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Setembre 2005

La demanda 
en primera
preferència
creix 

El 29 de setembre 
s’inaugura el curs
2005-2006 
Els professors de 
l’ETSAV i de l’ETSAB
Jaume Freixa i Josep
Maria Rovira, comissa-
ris de l'exposició Sert,
mig segle d'arquitectura.
1928-1979, pronuncia-
ran la lliçó inaugural del
curs acadèmic 2005-
2006. L’acte tindrà lloc
el proper dia 29 de
setembre, a les 12
hores, a l’Auditori de
l’edifici Vèrtex (Pl. Eusebi
Güell, 6. Barcelona) •

Presentats 
els resultats del 
contracte programa
La UPC ha assolit en un
101,9% els objectius del
contracte programa sig-
nat amb la Generalitat de
Catalunya, corresponent
al quadrienni 2002-2005.
Els resultats assolits i pre-
sentats al Consell de
Govern reverteixen en la
millora de l’activitat
acadèmica (docència i
recerca), la trans-
ferència tecnològi-
ca i l’organització
interna • 5

Noves 
actuacions 
per a la
implantació 
dels progra-
mes oficials 
de postgrau 4

La demanda en primera preferència per cursar estudis a la UPC ha crescut globalment un 3,6%.
El nombre de sol·licituds s’ha incrementat en 255 en relació al curs passat. La tendència no ha
canviat i continua creixent el nombre de sol·licituds per als estudis que ja tenien una gran
demanda en anys anteriors, especialment els d’Arquitectura i d’Aeronàutica • 3
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informe del rector al Consell de Govern 

Els acords aprovats pel Consell de Govern es poden consultar a: http://www.upc.edu/bupc. 
En aquesta publicació trobareu informació sobre els més rellevants.

Els acords aprovats pel Consell de Govern els podeu consultar a: http://www.upc.edu/bupc. 
En aquesta publicació trobareu informació sobre els més rellevants.

informacions

Destaquem els aspectes més rellevants de l’informe que el rector va presentar 
al Consell de Govern de 27 de juliol. 

Agraïment. El rector demana que consti l'agraïment de tots
els membres del Consell de Govern a Carme Peñas, atès que
aquest és el seu darrer Consell com a secretària general. 

Catàleg de títols. Informa de l'avenç del procés de definició
del catàleg de títols amb la recent constitució de la comissió
d'experts que avaluarà les propostes presentades per les
subcomissions del Consell de Coordinació Universitària.

Habilitació. Anuncia que el 26 de juliol els rectors han estat
convocats pel Ministeri a la sessió negociadora per consen-
suar la proposta de convocatòria d'habilitació corresponent al
2005. La previsió és que el Consell de Coordinació Univer-
sitària no podrà ratificar l'acord fins al setembre.

Euroregió universitària. El rector manifesta la seva satisfac-
ció per la constitució de l'Euroregió Universitària que aplega
les universitats de parla catalana, d'Aragó i del Sud de França
i que impulsa l'Institut Joan Lluís Vives.

FInançament. En relació amb la preocupació mostrada pels
rectors sobre el finançament de les universitats catalanes,
informa que han tingut lloc reunions amb responsables de
l'Administració per fer palès aquest neguit i buscar solucions.

CUSP. Anuncia que es preveu que a la reunió del Consell de
Coordinació Universitària de 28 de juliol es doni llum verda al
projecte del Centre Universitari Semipresencial Politècnic.

Transferència de Resultats de la Recerca. Informa de la
constitució, per iniciativa del DURSI, del Consorci de Trans-
ferència de Resultats de la Recerca de Catalunya, format per
les universitats públiques catalanes per impulsar i donar
suport a les activitats dels centres de transferència de tecno-
logia i les oficines de transferència de recerca i innovació.
Jordi Rojas, vicegerent de Recerca de la UAB, n’ha estat
nomenat director.

AQUSUC. Explica que s’ha mantingut una reunió entre els
rectors i els responsables de l'Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya i explica que es comencen
a acostar posicions sobre els criteris d'avaluació i el calenda-
ri. A petició de la UPC, l'aplicació dels nous criteris per a l'a-
valuació docent serà efectiva a partir d’aquest nou curs.

GIRO. El rector anuncia la constitució del Patronat de la Fun-
dació d'Estudis de Mollet sobre la Gestió Integral de Residus
Orgànics (GIRO), que impulsa l'Ajuntament de Mollet del
Vallès, l'IRTA i la UPC. El professor Xavier Flotats, de la Uni-
versitat de Lleida, n'ha estat nomenat director general i la
Comissió de Govern de la Fundació està presidida per la UPC
a través de la professora M. Montserrat Solivas. Explica que
també avança el projecte del centre sobre agricultura periur-

bana al Parc Agrari de Sabadell, en què participa l'Escola Uni-
versitària d’Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona.

Aliances. Assenyala que s’ha realitzat una reunió amb l'Insti-
tut Català de la Fusta (INCAFUS), promoguda pel Centre
Forestal de Solsona, per col·laborar en l'àmbit de l'arquitec-
tura en la promoció de la construcció amb fusta. Explica
també que, a través del professor Carles Riba, s’han iniciat
gestions amb el sector dels béns d'equipament per impulsar
un centre de difusió tecnològica. Comunica la constitució de
la primera Unió Temporal d'Empreses (UTE) amb INDRA, Mier
i GTD per desenvolupar la recerca en aeronàutica, aprofitant
una subvenció del Ministeri d'Indústria.

PMT. Informa de la reunió amb el secretari de Planificació
Territorial de la Generalitat de Catalunya, Oriol Nel·lo, i amb
l'INCASOL sobre les condicions econòmiques i jurídiques per
instal·lar empreses en el Parc Mediterrani de la Tecnologia.

Fundació UPC. El Patronat de la Fundació UPC formalitzarà
una oferta per l'opció de compra dels locals que l'Institut
Català de Tecnologia té al carrer Ciutat de Granada al
22@BCN, com a continuació de l'acord assolit pel qual la
Fundació UPC es farà càrrec a partir d’aquest curs de la for-
mació que fins ara impartia l'ICT. El rector confia que l'oferta
per la compra dels locals (d'uns 4.600 m2) per 11,5 milions
d'euros serà acceptada i que, a través de la Fundació, la UPC
disposarà d’un espai de referència de la formació permanent
per a les empreses instal·lades al 22@BCN.

Préstec de portàtils. El rector explica que el Servei de Biblio-
teques i Documentació ha rebut un ajut de 48.000 euros per
a préstec d'ordinadors portàtils.

Jornades. Informa de l'èxit de les Jornades de Programari
Lliure a l'Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova
i la Geltrú i del III Congreso Español y I Congreso Iberoameri-
cano de Ciencias y Técnicas del Frío, organitzat per l'ETSEIB
i per la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas del Frío.
Informa també de la cloenda dels actes del centenari de l'ET-
SEIT.

Barri de Sant Ildefons. Confirma la signatura d’un conveni
amb l'Ajuntament de Cornellà pel qual un equip de l'Escola
Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB)
desenvoluparà propostes viables d'ordenació i d'intervenció
urbanística i arquitectònica per al barri de Sant Ildefons.

Maria Salvo Iborra. El rector es felicita per l'anunci que Maria
Salvo Iborra rebrà la Creu de Sant Jordi i recorda la seva inves-
tidura com a doctora honoris causa, juntament amb Gregorio
López Raimundo i Agustí de Semir Rovira, en representació de
tots els que van lluitar contra la dictadura franquista per la
recuperació de la democràcia i les llibertats nacionals •

http://www.upc.edu/bupc
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La demanda dels estudis 
de la UPC creix un 3,6%

La demanda en primera preferència
dels estudis de la UPC augmenta
en aquells en què en cursos ante-
riors ja superava amb força el nom-
bre de places ofertades. És el cas
de les titulacions d'Arquitectura, en
què la demanda duplica amb
escreix l’oferta; de l’Enginyeria
Aeronàutica, on la nota de tall del
mes de juliol és de 8,14, la segona
més alta de Catalunya; i, també, de
l’Enginyeria Tècnica Aeronàutica,
especialitat en Aeronavegació.
D’altra banda, es confirma la
tendència de disminució de la
demanda d’Enginyeria de Teleco-
municació, que perd un 22%, expli-
cable per la percepció social de la
crisi en el sector i per l’augment de
l’oferta universitària d’aquests
estudis.

A l'àrea d'Enginyeria Industrial, la
demanda a la titulació de 1r i 2n cicles
augmenta un 5% a l'ETSEIB, on any
rere any supera l'oferta, i pràcticament
es manté a l'ETSEIT. A l'Enginyeria Quí-
mica, titulació de 1r i 2n cicles, es pro-
dueix un augment del 15%, mentre que
en els estudis d’Enginyeria Tècnica d’a-
questa especialitat es donen fortes
davallades: d’un 58% a l'EUETIT, d’un
17% a l’EUPM i d’un 8% a l’EPSEVG.
Pel que fa a la resta de titulacions d'En-
ginyeria Tècnica Industrial, l'especialitat
de Mecànica presenta augments molt
importants, propers al 40% a l'ETSEIT i
a l’EUPM, tot i que hi ha una baixada
significativa a l'EPSEVG. La demanda
de l'especialitat d'Electrònica Industrial
baixa a tots els centres de la UPC,
mentre que destaquen els augments a
l'especialitat d'Electricitat. Pel que fa a
l’especialitat en Tèxtil, hi ha un incre-
ment del 200% a l’EUETIT (de 3 a 9
sol·licituds). 
A l'àmbit de l'Arquitectura, l'Edifica-
ció i l'Enginyeria Civil, la demanda
contiua creixent i supera molt l’oferta a
les titulacions d'Arquitectura, Arquitec-
tura Tècnica i Enginyeria Tècnica de
Topografia, mentre que es manté en les

d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports
i d'Enginyeria Tècnica d'Obres Públi-
ques.
En el cas de l'àrea d'Informàtica, a la
FIB hi ha augments de la demanda de
totes les titulacions que imparteix, que
és molt significatiu en el cas de l'Engi-
nyeria Tècnica d'Informàtica de Siste-
mes (un 30%). Aquestes dades con-
trasten amb les que presenta 
l'EPSEVG, amb una disminució del
40% en aquesta mateixa titulació.
A l'àmbit de la Telecomunicació, des-
taca la forta davallada, que es posa de
relleu des de fa uns anys, de la deman-
da de la titulació de  1r i 2n cicles que
s'imparteix a l'ETSETB i de les titula-
cions de 1r cicle a l’EUPM, mentre que
es manté a EPSEVG, tot i que és molt
inferior que l'oferta. També disminueix
la demanda de l'Enginyeria de Teleco-
municació, especialitat en Telemàtica, a
l’EPSC. 
Pel que fa a l’àrea de Matemàtiques i
Estadística, la Llicenciatura de
Matemàtiques, que s’imparteix a l’FME,
ha experimentat un increment de la
demanda de l’11%, i continua per
sobre de l’oferta. En la Diplomatura
d’Estadística la demanda ha baixat un
19% respecte al curs anterior.
A l’àrea de Nàutica, es donen incre-
ments importants de la demanda en les
diplomatures de Màquines Navals
(35%) i de Navegació Marítima (27%), i
una disminució del 12% en l’Enginyeria
Tècnica Naval. 

En Ciències de la Salut, i per primera
vegada, la demanda dels estudis d’Òp-
tica i Optometria s’ha incrementat en
un 68%.

Centres adscrits
En l’àmbit de l’Enginyeria Agrícola, a
l’EUETAB/ESAB, es manté la demanda
a totes les especialitats, llevat de la
d’Indústries Agràries i Alimentàries. 
Per la seva banda, tres de les quatre
titulacions tècniques industrials que
imparteix l’EUETIB (Mecànica, Electrici-
tat i Electrònica Industrial) han experi-
mentat un increment, mentre que els
estudis de Química Industrial presenten
una lleugera disminució i s’equilibren
amb l’oferta. Sobresurten els estudis
de Mecànica on la demanda duplica
l’oferta. 
La demanda de l’especialitat d’In-
formàtica de Gestió en els centres ads-
crits s’ha incrementat lleugerament a
l’EUNCET i a l’EUPMT, però en tots els
casos és molt inferior al nombre de pla-
ces. La demanda de l’especialitat de
Telemàtica a Mataró ha augmentat un
19%. 
A l’EUPMT, l’Electrònica Industrial s’ha
mantingut, però continua per sota de
l’oferta. L’Enginyeria Tècnica Industrial,
especialitat en Química Industrial, ha
perdut sol·licituds als centres adscrits
on s’imparteix, exceptuant l’EUETII. Pel
que fa als estudis d’Enginyeria Tècnica
Tèxtil, la demanda a l’EUETTPC és
nul·la • http://www.upc.edu/bupuc

http://www.upc.edu/bupuc
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El Consell de Govern ha aprovat que la
Càtedra Unesco de Sostenibilitat
esdevingui una unitat bàsica de la Uni-
versitat. L’objectiu és que sigui un espai
interdisciplinari, crític, reflexiu i obert,
que contribueixi a reorientar la tecnolo-
gia cap al desenvolupament sostenible
i a reduir els desequilibris i enfortir la
diversitat. 
Aquest nou marc facilitarà que la Càte-
dra es converteixi en un centre de
referència internacional per al foment
de la col·laboració interdisciplinària i
interuniversitària, en estudis sobre sos-
tenibilitat, en el foment de la investiga-
ció i la innovació per al desenvolupa-
ment sostenible i en l’anàlisi de la reali-
tat, per proposar models i processos
que facilitin l’avenç cap a la sostenibili-

tat d’àmbits locals i regionals. 
Per a Enric Carrera, director de la Càte-
dra, “el volum d’activitat de recerca,
docència, cooperació i publicacions de
la Càtedra en els darrers 10 anys preci-
sava un reconeixement de la institució
perquè pogués formar part de l’estruc-
tura de la Universitat”. 
La Càtedra enfortirà una oferta docent
destinada a desenvolupar valors, acti-
tuds i capacitat per al desenvolupa-
ment sostenible. A més, contribuirà a
fer de la pau i el desenvolupament sos-
tenible un eix central de la Universitat i
a fomentar la investigació en temes de
sostenibilitat, creant sinergies entre els
diferents centres de la UPC i la societat • 
http://www.upc.edu/bupc

http://www.catunesco.upc.es

La Càtedra Unesco de Sostenibilitat 
esdevé unitat bàsica

La Diputació de Barcelona, el Consorci del Centre Interuni-
versitari de Llevant i el Consorci Escola Industrial de Barce-
lona (CEIB) han signat un conveni que estableix el trasllat al
Campus del Besòs de l’Escola Universitària d’Enginyeria
Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) i els criteris per a la
recuperació dels edificis que actualment ocupa el CEIB al
carrer Urgell. La Diputació, com a compensació per la recu-
peració dels espais, es compromet a efectuar una aportació
econòmica de 23 milions d’euros per a la construcció de la
nova seu de l’EUETIB al Campus del Besòs.
Segons l’acord, el nou edifici i les instal·lacions de l’Escola
han de comptar amb totes les característiques i condicions
necessàries, perquè pugui desenvolupar les activitats de
docència i de recerca, i s’estipula que la data màxima per al
trasllat és el 31 de desembre de 2008. 
El nou edifici de l’Escola formarà part d’un gran campus tec-
nològic i empresarial, vuit hectàrees en el territori que ocu-
pava el Fòrum, que volen ser un entramat d’empreses, cen-
tres d’investigació i de docència sobre tecnologies de l’ener-
gia, tecnologies per a la mobilitat, tecnologies de l’aigua, i

arquitectura, urbanisme i edificació. Per a la Diputació, la
recuperació de l’espai del carrer Urgell suposa reunir
dependències que la institució té disperses actualment per la
ciutat de Barcelona, com ara les oficines que té instal·lades
al recinte de la Maternitat o a les Llars Mundet •

Conveni per al trasllat i la construcció 
de la nova seu de l’EUETIB al Campus del Besòs 

L’ETSETB proposa Sergio Verdú,
expert en teoria de la informa-
ció, com a doctor honoris causa 
El Consell de Govern ha aprovat
nomenar doctor honoris causa el pro-
fessor de la Universitat de Princeton
Sergio Verdú, a proposta de l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria de Tele-
comunicació de Barcelona (ETSETB).
Verdú va rebre el títol d’enginyer de
Telecomunicació a l’ETSETB l’any
1980 i el 1984 es va doctorar a la Uni-
versitat d’Illinois. La seva tesi va ser
pionera en el camp de la detecció mul-
tiusuari. És catedràtic del Departament
d’Enginyeria Elèctrica de la Universitat
de Princeton. En el camp de la recer-
ca, les seves investigacions se centren
en la teoria de la informació i les comu-
nicacions multiusuari. Ha rebut el
premi de recerca de la Fundació
Nacional de la Ciència d’Estats Units
(FNC) i el Donald Fink de l’Institute of
Electrical and Electronics Engineers
(IEEE), prestigiosa societat professio-
nal de la qual ha estat vicepresident i
president.  Verdú és autor de diversos
llibres d'àmplia difusió en I'àmbit de la
teoria de la informació, editor i autor
d'un centenar d'articles en revistes de
prestigi reconegut •
http://www.upc.edu/bupc

Aprovats els comptes anuals i la liquidació del pressupost 2004. El Consell
de Govern va aprovar a la reunió del juliol el tancament de l’exercici econòmic de
2004, és a dir, els comptes anuals i la liquidació del pressupost. Com cada any,
s’ha realitzat també l’auditoria en l’informe de la qual s’assenyala que “els comp-
tes anuals de l’exercici expressen en tots els aspectes significatius la imatge fidel
i el patrimoni de la UPC a 31 de desembre de 2004”. En aquest sentit, els 
comptes presentats situen en 11,7 milions d’euros el dèficit del 2004 i en 38
milions d’euros el dèficit acumulat • http://www.upc.edu/bupc

http://www.upc.edu/bupc
http://www.catunesco.upc.es
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Els resultats del contracte programa 
entre la UPC i la Generalitat de Catalunya. Any 2004

La UPC va signar l’any 2002 el seu segon contracte programa amb el
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la
Generalitat de Catalunya per al quadrienni 2002-2005, en el qual es
van fixar 10 objectius per millorar l’activitat acadèmica, la transferèn-
cia tecnològica i l’organització interna. 
Els resultats obtinguts per la Universitat en el tercer període són els
següents: 

• S’ha assolit un 101,9% dels objectius globals, un resultat lleugerament
inferior a l’obtingut l’any 2003, el segon període (102,7%), però superior al de
l’any 2002, el primer període (99,8%).

• La valoració dels resultats és satisfactòria. Per segon cop s’arriba a
una valoració superior al 100%. Aquesta valoració es basa en l’anàlisi quanti-
tativa i qualitativa de 31 indicadors.

• L’import aconseguit és de 2.880.000 euros. Des del 2002 i fins ara, la
UPC ha rebut mitjançant el contracte programa un finançament addicional de
7.362.506 euros • http://www.upc.edu/planificacio(apartat:contracte programa)

L’anàlisi d’un projecte... La UPC a l’Euroregió 
Universitària
La Universitat participa en la posada
en marxa de l’Euroregió Universitària
Pirineus-Mediterrània, que neix amb la
voluntat d’unir esforços per crear al
sud d’Europa un espai econòmic, de
recerca i d’innovació tecnològica que
sigui un referent en educació superior,
recerca i desenvolupament. Al projecte
participen les regions de Llenguadoc-
Rosselló, Aragó, Illes Balears, Migdia
Pirineus i Catalunya.
La iniciativa neix amb la implicació dels
responsables de la política d’educació
superior i recerca dels governs de l’Eu-
roregió, dels responsables d’institu-
cions d’educació superior de l’Eurore-
gió Pirineus-Mediterrània i de l’Institut
Joan Lluís Vives que van fer una decla-
ració per manifestar el compromís de
construir l’Euroregió Universitària. 
Per portar a terme el projecte s’establi-
ran col·laboracions entre universitats,
laboratoris científics i parcs tecnolò-
gics, per potenciar sinergies entre els
sistemes de recerca i innovació de les
diferents regions • http://www.vives.org

La Universitat de Nacions Unides
(UNU) va donar llum verda el 29 de juny
a la creació d’un Centre Regional d’Ex-
pertesa en Aprenentatge per al Desen-

volupament Sostenible a Barcelona
(Regional Center of Expertise-Barcelo-
na, RCE) en el decurs de la conferèn-
cia sobre Globalització i Educació per

al Desenvolupament Sostenible de la
UNU-UNESCO. 
El projecte, presentat per la UPC i
ESADE, s’emmarca en la Dècada de
Nacions Unides per a l’Educació per al
Desenvolupament Sostenible (2005-
2014) i preveu l’adhesió d’altres mem-
bres en el futur. 
La UPC ha impulsat el projecte a través
del Centre Interdisciplinari de Tecnolo-
gia, Innovació i Educació per a la Sos-
tenibilitat (Cities) i ESADE ho fa a través
de l’Institut Persona, Empresa i Socie-
tat (IPES).
L’RCE-Barcelona és un dels set exis-
tents al món, a més del Greater Sendai
Region, al Japó, o el Pacific Island
Countries of South Pacific, a les illes
Fiji.  Per a Han-Van Ginkel, rector de
l’UNU, “el resultat final de la Dècada de
Nacions Unides per a l’Educació per al
Desenvolupament Sostenible hauria de
ser una xarxa global d’RCE” • 

La UPC i ESADE creen el Centre Regional
d’Expertesa en Aprenentatge per 
al Desenvolupament Sostenible-Barcelona

La importància del treball en xarxa. L’RCE parteix de la base
que el treball per fomentar l'aprenentatge individual i col·lectiu de la sosteni-
bilitat té dos grans eixos. L'eix vertical, basat en els espais educatius, ja siguin
formals o no, i que ha de buscar la coherència entre totes les etapes, des de
l'educació infantil fins al life-long-learning; i l'eix horitzontal, que destaca la
necessària interacció de les universitats amb altres organitzacions (ONG,
empreses i administracions,...) per aprendre mútuament i cercar conjunta-
ment un camí sinèrgic i complementari vers el desenvolupament sostenible
que passi per la vital importància de l'educació. 
El repte de l’RCE, un projecte obert i per construir, ens ha de donar impuls
per creure'ns el paper clau que tenim a l’hora de construir col·lectivament un
futur viable, tant des de la recerca i l'educació, com des de la participació
activa en la societat. Sembla que la transició que se'ns demana és la de pas-
sar de ser uns observadors que participem de tant en tant, a ser uns partici-
pants que a més a més observem. 

DDííddaacc  FFeerrrreerr, coordinador del Cities.

http://www.upc.edu/planificacio
http://www.vives.org
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Atorgada la Creu de Sant Jordi a Maria Salvo i la medalla d’or de la Gene-
ralitat de Catalunya a Gregorio Lopez Raimundo. Maria Salvo Iborra, docto-
ra  honoris causa per la UPC, ha rebut la Creu de Sant Jordi, atorgada per la
Generalitat a les persones i entitats que sobresurten pels serveis prestats a Cata-
lunya en la tasca de defensa de la seva identitat i de restauració de la seva per-
sonalitat o més generalment en el pla cívic i cultural. 
Igualment, Gregorio López Raimundo, doctor honoris causa per la UPC, ha estat
honorat amb la concessió de la medalla d’or de la Generalitat de Catalunya com
a reconeixement institucional a la seva figura •

Breus 
Jornada per a la inserció laboral dels titulats amb discapacitat. L’Oficina
d’Orientació i Inserció Laboral va organitzar l’1 de juliol una jornada per analitzar
la inserció laboral de les persones titulades de la UPC amb discapacitat. De la
Jornada, impulsada per l’Associació d’Amics, s’han extret unes línies d’actuació
adreçades a afavorir la integració d’aquest col·lectiu, com ara la necessitat de
coordinar totes les iniciatives de la UPC en aquest àmbit per clarificar i estructu-
rar els serveis que pot rebre un estudiant/titulat; engegar accions de
formació/informació per a professorat sobre discapacitat; treballar amb entitats
que tenen contacte amb discapacitats en edat escolar per realitzar accions de
difusió i posar en marxa estudis amb equips multidisciplinaris que detectin quines
són les capacitats i habilitats de cada persona • http://www.upc.edu/aaupc/

Subvenció per al Programa d’Edu-
cació Ambiental. La Caixa d’Estalvis
de Terrassa i la UPC han signat un
conveni de col·laboració per al desen-
volupament del programa d’educació
ambiental de la Càtedra Unesco de la
UPC en Tecnologia, Desenvolupament
Sostenible, Desequilibris i Canvi Global •
http://tecno.upc.es/cisol/

Schott patrocinarà el Centre d’In-
vestigació Solar. La UPC ha signat
un conveni amb l’empresa Schott Ibé-
rica, SA, per al patrocini de l’activitat
del Centre d’Investigació Solar (CISol)
de l’ETSAV durant l’any 2005. El con-
veni ha estat impulsat per la direcció
de l’Escola, a través de l’arquitecte
Torsten Masseck, responsable del
CISol • 
http://tecno.upc.es/cisol/

L’Informe conté dades sobre el nombre
de professionals, de centres especialit-
zats, de centres de formació, d’acces-
sibilitat als serveis sanitaris i de políti-
ques preventives a Hondures, Guate-
mala, Nicaragua, El Salvador, Panamà,
Belice i Costa Rica. Per exemple, les
ràtios d'òptics i optometristes per cada
100.000 habitants mostren la veritable
realitat d'aquestes xifres: a Honduras hi
ha 1,8 òptics per cada 100.000 habi-
tants; a Nicaragua, 2,2; a Guatemala,
2,8; i  Belice compta només amb 1,3. A
Espanya aquesta ràtio és de 25,2 i als
Estats Units, de 30,3. 
Pel que fa al nombre d’oftalmòlegs amb
formació universitària, Guatemala és el
país que compta amb més professio-
nals d’aquest ram, un total de 155, i
Nicaragua i Hondures són els països
més mal dotats en aquest sentit, amb
55 professionals cadascun. 
Aquesta situació és conseqüència del
fet que  a tota la regió no existeix cap
universitat que ofereixi programes de
formació en optometria. Només Guate-
mala i Costa Rica disposen d’estudis
universitaris de grau mitjà en aquesta

disciplina i els
centres són de
titularitat privada.
Quant a la forma-
ció en oftalmolo-
gia, els centres
generen 2 titulats
anuals a Hondu-
res, El Salvador i
Nicaragua, i 16 a
Guatemala. 

Xarxes d’atenció visual 
L’atenció pública a la salut és precària
en aquests països i, com a conseqüèn-
cia, l’accés a la salut visual és igual-
ment deficitari. Si un habitant de Nica-
ragua necessita operar-se de catarac-
tes en un centre públic, ha d’invertir el
325% dels seus ingressos mensuals; el
40%, en el cas de Guatemala; el 30%,
a Hondures; el 20%, a El Salvador, i el
100%, a Panamà. En el cas de Costa
Rica, aquestes operacions tenen
caràcter gratuït. 
Pel que fa a l'accés a la xarxa privada
de salut visual, els preus es disparen. A
Nicaragua, per una operació de cata-

ractes en un centre privat, el pacient ha
d'invertir el 1.700% del seu sou men-
sual i per a una consulta oftalmològica,
el 50%. Al mateix temps, si el pacient
ha de comprar unes ulleres, aquestes li
suposaran el 62% del sou mensual a
Nicaragua, el 41% a Guatemala, el
33,6% a El Salvador i el 125% a
Panamà. Per a Anna Rius i Laura Gui-
sasola, coordinadores de la Càtedra,
"el més destacat de l'Informe és que és
fruit d'un procés participatiu i planteja
recomanacions perquè siguin els
mateixos països que prenguin la inicia-
tiva per resoldre la situació” •
http://www.unescovision.org

Un estudi alerta sobre l’estat de la salut visual 
als països d’Amèrica Central
L’Informe sobre Salut Visual a Amèrica Central, 
elaborat per la Càtedra Unesco sobre Salut Visual i 
Desenvolupament, posa de relleu la situació 
precària i la manca de recursos per a l’atenció 

als pacients. Aquest estudi contribueix 
amb recomanacions per impulsar accions 
eficaces per millorar l’estat de la salut 
visual en aquests països.

http://www.upc.edu/aaupc/
http://tecno.upc.es/cisol/
http://tecno.upc.es/cisol/
http://www.unescovision.org
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Tercer bloc de revisions 
dels llocs de treball del PAS-F
En aquest tercer bloc s’han analitzat un
total de 76 llocs de treball de disset
unitats.  L’increment de les retribucions
resultant de la revisió és de 114.407
euros •

El Consell de Govern ha aprovat el
document que recull les línies formati-
ves per al PDI prioritzades per al curs
2005-06. L’avaluació de les activitats
programades per a cada àmbit forma-
tiu permetrà fer una definició més ajus-
tada d’aquestes propostes per a cur-
sos posteriors. 
En l’àmbit de la docència, es prioritza-
ran activitats formatives orientades a
l’adaptació de les assignatures a les
directrius de l’EEES i al Pla d’acció
tutorial. En l’àmbit de la recerca i la
transferència de resultats, serà priorità-
ria la formació en eines de plans de
recerca, les adreçades a la formació
d’emprenedors i joves investigadors, i
les centrades en aspectes de sosteni-
bilitat en la recerca. Els cursos i progra-
mes sobre divulgació tecnològica i pro-
moció dels estudis de la UPC també

formaran part del Pla, emmarcats en
l’àmbit de l’extensió universitària, men-
tre que en el de la direcció i la coordi-
nació es prioritzarà la formació de nous
equips directius de les unitats.
El Pla proposa també la realització de
jornades d’acollida al PDI, així com ini-
ciatives de formació per al personal aju-
dant. També seran prioritàries les
sol·licituds per cursar formació en
àmbits de coneixement com ara l’ae-
ronàutica, l’alimentació, l’automoció, la
biotecnologia, l’edificació, l’enginyeria
biomèdica, la logística, el medi ambient
o la nanotecnologia, considerats
estratègics per la Universitat. 
Finalment, es promouran accions de
formació instrumental, com ara cursos
d’anglès, de programari lliure, sobre
prevenció de riscos laborals o sosteni-
bilitat •

Nomenaments 

Ricard Rodríguez-Martos, director del Departa-
ment de Ciència i Enginyeria
Nàutiques. Professor titular d’esco-
la universitària, doctor de la Marina Civil,
capità de la Marina Mercant i llicenciat
en Dret. El seu camp d’investigació és
el del factor humà a bord dels vaixells,
el benestar de les tripulacions i la seva
incidència en la seguretat de la navega-
ció •

Joan de Pablo, director del Departament 
d’Enginyeria Química. Catedrà-
tic d'universitat i doctor en Ciències
Químiques, imparteix docència a
l'E.T.S d’Enginyeria Industrial de Bar-
celona. 
La seva activitat de recerca està
orientada a l'estudi de la migració de
contaminants en el medi i el seu trac-
tament •

Francesc Xavier Rosell, director del Departa-
ment d’Enginyeria Electrònica.
Catedràtic d'universitat i doctor
enginyer de Telecomunicació, ha
estat sotsdirector acadèmic de l'ET-
SETB del 1991 al 1993. La seva acti-
vitat de recerca se centra en el dis-
seny de sistemes biomèdics basats
en espectroscòpia i tomografia d'im-
pedància elèctrica •

Ramon Agustí, president provisional del Campus
del Baix Llobregat. Catedràtic
d’universitat i doctor enginyer de
Telecomunicació, ha estat director
del Departament de Teoria del Se-
nyal i Comunicacions i del Centre de
Telecomunicacions Mòbils. 
La seva activitat de recerca està
centrada en les telecomunicacions
mòbils •

Aprovat el Pla de formació del PDI per al curs 2005-2006

Formació per a l’EEES

El Comissionat de l’EEES i l’ICE han
desenvolupat un Pla específic de for-
mació per al PDI amb l’objectiu d’a-
judar a la implementació, aquest
curs, del Sistema Europeu de Trans-
ferència de Crèdits (ECTS) en els
centres o departaments, tot oferint
pautes concretes per dissenyar els
màsters i adaptar les matèries dels
estudis de grau a l’ECTS. El progra-
ma consta d’una sessió d’introduc-
ció, de tallers pràctics, de formació
en àrees temàtiques de l’EEES i en
altres d’específiques a proposta dels
centres. Està previst crear grups
d’interès, convocar jornades i elabo-
rar una guia de recursos de suport •

Concessió del complement autonòmic i informes d’avaluació 
de l’activitat docent 
El Consell de Govern ha acordat proposar la concessió de 154 complements
autonòmics per mèrits docents previstos a la LUC (dels 179 presentats) i ha emès
61 informes favorables d’avaluació de l’activitat docent (dels 95 presentats) a l’e-
fecte d’obtenció de la certificació o avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sis-
tema Universitari de Catalunya (AQSUC) relatives a l’activitat docent •
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Noves actuacions 
per a la implantació dels programes 
oficials de postgrau en el marc de l'EEES

El Consell de Govern ha aprovat els cri-
teris per a la planificació i implantació
dels programes oficials que condueixin
a les titulacions de màster o doctorat
en el marc de l'Espai Europeu d'Edu-
cació Superior (EEES). 

Aquest marc de referència conceptua-
litza el paper que els estudis de docto-
rat han de tenir en la nova estructura
acadèmica de la Universitat i incorpora
propostes per articular el procés de
transició. D'altra banda, estableix un
calendari d'accions per als propers
mesos amb l'objectiu de presentar al

Departament d'Universitats, Recerca i
Societat de la Informació (DURSI) la
proposta del ‘mapa’ de programes ofi-
cials de postgrau —o proposta de pla-
nificació global— amb un horitzó tem-
poral ampli, però també la proposta
específica per al curs 2006-2007.
Aquest document marc, aprovat pel
Consell de Govern de 22 de juliol, recull
una síntesi dels aspectes normatius del
Reial Decret de Postgrau; els criteris de
programació pendents de definir per
part del Consell Interuniversitari de
Catalunya (CIC); els aspectes acadè-
mics genèrics dels programes oficials
de postgrau de la UPC i, finalment, els
criteris per a la implantació dels pro-
grames a la Universitat.
Pel que fa als aspectes acadèmics dels
programes oficials de postgrau de la
Universitat, el document recull, d’una
banda, l'abast, els objectius, l'estructu-
ra acadèmica del màster i, d’una altra,
els requisits d'accés als programes  i la
regulació de les línies de recerca.
Respecte als criteris d'implantació dels
programes, el document defineix les
condicions de viabilitat, la distribució
de tasques de gestió, els criteris de
programació dels màsters i les pautes
que regiran el procés de canvi durant
els propers cursos acadèmics •
http://www.upc.edu/bupc

El nou marc per a la implantació dels programes oficials de postgrau
permetrà avançar en la proposta del 'mapa de titulacions oficials'.

S’aprova el nou catàleg 
de màsters 
d’acord amb l’EEES
Un total de 118 propostes d'estudis de
màster dels programes oficials de
postgrau han estat aprovades pel
Consell de Govern. El catàleg s’ha dis-
senyat d'acord amb les directrius de
l'Espai Europeu d'Educació Superior
(EEES), tant pel que fa a objectius i
continguts com pel que fa a la meto-
dologia docent. 
La proposta de catàleg no especifica,
en molts casos, el curs d'implantació,
atès que les administracions compe-
tents —el Departament d'Universitats,
Recerca i Societat de la Informació
(DURSI) de la Generalitat de Catalunya
i el Consell Interuniversitari de Catalu-
nya— encara no han definit tots els
aspectes del nou sistema. 
Per elevar qualsevol proposta al
DURSI, cal un informe de viabilitat del
màster, que s’ha de presentar a la
memòria de la titulació, elaborada per
les unitats bàsiques responsables
abans del 30 de setembre i presenta-
da al Consell de Govern. 
Aquest procés permetrà presentar al
DURSI un catàleg prou complet i defi-
nit, i mantenir i reforçar el lideratge de
la Universitat des de l'inici del procés
d'integració a l'EEES •
http://www.upc.edu/bupc

Resolta la convocatòria d'ajuts
a la millora de la docència
2004-2005
Un total de 31 projectes d'innovació
docent han rebut ajuts econòmics
amb una dotació de 147.849 euros. La
convocatòria s’adreça al PDI que pre-
senti projectes d'innovació docent que
tinguin com a objectiu la millora de l'a-
prenentatge mitjançant la introducció
de noves metodologies; la creació de
materials docents en format electrònic,
multimèdia o paper; el desenvolupa-
ment d'aplicacions informàtiques o bé
la creació d'eines de laboratori virtual. 
En la resolució de la convocatòria s'ha
valorat especialment l'orientació dels
projectes, l'experimentació i pilotatge
de noves metodologies docents o la
multidisciplinarietat •
http://www.upc.edu/bupc

Assignació definitiva de docència per al curs 2005-2006
El Consell de Govern de 22 de juliol ha ratificat l'assignació definitiva de docència
per al curs 2005-2006. Durant el curs 2003-2004, es va aprovar un nou model
d'assignació de punts de docència als centres docents, que cobria les titulacions
de 1r i 2n cicles, i el passat gener es va presentar el nou model referit als progra-
mes de doctorat. Així, el Consell de Govern de 31 de gener va aprovar l'assigna-
ció de punts als centres i als programes de doctorat, i durant el mes de febrer,
centres i programes van realitzar una preassignació dels punts rebuts entre les
diverses unitats bàsiques. Aquesta preassignació va obrir un procés de negocia-
ció entre els mesos de març a juny, amb l'objectiu de presentar la proposta final
d'assignació de docència, ratificada ara al darrer Consell de Govern •
http://www.upc.edu/bupc

http://www.upc.edu/bupc
http://www.upc.edu/bupc
http://www.upc.edu/bupc
http://www.upc.edu/bupc
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Un grup del Departament d’Enginyeria Química, juntament
amb tres grups del Centre Superior d'Investigacions Científi-
ques (CSIC) i dos departaments de la UB, coordinats pel
professor Antonio Navarro, han aconseguit posar a la pràcti-
ca, per primer cop, un nou procés amb què modificar les
propietats superficials dels teixits i dels polímers per a deter-
minats usos, sense fer servir reactius químics contaminants.
La nova tècnica consisteix a sotmetre la mostra a plasma
atmosfèric. L'empresa Ahlbrandt System GmbH ha cedit un
reactor d'aquest tipus al Departament d'Enginyeria Química
per experimentar la tècnica, i el poden fer servir els grups de

recerca i les empreses que ho sol·licitin. 
Els reactors de plasma es fan servir habitualment per modifi-
car les propietats superficials dels plàstics i poder afegir al
producte final característiques que no li són pròpies, però
que en milloren l’acabat, per a diferents  usos.
Aquesta nova tecnologia no només evita, en molt casos, l'ús
de l’aigua i de reactius contaminants, sinó que redueix el
temps de realització dels  processos. El projecte liderat per
la UPC fa possible que aquesta tecnologia es pugui aplicar
amb èxit als teixits; així, permet aconseguir, per exemple, tei-
xits repel·lents a l'aigua o que no s’encongeixin •

Nous robots per a l’IOC
El Laboratori de Robòtica de l’Institut
d’Organització i Control de Sistemes
Industrials (IOC) ha inaugurat dos
braços robots Staübli TX-90 amb els
respectius controladors CS8-C, que
substitueixen els RX-90 fins ara en fun-
cionament. Són els primers d’una nova
generació de robots que s’instal·len a
Espanya i s’utilitzaran en projectes de
teleoperació assistida de robots, per
posar a punt i supervisar a distància
tasques industrials robotitzades, així
com de manipulació destra semiautò-
noma d’objectes •

Cedides nou tones de grafit del reac-
tor Argos al CIEMAT per fer recerca
La UPC ha cedit al Centre d’Investigacions
Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques
(CIEMAT) nou tones de blocs de grafit, proce-
dents del reactor nuclear Argos, clausurat fa
uns mesos a l’ETSEIB. Es tracta d'un material
de gran puresa química que s’utilitza com a ele-
ment moderador en experiments on s’estudia

com obtenir neutrons de baixa energia. Aquest grafit formarà part d’una nova ins-
tal·lació del CIEMAT dedicada a experimentar sobre les reaccions nuclears de
materials amb neutrons de baixa energia. En aquests experiments hi podran par-
ticipar els investigadors de la UPC. L’acord pel qual s’ha fet la cessió ha permès
reciclar un material de gran interès, i alhora alliberar-lo de les operacions d'ender-
rocament de l'edifici del reactor que han tingut lloc a l'agost •

Llum verda a la creació dels centres de recerca 
en nanoenginyeria i d’aeronàutica i de l’espai

Els dos nous centres coordinaran i por-
taran a terme tasques de recerca,
cadascun en el seu àmbit d’actuació. A
més, articularan projectes de col·labo-
ració amb altres institucions nacionals i
internacionals, i promouran la creació
d’empreses de base tecnològica.
També organitzaran i impartiran activi-
tats de formació al llarg de la vida i
d’extensió universitària, i impulsaran la
mobilitat dels investigadors.
El Centre de Recerca en Nanotecnolo-
gia centrarà la recerca principalment en
l’estudi de les propietats singulars de
materials en capes i nanoestructurats;
la dinàmica i manipulació de nanopartí-
cules per a aplicacions electròniques,

de comunicacions i sensors; l’estudi de
les propietats mecàniques, elèctriques i
electròniques de dispositius; el disseny
i conformació de materials i sistemes
nanoestructurats i fabricació de dispo-
sitius i circuits a escala nanomètrica, i
les aplicacions energètiques de les
nanopartícules i nanoestructures.
El Centre de Recerca de l’Aeronàutica i

de l’Espai vol constituir-se com a
observatori de la UPC en aquest àmbit
per difondre l’oferta tecnològica i els
resultats de la recerca a les empreses i
a la societat. 
Aquest Centre farà recerca en nous sis-
temes de navegació basats en
satèl·lits; navegació aèria a Europa amb
EGNOS; monitorització de la ionosfera i
de l’atmosfera; desenvolupament de
satèl·lits científics; aplicacions per a la
teledetecció i l’observació de la Terra
en temes ambientals, d’estudis del
cicle de l’aigua, del clima i dels riscos
naturals; gestió del tràfic aeri; aviònica,
sensors i instrumentació, i millora de
l’impacte mediambiental. També estu-
diarà la possible creació a Catalunya
d’una base terrestre de validació en
temps real per a la missió Internacional
Global Precipitations Measurement • 
http://www.upc.edu/bupc

El Consell de Govern ha aprovat la creació de dos nous centres de
recerca per dur a terme recerca, desenvolupament i innovació 
tecnològica en dos camps concrets: la nanoenginyeria i l’aeronàutica 
i l’espai, àrees d’R+D+I que són estratègiques tant per a la UPC com
per a Catalunya. 

L’ús del plasma atmosfèric, una solució sostenible per a la indústria tèxtil

http://www.upc.edu/bupc
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La UPC ha aconseguit el reconeixe-
ment de la qualitat al 64% de l’oferta
d'estudis de doctorat, segons la Reso-
lució de la Secretaria d’Estat d’Univer-
sitats i Investigació publicada al BOE el
14 de juliol, per la qual es concedeixen
Mencions de Qualitat als programes de
doctorat de les universitats espanyoles
per al curs 2005-2006. 
Dels 47 programes aprovats pel Con-

sell de Govern a proposta de la Comis-
sió de Doctorat, 30 gaudeixen d'aquest
reconeixement, la qual cosa situa la
UPC entre les millors universitats pel
que fa a aquest factor en termes abso-
luts. Els set nous programes de docto-
rat que han rebut enguany la menció
són: Anàlisi estructural; Gestió i valora-
ció urbana; Enginyeria de la construc-
ció; Enginyeria nuclear; Enginyeria sís-

mica i dinàmica estructural; Enginyeria
tèxtil i paperera, i Recursos Naturals i
medi ambient. En comparació amb la
resta d’universitats politècniques de
l’Estat, la UPC encapçala la llista de les
més reconegudes pel contingut cientí-
fic dels programes de doctorat, ja que
té el 49% de les Mencions de Qualitat
atorgades •
http://www.upc.edu/tercercicle

La UPC, la universitat tècnica amb major 
reconeixement en formació d’investigadors a l’Estat

En marxa el Centre d’Innovació i Coordinació de Tec-
nologies de l’Automoció (CICTA). El nou Centre, que es
posa en funcionament aquest mes de setembre a l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona
(ETSEIB), coordinarà i contribuirà a millorar les activitats de
docència, de recerca i de transferència de resultats de la
recerca, relacionades amb l’enginyeria d’automoció, dels
departaments, instituts i centres de recerca de la UPC i les
que es realitzen amb empreses, entitats i associacions pro-
fessionals. CCIICCTTAA:: Pavelló F, 1a. planta, ETSEIB. 
Director: Rafael Boronat. Persona de contacte: Francisco
Liesa. Tel. 934016694 •

Acord entre el BSC-CNS i el Centre de Supercomputa-
ció de l’Acadèmia Russa de Ciències. El Barcelona
Supercomputing Center–Centro Nacional de Supercompu-
tación (BSC-CNS) i el Centre de Supercomputació de l’A-
cadèmia Russa de Ciències (JSCC) han signat un conveni de
col·laboració per desenvolupar activitats i projectes d’inves-
tigació conjunts en les àrees de supercomputació i e-scien-
ces. És un primer pas per compartir coneixement científic i
experiència, i per facilitar l’intercanvi d’investigadors entre els
centres. L’acord, signat el juliol a Heidelberg, Alemanya, serà
vàlid per dos anys i prorrogable de mutu acord • 
http://www.bsc.org.es

Breus 

La sala de tasts més ben equipada de Catalunya, 
a l’E. U. d’Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona
La nova seu de l’EUETAB/ESAB al Campus del Baix Llobregat s’ha dotat, entre
d’altres laboratoris, del d’Anàlisi Sensorial per a la recerca i la docència. El labo-
ratori té la sala de tasts més ben equipada de Catalunya, dotada de tot el mate-
rial, aparells i instrumentació necessaris per fer el tast organolèptic, el que s’apre-
cia per la vista, el gust, el tacte i l’olfacte. La sala està dividida en cabines indivi-
duals per a cada tastador, equipades informàticament. A més, disposa de llum
neutra per realitzar el tast cec i d’una cuina pròpia per preparar l’aliment a tastar
i per tal que tots els analitzadors el tinguin a la mateixa temperatura i amb les
mateixes característiques • http://www.esab.upc.edu

Universitat Noves Mencions Renovacions Total Percentatge
de Qualitat 2005

UU..  PPoolliittèèccnniiccaa  ddee  CCaattaalluunnyyaa 77  2233 3300 4499%%
U. Politècnica de Cartagena 1 1 2 3%
U. Politècnica de Madrid 7 5 12 20%
U. Politècnica de València 7 10 17 28%

TOTAL 22 39 61 100%

La Universitat Politècnica ha aconseguit el curs 2005-2006 el reconeixement de la qualitat al 64% de la seva
oferta d’estudis de doctorat. Enguany han rebut Mencions de Qualitat set nous programes.

http://www.upc.edu/tercercicle
http://www.bsc.org.es
http://www.esab.upc.edu
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informacions

http://upc.edu/agenda... i els propers dies  

Publicacions  

... i al web 

Millorat el servei d’accés remot
als recursos de Bibliotècnica. El
Servei de Biblioteques ha cercat un
sistema alternatiu al servei d’accés
remot (PAPI), que feia accessibles els
recursos de Bibliotècnica des d’ordi-
nadors connectats a la xarxa de la
UPC. Es tracta de la configuració del
Proxy del navegador que, sempre que
es disposi de nom d’usuari i contra-
senya de la intranet de la UPC, permet
l’accés a Bibliotècnica •            
Més informació i accés al servidor a

http://bibliotecnica.upc.es/remot/

Dos segles d’universitat i empresa a Espanya, per produir més i
millors aliments. La Fundación Triptólemos, de la qual és patró la UPC, orga-
nitza dos actes, un a Madrid i l’altre a Barcelona, per celebrar el 25è aniversari del
Dia Mundial de l’Alimentació. El primer serà el 4 d’octubre a l’Escola Superior
d’Enginyers Agrònoms de Madrid, atès que celebren el 150è aniversari de la seva
fundació. A Barcelona, la celebració serà el 17 d’octubre, a les 19 h, a l’Audito-
rium Nestlé d’Esplugues de Llobregat, amb motiu del 100è aniversari del naixe-
ment de l’empresa suïssa a Espanya. L’acte tindrà com a element central la con-
ferència de Jaime Lamo de Espinosa, president de la 20a Conferència General de
la FAO, titulada Dos segles d’agronomia al servei de la societat • 
http://www.triptolemos.org

Memòria i Dades Estadístiques i
de Gestió. Curs 2004-05. Coincidint
amb la inauguració del curs 2005-2006,
es presenta una nova edició de la publi-
cació, d’acord amb el compromís de la
UPC de retre comptes i mostrar els
resultats de les activitats del darrer curs

acadèmic. Enguany, la Memòria es presenta en format digital, també consultable
al web de la UPC, amb informació detallada sobre les activitats que han tingut lloc
en els diferents àmbits, amb els acords presos pels òrgans de govern i amb totes
les dades estadístiques i de gestió de la Universitat que evidencien la consecució
dels principals objectius plantejats. Una aproximació a tota aquesta informació
que conté el CD es publica en format paper, també en versió castellana i anglesa •
http://www.upc.edu/info/publicacions

Publicada la Memòria de l’ICE
de l’any 2004 
S’ha publicat la
memòria de
l’Institut de
Ciències de l’E-
ducació (ICE),
on es resumei-
xen les dades
més significati-
ves de les
actuacions rea-
litzades durant
l’any 2004 i els objectius assolits per
aquesta unitat. La tasca que desenvo-
lupa l’ICE contribueix a millorar i inno-
var  l’activitat acadèmica i la formació
del professorat •   
http://www.ice.upc.edu

Vint-i-cinc anys del Servei de
Llengües. El Servei de Llengües i
Terminologia (SLT) ha publicat un tríp-
tic amb la carta de serveis i recursos
que ofereix coincidint amb el seu 25è
aniversari. Entre els compromisos del
Servei hi ha el d’elaborar vocabularis
de terminologia tècnica, oferir exà-
mens oficials de català específics per
al PDI, ajudar en la correcció de tesis
doctorals i informar sobre els recursos
culturals, lingüístics i de formació
adreçats als estudiants de mobilitat,
entre d’altres. 
L’SLT, a més, té un butlletí electrònic,
l’infoSLT, on publica les seves activitats
i dóna altres notícies a l'entorn de la
llengua • 
http://www2.upc.edu/slt

Aportació d’idees de disseny
per a la carpeta del curs 2006-
2007 a través del web. Fins al 15
de novembre es poden presentar pro-
postes de disseny per a la nova carpe-
ta de la UPC per al curs 2006-2007.
La convocatòria d’aquest concurs
d’dees, que pretén estimular la creati-
vitat dels participants, està oberta a
totes les persones matriculades a la
UPC en estudis de 1r cicle, 2n cicle o
doctorat, en centres propis i en centres
de la Fundació UPC. La comunitat uni-
versitària pot participar en l’elecció del
disseny guanyador •
http://www.upc.edu/concurscarpeta

La nova agenda del curs 2005-2006. La comunitat univer-
sitària ja disposa de l’agenda del curs 2005-2006, que s’inclou din-
tre de la carpeta de la UPC. S’hi pot trobar informació sobre  les
adreces d’interès de la Universitat, ordenades per centres docents,
departaments, instituts de recerca i serveis • 

Edicions UPC presenta noves
publicacions. El dia 10 d’octubre, a
les 19 h, es presentaran a la llibreria La
Central del Raval (c. Elisabets, 6) de
Barcelona El proyecto como re(cons-
trucción) i Eduardo Almeida. Tots dos
llibres han estat realitzats pel professor
Helio Piñón i editats per Edicions UPC

• http://www.edicionsupc.es

Acte de reconeixement als pre-
miats de la UPC. Com cada any, el
Consell Social organitza l'acte de reco-
neixement als membres de la Universi-
tat premiats durant l'any 2004 i el lliu-
rament del 8è Premi a la Qualitat en la
Docència Universitària. L'acte serà
presidit per Carles Solà, conseller del
DURSI, i tindrà lloc el 10 d'octubre a
les 19 h, a l'Auditori de l'edifici Vèrtex •

http://upc.edu/agenda
http://bibliotecnica.upc.es/remot/
http://www.triptolemos.org
http://www.upc.edu/info/publicacions
http://www.ice.upc.edu
http://www2.upc.edu/slt
http://www.upc.edu/concurscarpeta
http://www.edicionsupc.es
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entrevista

Els professors Josep Maria Rovira i
Jaume Freixa coneixen bé l’obra i
la vida de l’arquitecte Josep Lluís
Sert (Barcelona, 1902-1983). Han
escrit dues monografies sobre Sert
i han estat comissaris d’una expo-
sició sobre la seva obra. Ambdós el
defineixen com un intel·lectual al
servei de la ciutat, que proposava
una arquitectura antielitista i que
va reunir modernitat i tradició. 

Quina és la importància de Sert?
És l’artista que introdueix l’arquitectura
moderna a Catalunya i és un dels prin-
cipals inventors de la ciutat moderna i
funcional. A més, va estar al capdavant
dels CIAM, els Congressos Internacio-
nals d’Arquitectura Moderna, que a l’è-
poca representaven l’ortodòxia i l’a-
vantguarda de l’arquitectura moderna. 

Que es pot definir com... 
Com una arquitectura funcional, racio-
nal i pensada per adaptar-se a les
noves formes de viure de la societat.
Són edificis de superfícies planes,
volums purs i sense ornamentació,
que utilitzen els nous materials i les
noves tècniques constructives que
proporciona la revolució industrial.
L’arquitectura s’apropia de l’estètica
industrial i es fan edificis com motos,
cotxes o avions. 

Una arquitectura que després ell va
transformar?
Sí, als anys 50, quan el moviment
modern va començar a reconèixer

alguns dels seus errors, Sert en va ser
un dels principals transformadors. Va
començar a entendre l’edifici en un
context, a la ciutat, i no com un objec-
te perfecte i aïllat de la realitat. Reintro-
dueix color i textures, i es tornen a uti-
litzar materials locals, en detriment del
vidre i del ferro. 

Es tracta d’una nova orientació? 
Sí, s’inspirava en el realisme arqui-
tectònic que Sert i la seva generació
van descobrir a les cases pures, blan-
ques i cúbiques d’Eivissa. Una ideolo-
gia de la mediterrània atemporal, la del
seus pagesos i pescadors, que van
lloar i defensar com a precedent d’allò
que és modern. Sert també va fer una
ullada a la pintura moderna de Miró o
Picasso, amb els quals va tenir molta
complicitat. 

Té el reconeixement merescut?
La seva obra ha passat més desaper-
cebuda per al gran públic. Sert crea
una arquitectura discreta, senzilla, útil i
funcional, pensada per respondre a les
necessitats socials de cada moment, i
no tan monumental com, per exemple,
l’obra de Gaudí. Ha rebut un reconei-
xement més intel·lectual que mediàtic,
i els arquitectes catalans el van consi-
derar un mestre a distància.

Quan estava exiliat als Estats
Units? 
Sí, quan va acabar la guerra, l’any
1939, el van inhabilitar com a arquitec-
te a Barcelona pels seus ideals. Era

republicà, afiliat a Esquerra Republica-
na de Catalunya, i va marxar a Nova
York. Tot i que va néixer en el si d’una
familia aristocràtica, va renunciar a
aquesta condició i es va comprometre
amb les seves idees socials i nacionals
fins al final. Fins i tot, durant l’exili
novaiorquès, va defensar els drets dels
negres i va participar en manifesta-
cions contra la guerra de Vietnam.

No va parar... 
Era un líder natural i amb les idees molt
clares. Va construir-se a si mateix, bus-
cant els seus propis mestres, com Le
Corbusier, i va saber resoldre els pro-
blemes que la societat plantejava en
cada moment, com ara la manca d’es-
pai a les ciutats modernes •

Comissaris de l’exposició Sert, mig segle 
d’arquitectura. 1928-1979, realitzada a la Fundació
Miró, pronunciaran la lliçó inaugural del nou curs
acadèmic de la Universitat.

“Sert és un dels ‘inventors’ de la 

ciutat moderna i un arquitecte

compromès fins al final”

Josep Maria Rovira i Jaume Freixa

Josep Maria Rovira (Barcelona,
1947) és arquitecte i catedràtic
d’Història de l’Arquitectura a l’ETSAB.
Ha estat tres vegades finalista del
premi FAD d’Arquitectura i és autor
de diversos llibres sobre art i arqui-
tectura.  
Jaume Freixa (Barcelona, 1942),
arquitecte i professor titular de Pro-
jectes Arquitectònics a l’ETSAV, va
ser col·laborador de Sert durant 12
anys a la seva oficina de Cambridge
(EUA). Responsable de l’ampliació
de la Fundació Miró, és autor de
diversos llibres sobre arquitectura •


