjunt de tesis doctorals incloses al servidor en xarxa
TDX, les més consultades durant el 2005 han estat les de la
UPC (30%), seguides per les de la Universitat Autònoma de
Barcelona (29%) i la Universitat de Barcelona (16%).
La segona més llegida és Motor asíncrono trifásico con rotor
de chapas en espiral, de Ramon Maria Mujal i dirigida per Oriol
Boix. Algunes de les altres tesis de la UPC més consultades
són Manteniment integral de motors d'encesa per compressió

de cogeneració mitjançant l'anàlisi del lubricant. Validació
experimental de nous paràmetres de control, de Josep Ramon
González Castro, dirigida per Ramon Carreras, i Sistema de
inyección no cartográfico para motores de ciclo otto. Gestión
de transitorios, d’Ernesto Gutiérrez, dirigida per Jesús Andrés
Álvarez. TDX es un servei que proporciona pel Centre de
Supercomputació de Catalunya junt amb el Consorci de Biblio-
teques Universitàries de Catalunya • http://tdx.cesca.es
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informacions

Nou portal de futurs estudiants
La UPC ha estrenat el nou portal d’informació i
orientació per a l’estudiantat i el professorat de
secundària, que recull informació sobre l’oferta
acadèmica de la Universitat, les activitats d’informa-
ció i orientació —xerrades, jornades d’orientació,
fires, fòrums, conferències, etc.— i els diferents cen-
tres docents. El nou portal, coordinat pel Servei de
Comunicació i Promoció, inclou un cercador d’estu-
dis i permet a l’estudiantat de secundària descarregar materials multimèdia i con-
tactar amb l’estudiantat per resoldre dubtes • http://www.upc.edu/lapolitecnica

Manual per governar 
embarcacions d’esbarjo. Edi-
cions UPC ha publicat un manual que
explica de manera
directa, senzilla i
actual les bases per
a l’obtenció de
l’autorització fede-
rativa per al govern
d ’embarcac ions
d’esbarjo de fins a 6 m d’eslora i amb
una potència de 40 kW (55 CV). Els
autors del llibre, els professors del
Departament de Ciència i Enginyeria
Nàutiques Marcel·la Castells, Jordi
Mateu i Jordi Torralbo, incideixen  també
en aspectes útils per al futur patró i
inclouen exercicis d’autoaprenentatge •

... i els propers dies

... i al web 

Primer portal de sostenibilitat 
La Càtedra
UNESCO de
Sostenibilitat
de la UPC ha
creat un nou
espai virtual
de referència

en l'àmbit de la sostenibilitat, que aple-
ga més de 160 fitxes informatives amb
més de 1.500 enllaços a pàgines web
de referència, 1.500 referències
bibliogràfiques i més de 1.000 referèn-
cies legislatives. La informació és el
resultat de la col·laboració de 45 pro-
fessors i professores de la UPC i d’al-
tres universitats •
http://portalsostenibilidad.upc.edu

‘Fenomen’, nou butlletí a la
UPC. El Departament de Física i
Enginyeria Nuclear enceta un newslet-
ter editat en anglès, que informa de les
activitats de recerca del Departament.
Fenomen es publica tres cops l’any i
recull articles de recerca publicats en
revistes, nous projectes de recerca del
Departament, convenis amb empre-
ses, així com l’oferta de beques pre i
postdoctorals. 
Aquest nou canal de difusió també
permetrà a la unitat establir col·labora-
cions amb altres investigadors d’àrees
afins. 
Fenomen es pot consultar a través del
web del Departament • 
http://www-fen.upc.es

Publicacions

La qualitat i l’ús de l’electricitat.
Fins el 15 de gener està obert el termi-
ni per presentar els resums dels arti-
cles per a la novena edició del congrés
internacional EPQU’07 (Electrical
Power Quality and Utilisation), organit-
zat pel Centre d'Innovació Tecnològica
en Convertidors Estàtics i Acciona-
ments (CITCEA-UPC). El congrés
tindrà lloc a Barcelona del 9 a l’11
d’octubre i preveu la participació d’ex-
perts, científics i professionals d’arreu
del món i provinents del món acadèmic
i del sector empresarial •
http://www.epqu2007.com

L’investigador Ignacio Cirac serà investit doctor honoris causa per la UPC dijous
vinent, 18 de gener, a les 12 h, a l’auditori de l’edifici Vèrtex del Campus Nord de
la Universitat. Ignacio Cirac, premi Príncep d’Astúries, és director de l’Institut Max
Planck d’Òptica Quàntica i col·labora amb l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO).
El director de l’ICFO, Lluís Torner, serà un dels padrins de la cerimònia, juntament
amb el professor del Departament de Física i Enginyeria Nuclear Ramon Vilaseca •

L’ecodisseny, eina clau per al
desenvolupament. Aquest és el
lema sota el qual es presenta la nova
edició del Concurs d’Idees Ambientals
i Sostenibles 2006-2007, que enguany
arriba al desè aniversari. En ambdues
convocatòries, la universitària i l’oberta
a la ciutadania, els organitzadors, l’Uni-
vers i el Cities, conviden a aportar
idees fins al 23 de març que ajudin a
reduir l’ús de materials en productes,
estalviar energia i aigua i prevenir resi-
dus i emissions contaminants. Com a
exemple, els projectes podrien donar
solucions per reutilitzar productes, pre-
venir envasos i embalatges i incremen-
tar la vida útil d’algun producte •
http://www.univers.upc.edu/concur-

sos/ideesambientals

Imatges del Sud. Fins al 20 de
desembre es poden presentar imatges
a la IV edició del Concurs Fotogràfic
del Centre de Cooperació per al
Desenvolupament (CCD). Les fotogra-
fies han de mostrar aspectes de la rea-
litat dels països del Sud o bé il·lustrar
els projectes desenvolupats amb el
suport del CCD,  dels quals han de
mostrar l'aplicació de tecnologies i el
desenvolupament de programes de
formació • http://www.upc.edu/ccd

Ignacio Cirac, primer físic doctor ‘honoris causa’ de la UPC

El clima canvia. I tu? La biblioteca
de l'Escola Politècnica Superior d’En-
ginyeria de Vilanova i la Geltrú acull,
durant el mes de desembre, l'exposi-
ció Zero CO2: iniciativa per a la cura del
clima. L’Escola dóna, així, suport a una
campanya, finançada pel Ministeri de
Medi Ambient, que vol conscienciar
sobre les conseqüències del canvi
climàtic. L’exposició té el suport de 30
universitats •
http://www.frenaelcambioclimatico.org
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entrevista

“No podem continuar educant 
en una intel·ligència cega”

El pensador i filòsof francès va clausurar la III Conferència
Internacional de Barcelona sobre Educació Superior,
organitzada per la Xarxa Global d'Universitats 
per a la Innovació (GUNI) 

Edgar Morin 

Edgar Morin  és considerat un dels
pocs maîtres à penser del segle
XX. Aquest jove de 85 anys ha
dedicat la seva vida a esgrimir l’es-
pasa de la saviesa per estimular la
metamorfosi que, segons diu,
necessita la humanitat i sense la
qual difícilment podrà superar la
crisi en la qual es troba. 

“Estem en un moment de crisi de la
humanitat i necessitem una nova cons-
ciència per fer el canvi.” Així de rotund
es manifesta el filòsof francès, que
considera imprescindible començar
per una reforma profunda de l’educa-
ció superior, “perquè ha de tractar els
problemes fonamentals de les nostres
vides com a ciutadans”. 
Morin alerta que el gran perill és formar
les persones en una intel·ligència cega.
“Molt desenvolupada en aspectes tèc-
nics i útil per a problemes aïllats, però
que no connecta amb els problemes
reals. Una educació que és incapaç
d’ensenyar el coneixement humà real,
amb les seves imperfeccions i les
seves dificultats”, afirma. 
L’autor d’Els set sabers necessaris per a
l'educació del futur, defensa una nova
educació que ensenyi que tot el “nos-
tre coneixement i la nostra idea sobre
la realitat estan amenaçats pel risc i per
la il·lusió. S’ha d’aconseguir que els
humans deixin de ser joguines incons-
cients de les seves idees i de les seves
pròpies mentides”. 
Acèrrim defensor de la individualitat i
de l’opinió crítica de les persones,
Morin creu que “l’educació ha de for-
mar cada persona perquè guanyi el

combat vital en què està immers per
aconseguir la lucidesa”. Això no podrà
passar si no es produeix una gran
transformació. “Calen molts canvis. Cal
restaurar l’educació perquè ens ensen-
yi a tenir una idea més clara de la nos-
tra identitat humana. Actualment, l’e-
ducació ofereix un coneixement de la
nostra identitat desintegrat. N’hi ha
bocins a la literatura, a les ciències
socials o a la física, per exemple, i això
impossibilita conèixer realment el signi-
ficat de l’ésser humà.” 

Sortir de l’estat bàrbar
La importància de la comprensió dels
altres i el destí planetari del gènere humà
són dos punts més. “La comprensió
mútua entre els humans és indispensa-
ble perquè les relacions humanes surtin
de l’estat bàrbar d’incomprensió en el
qual es troben”, assegura. Per això
defensa que l’educació ha de saber qui-
nes són les arrels de la incomprensió,
del racisme, les xenofòbies i els menys-
preus. “Constituiria, així, la base per
assegurar una educació per a la pau.” 
El filòsof francès apunta que cal afrontar
una nova manera de formar. “L’educació
hauria d’ensenyar el valor de la incertesa
i les estratègies per fer front a les situa-
cions inesperades i incertes, i tenir la
capacitat de modificar-ne el desenvolu-
pament segons l’aprenentatge adquirit.
És necessari aprendre a navegar en un
oceà d’incertesa a través d’arxipèlags
de certeses.” 
Morin aposta per una educació que doni
les eines per fer front a problemes vitals
i reptes actuals, com el nou mapa
energètic, la degradació ambiental i el

manteniment de la qualitat de vida amb
la proliferació d’una societat cada cop
més consumista. 
Partidari històric dels grans canvis
socials, explica que “tots els grans can-
vis sempre han començat d’una forma
marginal. El model de la universitat
moderna el va desenvolupar un pensa-
dor europeu i es va estendre per tota
Europa. Ara som nosaltres que hem de
canviar aquesta universitat i construir la
del futur. El moviment de canvi és invisi-
ble al principi, però pot tenir la força sufi-
cient per poder canviar les coses” •

Als seus 85 anys, Edgar Morin
(París, 1921) continua sent un jove,
amb dinamisme i ganes de lluitar  per
la llibertat, la igualtat i la fraternitat uni-
versals. D’esperit crític i consciència
profundament reflexiva i liberal, va llui-
tar contra l’exèrcit nazi i va denunciar
els excessos dels totalitarismes de la
seva època. Les ànsies de coneixe-
ment l’han fet cursar estudis d'histò-
ria, sociologia, economia i filosofia, i és
doctor honoris causa per més d’una
desena d’universitats d’arreu del món.
Atès el seu prestigi, el govern francès
li va encarregar la reforma del sistema
educatiu a França. És director emèrit
d'investigació al Centre Nacional d'In-
vestigacions Científiques (CNRS) de
París i president de l'Agència Europea
per la Cultura (UNESCO). És autor
d'El método, La mente bien ordenada
i Los siete saberes necesarios para la
educación del futuro •  
http://www.edgarmorin.org 
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