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La UPC comença el proper curs l’adaptació
a l’Espai Europeu d’Ensenyament
Superior amb cinc titulacions de grau
i dos màsters europeus
El mes de juliol el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) va fer pública la relació
de titulacions que participen en el pla pilot d’adaptació a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior de les universitats catalanes. En aquest pla, la UPC participa amb cinc titulacions de grau i dos màsters europeus

•

La demanda per
cursar Enginyeria
Aeronàutica
triplica l’oferta
La notícia més positiva del
procés d’assignació de places ha estat l'excel·lent acollida de l'Enginyeria Aeronàutica que s’impartirà a l’ETSEIT
el proper curs, i per a la qual
les sol·licituds en primera preferència tripliquen l'oferta de
places. En total, el nombre
d’estudiants assignats a la UPC
per al curs 20042005 és de 6.289
estudiants
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Es crea una
comissió per a la
igualtat dona-home

La UPC,
més solidària

4

El darrer Consell de Govern
ha aprovat la creació d’una
comissió que vetllarà per l’aplicació d’un pla d’actuació
per la igualtat dona-home a la
Universitat. El pla vol acabar
amb qualsevol tipus de discriminació tot incidint en temes
que van des d’aspectes més
institucionals, com ara el
caràcter no sexista de la
imatge de la UPC,
fins a garantir la
igualtat d’oportunitats

•
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informe del rector al Consell de Govern

30 de juny de 2004

Es destaquen a continuació els aspectes més sobresortints de l'informe que el rector va presentar
davant el Consell de Govern. Són aquests:
Benvinguda als nous representants del Consell Social. El
rector dóna la benvinguda als nous membres del Consell de
Govern en representació del Consell Social: Isabel-Clara Simó,
Carles Ponsa i Enric Guiton.
Relacions institucionals. El rector fa una valoració positiva de
les directrius estratègiques marcades pel Ministeri d'Indústria; en
especial pel que fa a la voluntat del Ministeri d'impulsar una política industrial i per potenciar els parcs tecnològics. El rector ressalta la bona entesa existent entre els ministeris d'Indústria i d'Educació i Ciència i els departaments de Treball i Indústria i d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, en qüestions que
afecten l'àmbit universitari, de les quals s'han de derivar noves
oportunitats per a la UPC atesos els àmbits de coneixement i
recerca que la caracteritzen.
CRUE. En la darrera reunió, es van establir els punts entorn dels
quals la CRUE considera que s'hauria de bastir la política universitària dels propers anys i en sobresurt sol·licitar al Ministeri un
canvi urgent en el sistema vigent d'habilitacions de professorat.

CIMNE, a la qual va assistir i de la qual destaca la tasca que des
d'aquestes aules es porta a terme, especialment en països llatinoamericans. També es refereix a la celebració del centenari de
l'EUETIB, que va culminar amb un acte en què van ser presents
els reis d'Espanya.
CFIS. Després del primer curs de funcionament, el CFIS presenta un balanç positiu atesos els molt bons resultats assolits pels
estudiants que s'hi havien matriculat per cursar dobles titulacions. El rector afegeix que arran de la convocatòria de les proves de selecció dels nous estudiants del CFIS per al proper curs,
han estat 74 els qui s'hi han presentat, arribats de tot Espanya.
Nobel’s Day. El rector informa que són ja prop d'una vintena de
persones distingides amb un premi Nobel les que han confirmat
la participació a la trobada de nobels per abordar qüestions relacionades amb l'estat de l'ensenyament superior al món, coincidint amb l'Assemblea anual de la GUNI (Global University Network Innovation). Aquesta jornada, que tindrà lloc el 20 d'octubre,
s'organitza amb la col·laboració de l'IEC i de la Fundación para la
Paz, i té el patrocini del Banco Santander Central Hispano.

ANECA. El rector es refereix a les bones perspectives que s'han
obert amb el nomenament del catedràtic de la Universitat Carlos
III, Francisco Marcellán, com a director de l'ANECA. Aquest
nomenament fa preveure que, entre altres qüestions, es pugui
avançar ràpidament en el procés d'adaptació a l'Espai Europeu
d'Ensenyament Superior.

Junta Consultiva. El rector informa de la recent constitució de
la Junta Consultiva prevista en els Estatuts. L'òrgan, que està format per 40 persones, ha encetat el procés de treball amb una
reflexió sobre el Pla de recerca 2010 de la UPC.

AQU. El rector informa de la reunió del patronat de l'Agència per
a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, en el decurs
de la qual es va acordar la revisió dels criteris de l'Agència a l'hora d'atorgar les acreditacions al professorat. També fa esment de
la voluntat que anima el Patronat de l'AQU de fer de l'Agència un
instrument tècnic al servei del DURSI i de les universitats.

Retre comptes. El rector informa que ha continuat el programa
de les seves compareixences davant la comunitat universitària
per rendir comptes de la feina feta i dels reptes que la Universitat
ha d'encarar de manera immediata. També esmenta que fa uns
dies, davant el Fòrum Barcelona Breakfast, va iniciar el procés de
rendició externa de comptes. En aquesta línia, anuncia la seva
compareixença pública en el marc de la Tribuna dels Enginyers
Industrials de Catalunya (Col·legi i Associació) el 20 de juliol.

Diputació de Barcelona. El rector dóna notícia dels primers
contactes amb el responsable d'Educació de la Diputació de
Barcelona, Ángel Faustino Merino Benito, per repassar qüestions
pendents i, en particular, la potenciació de l'Escola de Teixits de
Punt de Canet de Mar.
Potenciar l’àmbit tèxtil. La creació del Clúster Tèxtil —presentat el 8 de juliol— ha estat una altra de les qüestions abordades
pel rector, que ha explicat que el Clúster ha de permetre millorar
la coordinació del treball dels investigadors de la UPC en aquest
àmbit i potenciar el diàleg i la relació entre la Universitat i les
empreses i institucions del sector per encarar els reptes de futur.
Aules CIMNE i centenari de l’EUETIB. El rector informa de la
recent celebració de la convenció anual de la xarxa d'aules

Mútua d’accidents de treball i malalties professionals. Un
cop finalitzat el procés de canvi de mútua d'accidents de treball
i malalties professionals, el rector informa dels resultats i, concretament, de l'acord unànime assolit per la comissió creada a l'efecte, amb la participació de la JPDI, el Comitè d'Empresa i la
Junta de PAS-F, que va seleccionar la Mútua Intercomarcal.
Doctors a les empreses. El rector destaca, finalment, que en la
darrera de les trobades organitzades amb la Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació de Barcelona a l'entorn d'experiències
d'R+D a les empreses, es va conèixer l'experiència de Mier
Comunicaciones. Durant l'exposició, Pedro Mier va fer èmfasi en
els bons resultats assolits per l’empresa després d'apostar per la
incorporació de doctors a la seva organització
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panorama
La UPC participa en el pla pilot d’estudis
adaptats a l’EEES amb cinc titulacions de grau
i dos màsters europeus
http://www.upc.edu/estudisbolonya
El mes de juliol es va fer pública l’oferta d'estudis de
les universitats catalanes que participen en el pla
pilot de titulacions adaptades a l’Espai Europeu
Els objectius principals de la Declaració de Bolonya, basats en el compromís de l’ensenyament superior amb la
societat, són compartits plenament
per la comunitat universitària de la
UPC, que, des de fa temps, està implicada en un procés continu de reflexió,
debat i adaptació de l’activitat docent
al marc educatiu que es va configurant
en el procés de construcció de l’Espai
Europeu d’Ensenyament Superior.
En aquest context, la Universitat va
signar el 14 de maig de 2004 el conveni entre el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i
les universitats catalanes per desenvolupar, a partir del curs acadèmic 20042005, un pla pilot de titulacions adaptades a aquest nou marc educatiu
europeu. La UPC hi participa amb cinc
titulacions de grau i dos màsters europeus.
L’experiència pilot ha estat una oportunitat per als centres implicats d’iniciar
un canvi del model educatiu, posant
en pràctica el sistema europeu de crèdits (ECTS), element essencial del procés d’adaptació a l’EEES. La participació activa del professorat ha estat un
element crucial per a la planificació i
organització d’aquest primer curs, en
el qual s’implantaran aquestes titulacions europees.
L’adaptació al sistema ECTS suposa
un canvi significatiu de l’enfocament
docent: en primer lloc, es defineix de
forma clara i precisa el perfil acadèmic
i professional del titulat, de manera que
estan definides les competències que
adquireix l’estudiant a través dels estudis; i en segon lloc, el pla de treball de
l’estudiant i del professor queda definit
a través de les activitats programades,
en funció dels objectius de les matèries i de forma coherent amb els objec-

d’Ensenyament Superior (EEES). La UPC impartirà
dins d’aquest pla un total de cinc titulacions de grau
i dos màsters europeus

tius globals de la titulació, i, finalment,
s’introdueixen mètodes educatius
orientats a la participació més activa de
l’estudiantat.
Caràcter de les titulacions
Les titulacions de grau tenen un total
de 180 crèdits ECTS, a impartir en tres
anys. Els plans d’estudi han mantingut
l’estructura de les directrius generals
de la titulació homologada, de manera
que els titulats obtenen el títol oficial
corresponent, a més de l’acreditació
de la Generalitat de Catalunya d’adaptació a les directrius europees.

Els màsters europeus s’estructuren en
120 crèdits ECTS impartits en dos
anys. Els dos màsters participants de
la prova pilot tenen una eminent dimensió europea, que és un dels aspectes
més destacats per les directrius del
procés de Bolonya.
Tant el màster professional de l’ETSETB,
com el màster orientat a la recerca, que
organitza el Departament de Teoria del
Senyal i Comunicacions, pertanyen a
un programa integrat en un consorci
d’universitats europees. La mobilitat
acadèmica de l’estudiantat és un dels
trets destacables de les titulacions

•

Les titulacions de grau que participen
en el pla pilot són les següents:
· Enginyeria Tècnica de Mines, especialitat en Explotació
de Mines (Escola Universitària Politècnica de Manresa).
· Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en
Sistemes de Telecomunicació (Escola Politècnica Superior
de Castelldefels).
· Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en
Telemàtica (Escola Politècnica Superior de Castelldefels).
· Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en Indústries
Agràries i Alimentàries (Escola Superior d'Agricultura de
Barcelona).
· Diplomatura d'Estadística (Facultat de Matemàtiques i
Estadística).

Els màsters europeus són els següents:
· Master of Research on Information Technologies (Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions).
· Master of Science in Information and Communication
Technologies (Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de
Telecomunicació de Barcelona).
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panorama
Més participació solidària
El programa d’activitats del Centre de Cooperació per al
Desenvolupament (CCD) ha experimentat un creixement
d’un 20 % en el nombre de projectes, d’un 10 % en participants i d’un 19 % en recursos obtinguts a través de la
campanya del 0,7 %. El curs 2004-2005 es posaran en
marxa 80 iniciatives solidàries.
L’increment en el programa d’activitats
del CCD no només s’ha vist reflectit en
el nombre d’iniciatives, sinó també en
el de participants i en els recursos destinats a través de la campanya del
0,7 %. Així, a partir d’aquest estiu, i al
llarg del curs 2004-2005, es posaran
en marxa prop de 80 iniciatives, que
comportaran el desplaçament de 225
membres de la UPC, entre estudiantat,
professorat i PAS, així com la participació directa d’altres voluntaris de la Universitat.
Els projectes de cooperació, acordats
amb diverses ONG, universitats i altres
entitats de països emergents, es realitzaran majoritàriament a països del sud
com ara Brasil, Nicaragua, Kenya,
Algèria o el Perú.

Algunes de les propostes que es desenvoluparan gràcies a
les accions coordinades des del Centre de
Cooperació per al
Desenvolupament
són millorar les comunicacions entre les
diferents comunitats
amazòniques; el suport al desenvolupament agrícola de comunitats nicaragüenques; construir pous d’aigua a
Kenya; informatitzar la farmàcia central
dels campaments de refugiats saharauis; desenvolupar sistemes de previsió i alertes d’inundacions a Veneçuela,
i el suport a una entitat que ajuda nens
i adolescents víctimes de l’explotació

L’Observatori de la Sostenibilitat presenta l’Informe
sobre el deute extern a l’Estat espanyol i un treball
sobre un model per a una Andorra sostenible
La Càtedra Unesco en Tecnologia,
Desenvolupament Sostenible, Desequilibris i Canvi Global va presentar el 16
de juny l’Informe sobre el deute extern a
l’Estat espanyol, els autors del qual són
Jaime Atienza, Daniel Gómez-Olivé,
Diego Iceta i Gemma Tarafa.
A més de la presentació pública —en el
decurs d’una taula rodona en la qual
els partits polítics van explicar les línies
generals de la seva política quant a
gestió del deute extern—, l’informe s’ha
presentat a la Secretaria d’Estat de
Cooperació Internacional per què els
poder públics prenguin consciència
d’aquest problema que condiciona el
futur de molts països.
D’altra banda, l’1 de juliol es va presentar ‘La sostenibilitat del desenvolupament andorrà’, un treball elaborat per
l’Observatori de la Sostenibilitat de la
Càtedra, realitzat per Josep Antequera i
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sexual al Paraguai. A més de realitzar
molts altres projectes de formació,
recerca i assessorament tècnic, el CCD
donarà el seu suport a l’organització
d’exposicions i jornades, i a l’elaboració de publicacions i material de suport
a les campanyes i a diverses accions
de sensibilització

•

http://www.upc.edu/ccd

eL'EUETIT gradua la primera
promoció en So i Imatge

Ernesto González. El llibre és fruit del
conveni signat l’abril entre la Càtedra
Unesco i la Fundació Julià Reig d’Andorra, i vol ser el punt de partida per establir les línies estratègiques de la política
ambiental, social i econòmica dels propers anys a Andorra. L'estudi, fet a partir del treball d'un equip pluridisciplinari
d'investigadors coordinats per la Càtedra, té un doble objectiu: d’una banda,
s’ha realitzat la recerca d’indicadors
que permeten projectar escenaris de
futur i s’han dissenyat models en els
quals es mostren les interaccions entre
les variables que configuren un país i la
seva evolució projectades a mitjà termini; d’altra, s’ha elaborat un document
obert als ciutadans, per promoure
espais de debat i en el qual es contenen
elements d’informació per discutir el
model de país

L'Escola va graduar el 15 de juliol la
primera promoció d'estudiants d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació,
especialitat en So i Imatge, integrada
per 11 estudiants. Durant la cerimònia
de graduació també es va atorgar el
diploma als 227 titulats i titulades de
les altres cinc enginyeries tècniques
industrials que es cursen al Campus
de Terrassa.
Dolors Puig, diputada al Congrés dels
Diputats i exalumna i professora de
l’EUETIT, va actuar de padrina de les
sis promocions.
Els estudis de So i Imatge formen
professionals pluridisciplinaris amb
coneixements en el camp de la imatge,
l'acústica, el so i la il·luminació i en el
de les noves tecnologies multimèdia.
Així, la nova promoció de llicenciats
està preparada per integrar ciència i
tecnologia en la creixent societat de la
informació

http://www.catunesco.upc.es

http://www.upc.edu/noticies
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Itinera: una aposta per l’educació
ambiental al Campus del Baix Llobregat
Estudiants formats a partir d’una assignatura faran de guies per l’itinerari mediambiental del Parc Mediterrani de la Tecnologia, en una acció
de voluntariat. L’itinerari, amb dotze punts d’interès, es va presentar el 6
de juliol.

Estudiants universitaris, com a guies
mediambientals, i estudiants de
secundària, com a visitants, són els
protagonistes d’aquests itineraris, l’objectiu dels quals és aproximar els valors
ambientals del Parc Mediterrani de la
Tecnologia (PMT) a la societat.
El PMT, ubicat a Castelldefels, és un
espai viu, on es compatibilitza l’activitat
universitària i empresarial amb el medi

natural organitzat amb
criteris de sostenibilitat i que constitueix
un entorn d’especial
valor ecològic i paisatgístic. Els guies s’han
format a través d’una
assignatura de lliure
elecció, Educació i
Participació ambiental,
coordinada per a professorat de l’EPSC i
de l’ESAB, on s’imparteixen coneixements teòrics sobre els punts d’interès
ambiental dels itineraris, així com eines
i recursos pedagògics i de comunicació per facilitar la tasca de guiatge del
recorregut ambiental.
Formalment, els itineraris s’iniciaran el
curs vinent, tot i que ja s’ha realitzat
una prova pilot amb un centenar d’estudiants de secundària i 18 estudiants
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Els
punts d’interès
ambiental de l’itinerari.
1. Disseny ambiental al Campus
2. La petjada al delta del Llobregat
3. El cicle de l’aigua
4. El Campus dins l’ecosistema
5. Les aus
6. Els vertebrats
7. Vegetació mediterrània deltaica
8. Aprofitament solar en els edificis
9. La necessitat d’una mobilitat
sostenible
10. La reducció en el consum
energètic en els edificis
11. Mesures d’aprofitament d’aigua
12. El cicle dels residus

universitaris. La interrelació entre els
dos col·lectius aporta un valor afegit al
projecte Itinera que, a més de sensibilitzar ambientalment, pretén reforçar el
paper de responsabilitat ambiental de
la universitat en el territori

•

http://www.upc.edu/mediambient/itinera

El Fòrum 2004 des de la UPC
Els membres
de la comunitat
universitària
contribueixen,
amb diversos
projectes al Fòrum
de les Cultures 2004.
Aquestes són algunes
de les aportacions.
Un grup d’estudiants de segon i tercer cicles de l’ETSAB
han participat en la realització d’una instal·lació entre arquitectònica, escultòrica i sonora, anomenada Instrument
músic (murmurador), que es va instal·lar el juny al convent
de Sant Agustí de Barcelona, en el marc de l’espai Mapa
Poètic del Fòrum. Durant un mes l’espai ha proposat als
ciutadans el descobriment diari d’un poema en un indret
diferent de la ciutat.
Inspirat en el poema de Luis Cernuda, ‘Instrumento músico’, el murmurador és un espai de dos focus en forma
d’elipsoide, com una duna buida construïda en polièster
reforçat amb fibra de vidre. Aquest espai, concebut com un
pou dels desitjos, permet la comunicació del públic a través
de la lectura, l’audició o l’oració a cau d’orella de poemes.
Així mateix, l’ETSAB, juntament amb la Facultat d’Arquitec-

tura de la Universitat de Sarajevo, ha participat en la producció d’un web basat en el projecte Barcelona-Sarajevo,
Arquitectures del Fòrum, en el qual s’han fet propostes
d’urbanització i edificació en l’àrea del Besòs. Una selecció
de material relacionat amb aquest projecte s’ha publicat en
l’esmentat web, coordinat pel professor Jordi Ros, del
Departament de Projectes Arquitectònics, i que es va
incloure dins el Fòrum Virtual durant els mesos previs a la
celebració presencial del Fòrum 2004.
D’altra banda, el professor Juan Carles López, del Departament d’Organització d’Empreses de la Universitat, ha
desenvolupat els plans d’autoprotecció i emergència del
Fòrum de les Cultures. L’objectiu dels plans ha estat analitzar els riscos de totes les instal·lacions del recinte, tant dels
edificis com de les exposicions i dels espectacles temporals; assessorar sobre els materials que es poden utilitzar
per minimitzar el risc de focs o d’accidents; realitzar la distribució de les sortides tant del recinte com de les
instal·lacions, i establir els mecanismes per reconduir els
fluxos de persones d’una zona a l’altra en cas d’incidents.
El professor també ha dirigit la formació de tot el personal
del Fòrum davant situacions de crisis, així com del personal
de seguretat

•

http://www.mapapoetic.net
http:// www.barcelona2004.org
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Per la igualtat dones-homes
D’acord amb l’article
7 dels Estatuts en el
qual s’afirma que “la
Universitat ha de promoure accions per
assolir la igualtat d’oportunitats entre les
dones i els homes en
tots els àmbits universitaris”, el Consell
de Govern ha aprovat la creació d’una
comissió que vetllarà
per l’aplicació d’un
pla d’actuació per la
igualtat dona-home.
La comissió estarà
presidida pel vicerector de Docència i Extensió Universitària.
La responsable del Programa Dona,
actuarà com a secretària i en seran
vocals quinze professores, (una de
cadascun dels centres docents de la
UPC), 6 dones membres del personal
d’administració i serveis, (tres que pertanyin al personal laboral i tres al funcionari) i 6 estudiantes.
El pla vol acabar amb qualsevol tipus
de discriminació dins de la UPC tot
incidint en aspectes més institucionals
com ara el caràcter no sexista de la
imatge de la Universitat; la neutralitat

Augmenta el percentatge
d’estudiantes

en els mètodes, en els processos i la
documentació de la Universitat o la
representació en els òrgans de
govern.
La comissió vetllarà també per la igualtat d’oportunitats en els concursos
d’accés i promoció del PDI i el PAS, en
les condicions de treball, així com en
aspectes més estretament relacionats
amb l’activitat acadèmica com poden
ser casos d’actituds sexistes en les
aules, els laboratoris o les altres
instal·lacions de la Universitat

•

http://www.upc.edu/bupc

L’EUETIB celebra l’acte central del centenari

L’11 de juny es va celebrar l’acte central del centenari de l’Escola Universitària
d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona, a les Drassanes de Barcelona, amb
un sopar al qual van assistir unes cinc-centes persones vinculades al centre.
D’entre els assistents cal destacar els reis, Joan Carles i Sofia; el president de la
Generalitat de Catalunya, Pasqual Maragall; la ministra d’Educació i Cultura, M.
Jesús San Segundo; el rector de la UPC, Josep Ferrer Llop, i el director de
l’EUETIB, Martí Llorens. A això cal afegir que el 14 de juliol va tenir lloc al Saló de
Cent de l’Ajuntament de Barcelona l’acte de lliurament de la Medalla d’Or de la
Ciutat a l’Escola amb motiu del seu centenari
http://www.euetib.upc.es

•

6

Aquest curs 2003-2004 el percentatge de noies matriculades ha
estat del 28 % sobre el total d’estudiants matrículats. Es tracta
del percentatge més alt assolit a
la Universitat, malgrat que la UPC
continua sent la universitat espanyola amb la taxa més baixa d’estudiantes, atesa la característica
dels estudis que s’hi poden cursar. Per estudis, les noies que arriben a la UPC prefereixen
l’arquitectura, les matemàtiques i
l’òptica i l’optometria, mentre que
les titulacions amb menys
demanda són les de les àrees
d’Informàtica i Telecomunicacions.
L’explicació d’aquesta situació es
troba, segons els experts, en
aspectes com la tradició, els rols
professionals establerts socialment i els falsos estereotips que
no s’acaben de superar. És per
això que la UPC impulsa des de
fa més de 6 anys activitats encaminades a canviar aquesta
tendència i a aconseguir que les
dones s'incorporin amb normalitat
al mercat laboral com a tècniques

•

Identitat corporativa
El Consell de Govern ha aprovat un
acord que estableix que totes les unitats de l’estructura organitzativa han
de fer ús correcte de la identitat corporativa de la UPC.
Les característiques de la identitat
corporativa de la UPC es contenen en
el Manual d’Identitat Gràfica Corporativa, l’aprovació, revisió i actualització
del qual correspon al Consell de
Govern.
En el termini màxim de tres mesos,
està prevista la presentació al Consell
de Govern del Manual, per procedir a
l’adaptació de la identitat corporativa
de les unitats.
Igualment, el Consell de Govern va
aprovar un document en el qual es
detalla el registre i la utilització de
denominacions específiques a la Universitat

•

http://www.upc.edu/bupc

informacions

pdi/pas
Avenç en el procés d’estabilització del
professorat contractat a temps complet
i en la seva adaptació a la LOU i la LUC
El darrer mes han tingut lloc els concursos extraordinaris corresponents a
la convocatòria A d’adaptació del professorat associat. Així, 65 professores i
professors associats a temps complet
ja tenen els nous contractes adaptats a
la LUC: 42 de professorat lector i 23 de
professorat col·laborador permanent.
La convocatòria B d’adaptació es
posarà en marxa el proper curs. Les
peticions d’adaptació del professorat
associat a temps complet es faran al
gener de 2005 per poder incloure
aquelles persones que hagin obtingut

l’acreditació a la darrera convocatòria
del 2004 prevista per l’AQSUC (el termini de presentacions anunciat és
entre el 15 i el 30 de setembre).
Aquest juliol s’ha publicat al DOCG la
primera convocatòria de concursos del
pla Serra Húnter.
De les 14 places acordades amb el
DURSI, se’n convoquen vuit: una plaça
de catedràtic contractat i set d’agregat,
que donaran l’oportunitat d’accedir a
un contracte permanent al professorat
contractat temporal a temps complet
que ja ha obtingut l’acreditació de

Els rectors de les universitats catalanes i espanyoles
demanen canvis a l’AQSUC, l’ANECA i a la LOU
L’Associació Catalana d’Universitats
Públiques (ACUP) ha presentat al DURSI
un document en el qual demana que, a
l’hora d’acreditar el professorat, l’AQSUC
no afegeixi restriccions a les característiques de les figures contractuals,
estableixi criteris adients a cada àmbit
de coneixement, sigui transparent en
els seus criteris d’avaluació i actuï de
coordinadament amb les universitats.
Per la seva banda, la Conferència de
Rectors de les Universitats Espanyoles
(CRUE) ha fet pública una declaració en
què els rectors es manifesten sobre

l’habilitació, la contractació, l’ANECA i
l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES). La declaració es complementa amb els informes que la Comissió Acadèmica Sectorial de les Universitats Espanyoles de la CRUE ha elaborat sobre professorat. Destaquen l’informe sobre el sistema d’habilitació i un
altre sobre el sistema de professorat
contractat, que fan propostes per al
Ministeri d’Educació i Ciència de caire
immediat (es poden posar en marxa a
través d’un decret) i a mitjà termini
(requereixen reformar la LOU). Les pro-

Mútua Intercomarcal, nova mútua d'accidents
de treball i malalties professionals de la Seguretat Social. Des de l'1 de juliol, Mútua Intercomarcal és la
nova mútua d'accidents de treball i malalties professionals
de la Seguretat Social de la UPC, tal com va acordar el 21
de juny la comissió creada per a la selecció, en la qual han
participat representants de la JPDI, del Comitè d'Empresa i
de la Junta de PAS-F. Aquesta mútua substitueix el servei
que fins ara oferia Midat Mútua. A través del web de prevenció s'ha posat a disposició de la comunitat les preguntes més freqüents i les adreces i telèfons dels centres assistencials de la nova Mútua per respondre a qualsevol contingència derivada del la feina, sigui amb caràcter d'urgència o no. Per cobrir incidències lleus, els dispensaris dels campus Nord i de Terrassa es mantindran oberts del 2 al 31 d'agost, de 9 a 14 hores
http://www.upc.edu/web/prevencio

•

recerca per part de l’AQSUC. La convocatòria de la resta de places acordades s’ha ajornat l’espera de la resolució
dels recursos presentats a l’AQSUC
sobre l’acreditació de recerca i de recerca avançada, que s’haurà de produir, com a molt, a mitjans de setembre.
En l’àmbit de l’estabilització, s’està
acabant de debatre una proposta de
pla d’estabilització que ha de permetre
l’accés a la situació de professorat permanent (funcionari o laboral) del professorat a temps complet amb contracte temporal, i amb mèrits suficients,
mitjançant un procediment periòdic i
unificat que complementi per la via funcionarial les possibilitats obertes pel pla
Serra Húnter en l’àmbit laboral.
L’aprovació definitiva es preveu per al
setembre

•

postes sobre el sistema d’habilitació
inclouen la reconversió en un sistema
d’avaluació per mèrits de l’historial
acadèmic, independent del nombre de
places vacants a les universitats. Sobre
el sistema de professorat contractat es
proposen mesures transitòries de pròrroga dels contractes administratius del
professorat associat i mesures a llarg
termini, en un escenari d’integració en
l’EEES, en el qual les àrees específiques deixaran de distingir-se de la
resta.
Altres propostes són la conversió del
requisit de desvinculació en un requisit
de mobilitat i l’eliminació de l’acreditació
per als contractes temporals

•

Creació i modificació de places per a l’estabilització de la plantilla de PAS. Amb la finalitat de reduir
la temporalitat i disposar d'una plantilla cada cop més estable, el Consell de Govern ha aprovat la creació de places
perquè el personal que està realitzant les tasques amb la
condició de temporal pugui tenir l'opció de passar a ser
personal fix de la plantilla via concurs. Amb la mateixa finalitat, s'han modificat alguns llocs de treball per adequar les
seves característiques a les necessitats actuals dels llocs i
poder ser coberts via concurs, per evitar així la incorporació
de més temporals.
Finalment, i seguint en la línia d'austeritat en el creixement
de la plantilla, s'ha creat una plaça de tècnic TIC al Campus
de Terrasa per fer front a les necessitats informàtiques d'implantació dels nous estudis d'Enginyeria Aeronàutica

•

http://www.upc.edu/bupc
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la docència
Excel·lent acollida de l’Enginyeria
Aeronàutica que s’impartirà el curs
proper al Campus de Terrassa
El passat 16 de juliol es van fer públics
els resultats de la primera assignació
de places universitàries per al curs
2004-05. En total, 38.439 alumnes han
sol·licitat una plaça per estudiar a la
universitat, un 5,04% menys que l’any
passat. La disminució del nombre de
preinscripcions s’atribueix principalment a la davallada demogràfica i a
l’augment dels suspensos al batxillerat.
La UPC s’ha vist afectada per aquesta
circumstància de forma desigual: la
demanda ha baixat un 6,14% als centres propis, un 16,42% als centres
adscrits consorciats (CEIB i EUETII) i
un 15,22% als no consorciats.
La notícia més positiva ha estat l’ex-

cel·lent acollida de l'Enginyeria
Aeronàutica, on les sol·licituds en primera preferència tripliquen l'oferta de
places.
L’anàlisis de la demanda d’estudis vinculats a les àrees de coneixement d'ar-

Un ensenyament basat en projectes
Recentment, hem organitzat juntament amb l’ICE una jornada sobre Ensenyament Basat en Projectes (PBL) a l’ETSECCPB, en la qual s’han presentat
experiències d’aplicació d’aquesta metodologia en diferents àmbits de l’enginyeria, les quals han despertat un interès notori entre el professorat del
centre. El PBL es fonamenta en una percepció sistèmica de l’entorn en termes de totalitats per analitzar-lo i comprendre’l. Addicionalment, una de les
causes de buscar noves formes d’ensenyament és que patim una certa falta
de motivació, en general, dels estudiants, una causa de la qual pot ser la
forma d’ensenyar. Aquest mètode d’ensenyament, possiblement, és innovador a les enginyeries, però no ho és en altres àmbits educatius i s’ha
demostrat eficaç. Existeixen altres formes de treballar més participatives que
la forma tradicional i el repte és involucrar els alumnes en el procés d’aprenentatge com a subjecte actiu. D’aquesta manera, tindrem els estudiants
més a prop (físicament i intel·lectualment) i l’ensenyament pot ser més enriquidor per a l’estudiant i per al professor. El PBL aplicat a l’enginyeria es
basa a treballar en un projecte d’aquest àmbit que inclogui aspectes pluridisciplinaris i, en conseqüència, ajunta conceptes que s’aprenen en diferents
assignatures de la carrera. Aquesta metodologia no exclou la classe expositiva, però sí que la redueix, ja que la informació es pot facilitar per altres vies.
Una component interessant que pot aportar el PBL és el treball en grup, així
com la relació entre estudiants de diferents cursos a través de la figura de
l’alumne tutor de curs superior, que aprofita per desenvolupar capacitats de
lideratge. El mètode s’adapta bé a la semipresencialitat, a la relació amb
empreses i al desenvolupament de capacitats expositives de l’alumne. El
futur desenvolupament de plans d’estudis en el marc de la convergència
europea pot ser una oportunitat per incloure noves metodologies com
aquesta.
Sebastià Olivella
Professor de l’ETSECCPB
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quitectura i de les enginyeries industrial i civil revela que continuen presentant una demanda estable i consolidada.
En canvi, la demanda dels ensenyaments relacionats amb la informàtica i
les telecomunicacions sembla tenir un
comportament més cojuntural i, aparentment, reflecteix i amplifica les
expectatives de desenvolupament del
sector. Enguany, els resultats de l’assignació d’aquestes àrees evidencien
una reducció general en el
conjunt del sistema universitari —menys acusada a
la UPC—, amb especial
incidència en els estudis de
primer i segon cicles.
Així mateix, aquesta primera assignació de places
ha tornat a posar de manifest la caiguda continuada
i creixent que afecta determinats estudis amb una
oferta relativament reduïda i altres
plans d’estudis de les mateixes titulacions implantades a diferents campus
de la UPC i a d’altres universitats
públiques.
L’aprovació imminent de la nova legislació sobre l'estructura dels estudis
universitaris i la seva concreció en un
nou catàleg de títols en el marc de
l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior pot ser l’oportunitat per adequar
l'oferta de la UPC i, naturalment, la del
conjunt del sistema universitari públic
de Catalunya

•

http://www.upc.edu/acces

Es resol la convocatòria d’ajuts
a la millora de la docència
2004. Han rebut ajuts trenta-set projectes d’innovació docent i setze en
format llibre amb una dotació de
174.242 euros. La convocatòria està
adreçada al PDI que presenti un projecte d’innovació docent o d’elaboració de llibres per a la millora dels processos d’aprenentatge. En la resolució de la convocatòria es valora especialment l’experimentació i el pilotatge
de noves metodologies docents, la
multidisciplinarietat o la proximitat a
l’àmbit professional

•

http://www.upc.edu/bupc
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El CDEI fa cinc anys a la Xarxa
IT. Amb l’objectiu de donar resposta a

La Universitat participa
en un projecte d’enllaç òptic
d’alta capacitat
En el projecte han participat a més de la UPC, la Fundació i2CAT i el
Centre de Recerca en Comunicacions del Canadà.
El 25 de juny es va realitzar la
primera demostració internacional d’un software de gestió i
control de xarxes òptiques.
L’enllaç òptic d’alta capacitat es
va realitzar mitjançant un software anomenat UCLP (User
Controlled Lightpath Provisioning) desenvolupat pel CRC del
Canadà i la Universitat d’Ottawa, on el Grup de Comunicacions Òptiques (GCO) de la UPC ha participat per
adaptar-lo a l’entorn de la xarxa òptica de la Fundació i2CAT i que permetrà connectar algunes de les xarxes de recerca més ràpides del món. Es tracta d’una
tecnologia pionera que permetrà, a llarg termini, accelerar la recerca en àrees
científiques amb grans requeriments d’amplada de banda com són la telemedicina, la genètica, el clima o la física d’alta energia.
La col·laboració entre els diferents centres, la qual forma part d’un acord marc de
recerca signat entre el centre català i el canadenc el desembre passat, permetrà
posar a disposició de Catalunya una nova tecnologia basada en OON (object
oriented networking), la qual dóna el control i la gestió de la xarxa òptica a l’usuari,
alhora que ofereix la possibilitat a altres organitzacions de participar en els projectes realitzats. L’investigador Sergi Figuerola és el responsable del projecte per
part de la UPC, en el qual també han participat Gabriel Junyent, Eduard Grasa i
Joaquim Recio
http://ww.upc.edu/noticies

•

les demandes de disseny i desenvolupament de productes i equips industrials, el Centre de Disseny d’Equips
Industrials (CDEI) de la Universitat ha
celebrat el seu 5è any com a centre
membre de la Xarxa IT (Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica). El CDEI, amb Carles Riba com a
director, és un centre expert en enginyeria de màquines i el seu camp d’actuació abasta des de la concepció, el
disseny, la simulació i el càlcul de productes i equips industrials, fins al prototipatge i l’assaig d’aquests.
Durant aquests anys, les activitats del
Centre s’han orientat a les empreses
amb ganes d’innovar en el disseny i el
desenvolupament de productes amb
components mecànics. Alguns dels
més de cent projectes realitzats són un
sistema de recollida d’escombraries
monooperat per a l’empresa Ros
Roca; el desenvolupament d’un vehicle d’inspecció submarina operat per
control remot per a Praesentis, i el
desenvolupament de rentadores-centrifugadores de 13 i 17 kg per a l’empresa de Vic Girbau, entre altres. A
part, el Centre imparteix el Màster en
Enginyeria Mecànica i Equipaments
Industrials i d’altres cursos de formació
professional
http://www.cdei.upc.es

•

Premis
Premi Abertis. El treball titulat Metodologia per a la creació d'un fons de
garantia d'infraestructura i avaluació
de la seva eficiència en l'aplicació de
concessions d'infraestructures, realitzat per David Maté Sanz, doctor
enginyer de Camins, Canals i Ports, ha
rebut el Premi Abertis de Gestió d'Infraestructures del Transport, convocat
per la Càtedra Abertis de Gestió d’Infraestructures de Transport.
Els treballs titulats Viabilitat de la localització i reserva d’aparcament en la via
pública, La logística urbana de mercaderies: solucions, modelatge i avaluació i Optimització de la interconnexió
d’una terminal marítima de contenidors
mitjançant la teoria de les cues han
rebut les mencions especials

•

http://www-catedraabertis.upc.es

Premi a una tesi doctoral. The role of norms and electronic institutions in multiagent systems applied to complex domains. The harmonia framework, de Javier
Vázquez-Salceda, dirigida pel professor Ulises Cortés, del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics, és la tesi que ha rebut l’Artificial Intelligence Dissertation Award 2003, que atorga l’European Coordinating Committee for Artificial
Intelligence (ECCAI)
http://www.eccai.org

•

Atorgats els premis a les millors idees de negoci. La creació d'un làser que
permet diferents variacions en la longitud de l’ona és el projecte presentat per
Majid Ebrahim-Zadeh i Sara Otero, investigadors vinculats a l'Institut de Ciències
Fotòniques, que ha rebut el primer Premi a les Millors Idees de Negoci que, dotat
amb 3.600 euros, atorguen el Programa Innova i l'Escola d'Administració d'Empreses. El concurs ha premiat també dos projectes més i ha atorgat també tres
mencions especials
http://pinnova.upc.es/4rtconcurs

•

Premi 2003 de l’IEEE a un equip de TSC. Els professors Jaume Riba, Josep
Sala i Gregori Vázquez, del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions,
van rebre el premi Best Paper Award of the IEEE Signal Processing Society, en
un acte celebrat a Mont-real el maig durant la International Conference on Acoustics and Signal Processing http://www.ieee.org/sp/bestpaper.html

•

9

informacions

la recerca
Xip bioinspirat POEtic
El dispositiu electrònic té una estructura
i unes propietats similars a les de qualsevol organisme.
El Grup d’Arquitectures Hardware
Avançades i Xarxes Neuronals del
Departament d’Enginyeria Electrònica
ha dissenyat un dispositiu electrònic
(xip) pioner, inspirat en el comportament biològic, és a dir, en els tres eixos
de la biologia: l’evolució, el desenvolupament i l’aprenentatge.
El dispositiu, anomenat POEtic, conté
un microprocessador específic de 32
bits i, a més, com a elements bàsics,
les molècules, petites unitats de hardware programables (elements lògics
amb memòria pròpia) que es comuniquen entre si i que en petits conjunts
formen cèl·lules. POEtic és totalment
dinàmic i autònom, i té unes funcionalitats pròpies. Es tracta d’un teixit
electrònic multicel·lular amb capacitat
per dividir-se i reproduir-se, d’autore-

parar-se en cas d’avaria i d’aprendre
certes tasques i, per tant, d’adaptar-se
al seu entorn que es modifica continuament. A més permet múltiples aplicacions, la qual cosa obre portes a la
innovació en àmbits tan diversos com
la biomedicina, la robòtica, l’exploració
espacial o l’electrònica de consum,
entre altres
http://petrus.upc.es

•

Sistemes electrònics autònoms
La tendència que es pot observar des de l'aparició de la microelectrònica cap
a mitjan segle XX és la d'una contínua reducció de les dimensions dels components electrònics. Això porta associada una reducció en l'energia consumida per operació. Atès el plantejament actual, podem dibuixar un escenari en
un futur proper, en el qual l'electrònica sigui tan barata que sigui possible integrar-la en elements quotidians a fi de millorar-ne les funcionalitats.
El principal obstacle en aquest escenari és proporcionar l'energia a aquests
dispositius, especialment tenint en compte el nombre, integrats en desenes
d'objectes, que en fa difícil el manteniment en el cas que funcionin amb bateries. És en aquesta àrea de la problemàtica de l'alimentació que el Grup de
Disseny de Circuits d'Altes Prestacions del Departament d'Enginyeria Electrònica treballa buscant formes d'obtenir energia elèctrica per alimentar sistemes
electrònics de molt baix consum a partir d'energia a l'ambient (mecànica, lluminosa o altres) que d'altra manera no s'aprofitaria. Aquesta àrea de recerca
es coneix en anglès com a energy harvesting (recol·lecció d'energia),
El primer prototipus en què actualment està treballant el nostre grup és inserir
un material piezoelèctric dins una sabata. L'energia convertida alimentarà un
petit circuit integrat, actualment en fase de disseny, que realitzarà una transmissió RF molt senzilla. Les proves fetes fins ara fan esperar que sigui possible una transmissió cada poques passes.
Aquest escenari planteja diferents camps de recerca, des d'esquemes de
comunicació de consum molt baix i la seva implementació electrònica fins a la
gestió d'alt nivell dels recursos globals del sistema, passant pel disseny d'electrònica eficient de conversió i adequació de l'energia. És un camp clarament
pluridisciplinari que exigeix la col·laboració de coneixements molt diversos.
Francesc Moll i Antonio Rubio
Grup de Circuits Integrats d'Altes Prestacions
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La UPC i el trànsit de Venus. El
8 de juny Venus va passar per davant
del sol durant més de sis hores. Al
segle XVIII, aquest fenòmen va permetre determinar la distància que hi
ha entre la Terra i el Sol (l’anomenada
unitat astronòmica de distància). Amb
aquest precedent, diverses institucions europees van organitzar un projecte internacional perquè tothom que
volguès observar el trànsit, enviés les
dades de l’observació per internet i
participés en un nou càlcul de la unitat astronòmica. Segons explica la
professora Rosa Maria Ros, del
Departament de Matemàtica IV, i vicepresidenta de l’Associació Europea
per a l’Ensenyament de l’Astronomia
(EAAE), el projecte volia “apropar la
ciència a la societat”. Rosa Maria
valora molt positivament la resposta
espanyola amb més de 40.000 visites
al web i la participació de milers de
persones en les activitats organitzades
http://www.vt-2004.org

•

S’amplia el servei automàtic
d’informació meteorològica. El
Centre de Tecnologies i Aplicacions
del Llenguatge i la Parla (TALP) ha
ampliat les prestacions del sistema
d’informació meteorològica automàtica aTTemps (Accés Telefònic al
Temps) del Servei Meteorològic de
Catalunya, que permet als ciutadans
sol·licitar informació meteorològica a
través del telèfon. Properament
també es podrà consultar el pronòstic meteorològic de les 48 comarques
catalanes. El sistema va ser creat, fa
dos anys, per l’equip de la UPC, amb
Javier Hernando com a responsable

•

http://www.meteocat.com

Conveni amb l’Institut Català
d’Oncologia. Arran d’aquest acord, estudiants d’Arquitectura Tècnica de l’EPSEB realitzaran l’auditoria
energètica de l’Hospital Duran i Reynals. També es preveu l’estudi del
comportament energètic de l’edifici,
tant des del punt de vista de l’envoltant com de les instal·lacions, fer-ne
l’anàlisi de costums per tal d’establir
les estratègies d’estalvi, així com la
realització de propostes d’intervenció
que millorin les condicions de l’hospital, entre altres aspectes

•

informacions

... i els propers dies
Congrés Internacional
sobre el sector tèxtil. El
Campus de la
UPC a Terrassa
acollirà del 18 al 20 d’octubre aquesta trobada internacional,
organitzada pel Departament d’Enginyeria Tèxtil i Paperera i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de
Terrassa.
Adreçat a empreses i grups de recerca, el Congrés, que forma part dels
actes del centenari dels estudis d’enginyeria industrial a Terrassa, està
centrat en l’àrea estratègica dels tèxtils tècnics i orientat als processos
d’innovació en nous materials, processos i aplicacions

•

http://www.upc.edu

http://www.upc.edu/agenda

Conferència Internacional sobre l’Ensenyament Superior. La Global
University Network for Innovation (GUNI), ha convocat les universitats del món a
aquesta conferència que comptarà amb la presència de diverses persones que
han estat guardonades amb el premi Nobel, com José Saramago (Literatura,
1998), Vernon Smith (Economia, 2002) i Werner Arber (Medicina, 1978), així com
d’altres personalitats de reconegut prestigi internacional i experts en ensenyament superior, que debatran entorn al compromís social de les universitats.
Durant l’acte d’inauguració, el rector de la Universitat, Josep Ferrer Llop, pronunciarà la ponència titulada ‘El compromís social de la Universitat al segle XXI’, que
serà el punt de partida per l’elaboració de l’Informe Mundial sobre Ensenyament
Superior
Inscripcions al web http://www.guni2004.com

•

Concurs d’idees per al disseny de la carpeta UPC.
Per segon any consecutiu, la carpeta de la Universitat serà fruit de la idea guanyadora d’un concurs que estarà obert a partir del mes de setembre. Posteriorment, tindrà lloc la votació de la comunitat universitària per triar el millor disseny.
La iniciativa vol incentivar la participació de tota la comunitat en el disseny d’un
dels elements mès emblemàtics de la Universitat, com és la carpeta
Les bases del concurs estan al web http://www.upc.edu/concurscarpeta

•

Publicacions

... i al web
La Universitat Politècnica de Catalunya
S’ha editat aquesta presentació de la institució en
català, castellà i anglès per presentar de manera breu
els principals aspectes de l’activitat de la Universitat: la
docència i la recerca. També es recullen alguns aspectes definitoris de la Universitat com són el model de
govern, l’estructura i la gestió o la seva projecció internacional

El suport de l'APAE a les
unitats i als serveis

•

http://www.upc.edu/info/publicacions

Fons històric bibliogràfic de la Facultat de Nàutica. Després de 235
anys d'història, l’FNB acaba de publicar el catàleg del
seu fons històric bibliogràfic, que recull uns 3.300
volums que daten des de 1669 fins a 1950 i que constitueix un valuós patrimoni documental sobre les ciències i tècniques relacionades amb el mar i la navegació.
El fons inclou també una col·lecció de 130 títols de revistes i 200 cartes nàutiques antigues, 75 de les quals són
fetes a mà per estudians de l'antiga escola durant els
segles XVIII i XIX. Una part d'aquest patrimoni es pot
visualtzar al web realizat per la Factoria de la Biblioteca
de l'FNB
http://bibliotecnica.upc.es/e-portals/fons

•

Memòria de la Càtedra CELSA. La Càtedra CELSA-UPC ha editat la
memòria d’activitats corresponent al període 2000-2003, que recull les principals
actuacions fetes en el marc de la col·laboració entre la Universitat i l’empresa
Compañía Española de Laminación, SL. La Càtedra aprofundeix en les possibilitats que ofereixen les estructures de formigó i metàl·liques en el sector de la construcció i fomentar la recerca, el desenvolupament i la innovació en els camps de
l’edificació, la construcció industrial i l’enginyeria civil

•

L'Àrea de Planificació, Avaluació i
Estudis (APAE) recull en un web l'oferta de serveis a les unitats bàsiques i a
la institució en general, com són el
suport necessari per dinamitzar-ne el
procés d'acreditació, de certificació i
d'avaluació o la coordinació dels processos d'administració, difusió de
resultats i anàlisis globals d'enquestes.
També conté les dades i els indicadors
resultants del seguiment de l'activitat
acadèmica i econòmica i enllaça amb
bases de dades gestionades per
aquesta àrea, com la de producció
científica (Fènix), o per altres unitats,
com ara el Sistema d'Informació Directiva (SID), les quals formen part de les
intranets de la UPC. El web dóna
accés també al llibre de dades estadístiques i de gestió, que està obert a tota
la ciutadania

•

http://www.upc.edu/web/apae
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informacions

entrevista
Tilbert Didac Stegmann
Catedràtic de Filologia Romànica a la
Universitat de Frankfurt, va participar en
la Diada de Sant Jordi de la UPC.

“Si dones de menjar al
cervell parlaràs set o
vuit llengües alhora”

Tan fàcil és?
Sí, perquè el sistema proposa aprendre
una altra llengua romànica a partir dels
coneixements que tens de la teva. Una
vegada que en coneixes les semblances, pots fer el traspàs dels teus coneixements lingüístics cap a una altra
nova llengua, sense la necessitat d'estudiar-la, i ets capaç de llegir textos.
Quines són aquestes semblances?
El vocabulari internacional i les paraules que provenen del llatí, l'anomenat
vocabulari panromànic, algunes correlacions fonètiques, semblances de grafies i de pronunciació, així com similituds en les estructures de les frases;
en les terminacions verbals, i en els
prefixos.
I amb això ja n’hi ha prou?
No, però primer s'ha de començar per
crear un hàbit de lectura de textos en
altres llengües. Tenint capacitat lectora
estàs preparat per comprendre auditivament la llengua i arribes a la segona
fase, a tenir capacitat auditiva. Un cop
que comprens la llengua, seràs capaç
de llençar-t'hi i pronunciar frases. Però
primer s'ha de donar de menjar textos
al teu cervell. Després, a poc a poc
dominaràs set o vuit llengües alhora.

Tu sol, sense intermediaris, no?
Sí, és un aprenentatge autònom. Està
comprovat que tot el que tu aprens per
pròpia iniciativa ho retens, el que t'obliguen a estudiar com la gramàtica o el
lèxic, no funciona. Per això, si vas llegint i vas descobrint la llengua per tu
mateix, l'entens, perds la por i aprens.
Però amb la vida que portem, tenim
temps per fer aquest procés?
Si volem ser plurilingües hem d’utilitzar
precisament un sistema com aquest,
que rebaixa l'esforç al màxim, perquè
ens ajuda a no tenir por davant l'aprenentatge d'una nova llengua. En canvi
la solució actual és utilitzar l’anglès per
tot, i aquest és el camí fals, perquè
l’anglès mata totes les llengües.
I quina és la solució?
S'ha d'ensenyar com una llengua més,
i mai com un substitut de les altres.
Existeix el prejudici que amb l'anglès
pots anar a tot arreu, i això no és veritat. Només et serveix per anar de turista perquè un metge o un advocat
català a Itàlia o Alemanya no pot
desenvolupar la seva professió si no
coneix la llengua del país. El que s’ha
de fomentar és la tolerància per la
diversitat lingüística, especialment per
les llengües més petites, per aconseguir un plurilingüisme europeu.
Des de petits?
Sí, des de les escoles bressol s’ha
d’impartir una educació pluringüe. Si
els nens llegeixen textos en altres llengües veïnes, coneixen cançons o els
colors en altres idiomes, el català, el
sard o l'occità no desapareixeran.

Malgrat aquestes bones intencions, la previsió és aquesta.
Europa està prou conscienciada per no
deixar que desaparegui cap llengua. El
que sí pot passar és que l'anglès es
converteixi en la llengua vehicular de la
ciència i, per tant, en la llengua de
prestigi, i que els seus parlants es considerin ciutadans de primera classe.
Falta conscienciació?
Cal aplicar la senzilla premissa filosòfica de no fer als altres el que no vols
que et facin a tu. Per tant, si vols respecte cap a la teva llengua, has de respectar les altres i no sols l'anglès, perquè si no la teva llengua també es
perdrà

•

Tilbert Didac Stegmann va visitar
la Universitat durant la Diada de
Sant Jordi per reflexionar en una
conferència sobre la necessitat de
compatibilitzar la mobilitat estudiantil amb l’aprenentatge de llengües i
amb el manteniment de la diversitat
cultural. La xerrada va ser organitzada pel Servei de Llengües i Terminologia, que aquest any també ha
estat un dels encarregats de reunir a
professorat universitari i lingüistes
internacionals en el col·loqui internacional GLAT-Barcelona 2004
durant el mes de maig passat. El leit
motiv de la trobada va ser la producció de textos especialitzats

•

http://www.upc.edu/slt
http://www.eurocomresearch.net

Dipòsit legal B-17.371-89

El professor Stegmann, de pare i
mare alemanys, és el fundador de
la Biblioteca Catalana de Frankfurt,
que conté 30.000 llibres en català.
Ha escrit Catalunya vista per un
alemany i és el creador de l'Eurocom, un mètode que permet aprendre a llegir de forma senzilla i ràpida totes les llengües romàniques.

