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4 20 de març de 2003. Hores després que
vencés l’ultimàtum del president nord�
americà, George Bush, acordat a les
Açores amb els presidents espanyol i
britànic, han començat els atacs. Al
mateix temps, estudiants, professorat i
PAS de tots els campus de la UPC i de la
resta d’universitats es concentren com ja
ho han fet dies anteriors, quan encara hi
havia l’esperança d’aturar la guerra... 
En la línia d’anteriors manifests sorgits de
la comunitat universitària, el del 20 de
març subscrit per totes les universitats
catalanes insta als universitaris catalans a
manifestar de forma clara i explícita el seu
rebuig i condemna de la intervenció i a

sumar�se a les iniciatives unitàries dels
següents dies.
Des d’aleshores han estat moltes les
accions de rebuig i, des de les més ins�
titucionals fins a les més populars, una
bona part de la comunitat de la UPC
ha participat activament, des dels cam�
pus, els centres o les mateixes unitats. 
El desacord total amb la decisió dels
governs que han ordenat els atacs, el  ple
suport a la legalitat democràtica interna�
cional i la necessitat de fer tot el possible
per assegurar respecte a l’estat de dret, a
la llibertat i als drets de les persones han
estat els motors de les accions de rebuig
dels universitaris • Més informació, pàg. 3 

La UPC clama contra la guerra
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La universitat com a pilar de l’emprenedoria
Miquel Delclòs
Delclòs Consultors

Un dels factors que permeten assegurar la competitivitat
del teixit empresarial del país és l'índex d'activitat empre�
nedora. Què pot aportar la UPC per afavorir la creació de
noves empreses?
Emprendre és una activitat basada en la innovació i per
afavorir�la la universitat ha d'exercir un important lideratge
tecnològic a partir de la definició de línies de recerca apli�
cable a mitjà termini. Cal reforçar també els centres de su�
port a la innovació tecnològica (Xarxa IT), que realitzen una
tasca bàsica de suport a l'emprenedor. En són bons
exemples el projecte Mèdol (Premi Galàctica 2002), que va
rebre el suport del CDEI, liderat pel professor Carles Riba,
o el projecte de submarí teleoperat BLEEPER, que va re�
bre el suport del CITCEA, dirigit pel professor Antoni
Sudrià. 
Considero bàsica l'aportació del Programa Innova, que
proporciona els contactes i coneixements necessaris per
emprendre, així com l'accés a les diferents línies de finan�
çament existents i de seguiment al llarg de tot el camí •

Nous reptes
Francesc Solé Parellada
Director del Programa Innova

Els profans en creació d'empresa tenen un nou repte que
és ajudar els professors, estudiants i titulats a acomplir el
seu compromís amb la societat afegint valor a tot allò que
fan. La novetat d'aquest congrés va ser donar a les unitats
de creació d'empreses una dimensió més general i en la
línia del compromís social. Així, va plantejar�se el paper de
les institucions en la difusió de l'esperit innovador i empre�
nedor i la cooperació entre les empreses i les universitats
d'acord amb l'experiència d'altres universitats europees
pioneres. 
Tothom parla de sinergies, de creació de xarxes, de con�
tactes personals i interdisciplinaris, però el més difícil és
implementar�ho. Per dotar la universitat d'instruments, la
segona jornada del congrés va plantejar tallers per debatre
instruments que ajudin a crear valor amb la recerca, a
apropar la universitat i la societat, a aprofitar les xarxes, a
repensar els currículums per fomentar l'esperit innovador i
del compromís i, entre altres, a impartir una formació 
alineada •

punts de vista
Els dies 13 i 14 de març la UPC va acollir el I Congrés sobre Creació d'Empreses, Cultura Innovadora i Canvi en la Univer�
sitat, organitzat pel Programa Innova amb l'objectiu de compartir experiències amb els responsables de les universitats
espanyoles sobre el foment de l'esperit emprenedor des d'aquestes institucions i, així, facilitar la creació d'empreses per
part dels estudiants, el professorat i els titulats. En els últims tres anys les universitats espanyoles han creat una mitjana de
270 empreses de base tecnològica per any; les universitats catalanes, una mitjana de 100 empreses per any, 60 de les
quals han sorgit de la UPC, amb el suport del Programa Innova.

El projecte PRISMA és un nou sistema d'informació i ges�
tió dels estudis de primer i segon cicle per a la UPC. El
seu objectiu és assolir la dada única, no duplicar tasques,
evitar errors i tenir una única font de dades, poder acce�
dir de forma personalitzada a la informació des de canals
diferents, assolir un salt qualitatiu mitjançant l'ús de tec�
nologies de la informació avançada, simplificar els pro�
cessos, i, per acabar, disposar d’un sistema d'informació
i gestió dels estudis que faciliti el procés de convergència
europea en l’àmbit de l’ensenyament superior.
Actualment, la Universitat té la gestió acadèmica distribuï�
da en diferents sistemes d'informació no integrats, la qual
cosa fa que la gestió sigui complexa i es dupliquin tas�
ques i dades. Això augmenta la probabilitat de que es
produeixin d'errors, i fa que l'anàlisi de les dades sigui
molt complex. Quan el sistema funcioni a ple rendiment
seran usuaris de PRISMA els gestors dels centres, els
departaments, els serveis generals, la direcció i l’equip de
govern, el professorat i també els estudiants. 

El projecte PRISMA, en la definició funcional del qual hi
han participat 42 persones, s'ha estructurat en dos
equips de desenvolupament (Nucli i Sistema d'Anàlisi)  i
en dues unitats transversals per tractar els temes relacio�
nats amb la qualitat i la seguretat (esCERT�UPC). 
El Laboratori de Càlcul de la FIB desenvolupa el Nucli de
PRISMA i aporta un gran percentatge de la força del pro�
jecte. El que fa referència a la seguretat informàtica  —un
aspecte clau— és supervisat per l’esCERT�UPC, mentre
que la qualitat i el mètode els supervisa un grup del
Departament Llenguatges i Sistemes Informàtics. Per la
seva banda, el Servei de Gestió Acadèmica aporta conei�
xement funcional i experiència pràctica en la gestió
acadèmica. Cal destacar la col·laboració de l'ETSEIB,
l'ETSETB, l'ETSAB i la FIB durant la fase de definició fun�
cional. Des d'un principi, la filosofia del projecte ha estat,
precisament, realitzar una definició funcional i un desen�
volupament informàtic aprofitant al màxim la potencialitat
interna de la UPC, que és molt gran •

Ramon Roy
Director del Projecte Prisma

El projecte PRISMA, un nou sistema d’informació 
i gestió d’estudis per a la UPC

rossy laciana
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rossy laciana
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rossy laciana
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panorama

L’atac a l’Iraq, però, es produïa uns
dies després i les mostres de rebuig
van continuar. Des de la UPC diferents
col·lectius de tots els campus van
posar en marxa diverses accions, mol�
tes de les quals estaven impulsades
pels estudiants. 
La Universitat es va adherir immediata�
ment als manifestos institucionals de
les universitats catalanes dels dies 14 i
20 de març i va subscriure el de la
Conferència de Rectors de les Univer�
sitats Espanyoles. També va animar la
comunitat a adherir�se al manifest con�
tra la guerra de les universitats espan�
yoles i a participar a l’acte que, el 28
de març, va acollir al Palau de la Músi�
ca representants de diferents organit�
zacions civils. 
Mentrestant, als centres i campus es
multiplicaven les convocatòries, des
d’aturades en silenci i lectures de ma�
nifestos fins a exposicions, com ara la
que ha organitzat la biblioteca de
l’ETSEIB amb el títol Cultura per la pau,
que recull una col·lecció de llibres per
reflexionar sobre el tema bèl·lic. 
La delegació d’estudiants de l’ETSEIB,
en nom de la plataforma ETSEIB per la
PAU, convocava una tancada al centre
els dies 26 i 27 amb un complet pro�
grama d’activitats. Per la seva banda,
a l’ETSAV, un grup d’estudiants, pro�
fessorat i PAS feien públic un manifest
contra la guerra i a l’exterior col·loca�
ven les taules de dibuix de manera
que, des de l'aire, es podia llegir "Gue�
rra no. Pau". A més, durant cinc dies,
300 estudiants del centre van treballar
per construir una gran maqueta de
Barcelona, que van dur fins a la plaça
de la Catedral, on van simular un bom�
bardeig de la ciutat per reproduir
simbòlicament el que succeïa a Bag�
dad. Una altre de les iniciatives que va
rebre més suport va ser la consulta
sobre la guerra, que va tenir lloc amb el
suport del Consell d’Estudiants •

La comunitat universitària de la UPC 
es mobilitza contra la guerra i per la pau
El 14 de març, les universitats catalanes, reunides al
Paranimf de la Universitat de Barcelona, es van mani-
festar a favor de la pau. Van explicar les raons contra
la guerra i, en suport a les diverses iniciatives ciutada-

nes, van voler expressar de viva veu i amb la signatura
de tots els seus rectors i rectores que una intervenció
armada a l’Iraq no podria fer-se en nom seu ni en el de
la universitat.

El estudiants hem mostrat el nostre rebuig i la nostra indignació davant la
guerra contra l'Iraq; ens hem manifestat, hem fet vagues, ens hem tancat,
hem reflexionat sobre les seves causes... Però, per què ho hem fet? Per què
ens hem mobilitzat? Perquè ens indigna, ens provoca un fort rebuig: el dolor
dels altres no ens és aliè. 
Estem compromesos amb la resolució pacífica dels conflictes i amb la cultu�
ra de la pau. No entenem ni volem entendre com el Govern de l'Estat espa�
nyol s'ha implicat en una guerra d'espoli quan la societat s'havia expressat de
manera tan contundent en contra de la mateixa. Creiem, a més, necessari
que les universitats esdevinguin focus de crítica contra l'ocupació nord�ame�
ricana i britànica de l'Iraq i els interessos que aquesta amaga. Els estudiants
mantindrem la lluita contra la guerra, per la pau i la justícia.
Igualment, el moviment contra la guerra ha assenyalat els dèficits de l'actual
democràcia basada en la participació a les urnes cada quatre anys. Reivindi�
quem el nostre dret a ser protagonistes i a prendre part en la presa de deci�
sions. És necessari establir una democràcia més participativa i per això l'a�
posta dels estudiants per les assemblees i la coordinació d’aquestes pot ser
la millor escola per obrir espais de decisió col·lectiva.
Malgrat tot, el que més ens colpeix és saber que aquesta guerra no serà la
darrera. L'imperialisme, amb el seu menyspreu a la vida i els drets més ele�
mentals, trobarà noves excuses per atacar altres pobles.  I les trobarà perquè
les causes que han generat aquesta guerra són l'afany pel control dels recur�
sos energètics i per mantenir les seves posicions estratègiques. Ells manen.
Tenen la força. Nosaltres la raó.

Juan Pérez-Arcas
Coordinador del Consell d’Estudiants

Els estudiants diem no 
a aquesta guerra imperialista

rossy laciana
als manifestos institucionals deles universitats catalanes dels dies 14 i20 de març i va subscriure el de laConferència de Rectors de les Univer�sitats Espanyoles.
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Presentat el marc per integrar els estudis 
en el futur Espai Europeu de l’Educació

El mes de març la ministra 
d’Educació i Cultura, 
Pilar del Castillo, va presentar 
el document marc per a la integra-
ció de la universitat espanyola 
en el nou espai d’ensenyament
superior europeu. A la UPC es 
treballa en la concreció dels
principals elements del nou marc.

Presentat el projecte de biblio-
teca del Campus de Manresa. El
17 de març l’Ajuntament de Manresa,
la UPC i el Consell Comarcal del Bages
van presentar el projecte de la que serà
la futura biblioteca del campus univer�
sitari, que ocuparà els espais de l’antic
escorxador. El nou centre de docu�
mentació i recursos disposarà de 246
places, de les quals 162 tindran accés
a Internet, 48 estaran destinades a una
àrea multimèdia i 24 més a l’àrea d’au�
toaprenentatge. El nou equipament, de
1.406 m2, donarà suport a la docència
i la recerca i oferirà serveis bibliotecaris
digitals al Parc Tecnològic i els centres
de recerca del campus, a més d’oferir
accés a la informació científica i tècni�
ca als ciutadans i empreses de la
comarca •

Del 20 al 23 de març la UPC va ser
present en la XIV edició del Saló de
l’Ensenyament. Estudiants d’arreu de
Catalunya van visitar el Saló per tro�
bar�hi informació i orientació sobre les
diferents ofertes de les universitats i
altres centres d’ensenyament. A l’es�
tand de la UPC, estudiants de la
mateixa Universitat orientaven els visi�
tants sobre els estudis i els donaven
materials amb informació detallada
sobre cada estudi.  D’altra banda, el 4
d’abril el Bus dels Estudis del Campus
de la UPC a Terrassa acabava el seu re�
corregut per tota la comarca del Vallès
Occidental i altres poblacions properes
a Terrassa. Durant un mes el Bus ha
arribat a una cinquantena d’instituts i

prop de 1.600 estudiants i professors
d’aquests centres han pogut conèixer,
també de la mà d’estudiants de la UPC,
les diferents possibilitats per cursar es�
tudis al campus de Terrassa. És la pri�
mera inciativa d’aquest tipus que ha
posat en marxa la UPC dins el Pla de
promoció dels estudis •

La UPC, present al Saló de l’Ensenyament

La integració del sistema universitari espanyol a l'Espai Europeu d'Ensenya�
ment Superior ha experimentat, tant en l’àmbit estatal com en el català i
també a la nostra universitat, un impuls important en els darrers mesos amb
una clarificació dels objectius del procés i fins i tot amb propostes d'actuació.
En aquest context es pot destacar: 
1. L'actitud decidida del MECD, que ha publicat un document marc per a la
integració dels estudis universitaris a l'EEES, i que actualment debaten les uni�
versitats espanyoles amb posicions inicials bastant favorables. 
2. Un posicionament prou clar del DURSI per mitjà de la LUC, així com de
l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya.
3. La consideració del Consell de Direcció de la UPC, a les seves línies
estratègiques de govern i al Pla d'actuació 2003�2006, que a l'àrea de docèn�
cia és necessari definir una estructura general dels estudis moderna, atracti�
va i competitiva a escala estatal i internacional. 
4. Una bona acollida de la comunitat universitària, manifestada tant als con�
sells com a diferents juntes d'escola o de facultat, i fins i tot amb la participa�
ció activa d’alguns equips directius o directors de centre a reunions sectorials
de caràcter estatal, que generen manifestos amb propostes concretes per a
la integració. 
Tots aquests plantejaments contribueixen a crear un clima favorable, però a la
vegada estan generant un conjunt d'expectatives i d'activitats disperses que
serà necessari coordinar i englobar en una actuació conjunta, amb indepen�
dència que els desenvolupaments normatius estiguin encara en projecte i que
existeixin algunes incògnites sobre el com i el quan del procés.
Per tot això, el Consell de Direcció està elaborant un pla d’actuació, partint del
document informatiu presentat al Consell de Govern Elements per establir el
pla d'actuació per a la integració dels estudis de la UPC a l'Espai Europeu
d'Ensenyament Superior, per al qual s'activaran diferents grups de treball que
tractaran les qüestions més rellevants del procés.

Benjamín Suárez
Vicerector d'Ordenació Acadèmica

El projecte ‘La UPC fa Europa’ avança

El vicerector d’Ordenació Acadèmica,
Benjamín Suárez, va presentar al Con�
sell de Govern un document sobre
aquest marc general, que té com a
objectiu proporcionar a la comunitat
universitària de la UPC la informació
més rellevant necessària per a la pres�
sa de decisions sobre el procés d'inte�
gració dels estudis de la UPC a Europa.
El document analitza els diferents
aspectes d’aquest futur espai, la legali�
tat vigent i els elements que intervenen:
l’estructura dels estudis, el sistema
europeu de crèdits, el suplement al títol,
la gestió dels processos acadèmics,
l’acreditació acadèmica i la correspon�
sabilitat institucional en la posada en
marxa del procés. També analitza la
situació de la UPC a partir de dades
com ara  estudiants, programes d’estu�
di, tipus de titulació, càrrega lectiva,
durada, campus  i oferta dels diferents
estudis a altres universitats • 
http://www.upc.edu/upcfaeuropa

http://www.upc.edu/upcfaeuropa
rossy laciana
http://www.upc.edu/upcfaeuropa
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pas

pdi 

Estabilització de places de personal laboral temporal. En la línia de
reduir el nombre d'interinatges iniciada amb la plantilla de PAS funcionari, s'han
analitzat els contractes de personal laboral temporal per tal de proposar als òrgans
de govern l'estabilització d'aquests contractes, mitjançant la creació de més de 50
places en les quals es realitzen tasques considerades de tipus permanent. Aques�
ta proposta, que ja ha estat presentada al comitè d'empresa, actualment està en
fase de contrast de l'Àrea de Personal i les unitats, de manera que, probablement,
es podrà presentar la proposta definitiva al Consell de Govern del mes de maig •
Acord d’increment retributiu de la mesa de la funció pública. La
Generalitat de Catalunya i els sindicats representats a la Mesa de la Funció Públi�
ca van signar el mes de març un acord de revisió salarial per compensar la pèrdua
del poder adquisitiu. L’acord suposa, per al 2003, un increment salarial d'un 4%
sobre les nòmines del seu personal i és d'aplicació al personal funcionari i laboral
de les universitats. La distribució d'aquest 4% és la següent: un 2,7% en aplicació
dels acords signats a la mesa d'àmbit estatal i un 1,3% s'aplicarà només als tre�
balladors públics en l'àmbit de Catalunya com a resultat de la clàusula de revisió
de l'evolució de l'IPC propi. 
Tant per al personal funcionari com per al personal laboral, l'aplicació de l'1,3% es
farà tan bon punt el DURSI es comprometi al finançament de l'import. En el cas
del personal laboral, caldrà arribar, a més, a un acord amb la Comissió Paritària
sobre la distribució d'aquest increment. Pel que fa al personal funcionari, s'incre�
mentarà en el complement específic la quantia resultant d'incrementar la retribució
del 2002 •

Aprovats els criteris i mecanismes per a la participació a la convo-
catòria d’habilitacions de maig de 2003. El Consell de Govern provisional
ha aprovat participar a la convocatòria d’habilitacions de maig de 2003 i ha esta�
blert  els criteris i mecanismes que regiran les convocatòries de places de CU i de
TU per a promoció, les places de TU per a estabilització i les de TU per a trans�
formació de CEU. En tots els casos, cada departament presentarà al Vicerectorat
de Personal un informe que avali les peticions dels seus professors. 
En el primer cas, els candidats hauran de satisfer una sèrie de requisits que
dependran de cada categoria, i la CSAPIU, vistes les propostes dels departa�
ments, proposarà la relació d’àrees de coneixement i departaments en què la UPC
convocarà una plaça de TU i/o de CU. 
D’altra banda, es preveu la possibilitat d’estabilització del professorat associat a
temps complet amb retribució de tipus III que ho demani i que tingui un informe
favorable del departament i amb una acreditació per a professorat agregat de
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya o per a professo�
rat contractat doctor de l’ANECA. La CSAPIU farà la proposta de places i, en
aquest cas, la convocatòria inclourà la denominació, l’àrea de coneixement, la ca�
tegoria, les unitats d’adscripció i assignació i les tasques que s’han de dur a terme.
Finalment, els departaments avalaran les sol·licituds dels CEU que vulguin optar a TU •

Nova Oficina de Mobilitat del PDI. Dependent del Servei de Relacions Ins�
titucionals i Internacionals, la nova oficina té com a objectiu promoure la mobilitat
internacional del PDI i coordinar el procés d’acollida i acompanyament del PDI visi�
tant. En particular el servei de l’oficina inclou contactar amb els visitants abans
d’arribar a la Universitat i oferir assessorament sobre allotjament, assegurances,
transports o tràmits de residència i treball, entre altres. Pel que fa al personal de la
UPC, el servei oferirà informació sobre ajuts a la mobilitat, tramitarà la presentació
i establirà contactes inicials amb les universitats de destí •
Més informació, al telèfon 93 401 74 72 o bé per correu electrònic: 
area.relacions.internacionals@upc.es

Resolució de llicències sabàti-
ques. El Consell de Govern ha ratifi�
cat la concessió de la Comissió de
Personal i Acció Social de vuit llicèn�
cies sabàtiques de les 11 sol·licituds
presentades a la convocatòria per al
curs 2003�2004 •

Resolució d’ajuts de mobilitat
externa del PDI. També s’ha resolt
la convocatòria del 2003 per a ajuts a la
mobilitat externa del PDI, a  la qual
s’havien presentat 25 sol·licituds per a
un total de 131 mesos. S’’han concedit
23 dels ajuts sol·licitats •

Constituïdes dues comissions
d’avaluació de l’Agència per a
la Qualitat del Sistema Univer-
sitari de Catalunya. El professor
Adolf Comeron forma part de la
Comissió de Professorat Lector i Pro�
fessorat Col·laborador constituïda a
l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya. D’altra
banda , també s’ha constituït la
Comissió d’Avaluació de la Recerca,
de la qual formen part els professors
de la UPC Ángel Cardama, Josep A.
Planell i Manuel Solà�Morales •

Nous càrrecs

Eduard Pallejà, nou director
general de la Fundació Politèc-
nica de Catalunya. Eduard Pallejà,
fins ara vicegerent i cap de Relacions
Externes de la
UPC, ha estat
nomenat director
general de la
Fundació Politèc�
nica de Catalunya
en substitució de
Miquel Espinosa,
nou gerent de la
Universitat Autò�
noma de Barce�
lona. Nascut a Rubí, Pallejà és llicen�
ciat en Psicologia i va arribar l'any
2000 a la UPC com a responsable del
Gabinet del Rector •

rossy laciana
Servei de Relacions Ins

rossy laciana
titucionals i Internacionals,

http://www.upc.es/ari/
http://www.upc.es/ari/
rossy laciana
area.relacions.internacionals@upc.es

mailto:area.relacions.internacionals@upc.es
http://dursi.gencat.net/
rossy laciana
DURSI

rossy laciana
Fundació Politèc

rossy laciana
nica de Catalunya

http://www.fpc.upc.es/
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Els dies 19 i 20 de març va tenir lloc  la
tretzena edició del Fòrum d'Enginyeria
de l'Escola Tècnica Superior d’Engin�
yeria Industrials de Barcelona (ETSEIB).
Organitzat cada any per estudiants
dels útlims cursos, el Fòrum ETSEIB és
el punt de trobada d'enginyers i d’em�
preses de diferents sectors, que hi par�
ticipen per mostrar el moment que viu

cada sector a través de conferències i
de reunions, i amb la intenció d’establir
un contacte més directe amb els estu�
diants. 
Per als més de 4.000 estudiants que
visiten cada any el Fòrum, aquest pri�
mer contacte amb els directius o els
departaments de recursos humans de
les empreses és una oportunitat per
donar resposta als dubtes dels estu�
diants referents al seu futur com a
enginyers, les característiques de cada
empresa i els productes que ofereixen. 
Per compartir experiències amb les
empreses europees, el Fòrum d’Engin�
yeria de l'ETSEIB ha creat, juntament
amb les escoles d'enginyeria més
prestigioses d'Europa, l'associació
internacional European Career Forums
Association (ECFA). Aquesta associa�
ció europea, que es va presentar en el
decurs del Fòrum, acull les escoles
d'enginyeria més importants d’Europa,
com l'École Centrale de Paris, el T. U.
München, el Politecnico di Milano, el
KTH Stockholm i l'Imperial College de
Londres •
http://www.forumbarcelona.com

estudiants Futurcivil, la jornada 
d’Enginyeria de Camins 

El paper dels col·legis professio-
nals i el de les constructores, la
nova línia de metro de Barcelona,
els doctorats i les sortides profes-
sionals dels futurs enginyers són
alguns dels temes abordats a la
jornada Futurcivil. 
El 18 de març passat va tenir lloc la jor�
nada Futurcivil, un punt de trobada
entre els estudiants d'Enginyeria de
Camins, Canals i Ports, i el món empre�
sarial del sector de la construcció. El
paper dels col·legis professionals es va
tractar amb Antoni García Coma, degà
del Col·legi d'Enginyers de Camins,
Canals i Ports de Catalunya; Manuel
Mas, degà del Col·legi d'Enginyers Tèc�
nics d'Obres Públiques de Catalunya, i
Marc Cabrera, president de l'Associació
d'Enginyers Geòlegs. També hi van ser
presents empreses del sector de la
construcció com Dragados, Copisa i
Copcisa. Xavier Borràs, de GISA, l'em�
presa pública que gestiona els projec�
tes d'infraestructures de la Generalitat,
va centrar la seva conferència en el pro�
jecte de la nova línia 9 de metro de Bar�
celona.  Durant la jornada també es van
organitzar xerrades sobre els doctorats,
la inserció laboral i els convenis univer�
sitat�empresa •
http://www-camins.upc.es

Volkswagen, Nestlé, Sony, Hewlett
Packard, Danone, Gallina Blanca,
l'Oréal, Nissan, Renault, Seat i
Siemens són algunes de les
empreses que han estat presents
en la tretzena edició del Fòrum
d’Enginyeria Industrial, un dels
més importants de l’Estat. 

El Fòrum d’Enginyeria de l’ETSEIB 
obre les portes a Europa 

Premiats dos estudiants del
Graduat Superior en Disseny. El
projecte d’un nou concepte de taxi, de
José Luis Sanz, ha obtingut una de les
beques del concurs Carta Blanca, con�
vocat per la Diputació de Barcelona i el
FAD, per promoure el treball dels joves
creadors. El nou taxi funciona amb
cèl·lules de combustible, que propor�
cionen energia elèctrica neta i permeten
un millor aprofitament de l'espai, ja que
fa innecessari un motor de gran volum.
Gràcies a la tracció independent en
cada roda, el vehicle ofereix una millor
capacitat de maniobra.  
El segon premi ha estat per al projecte
Tangència Poètica, de Joan Cinca, pel
seu disseny de làmpada feta a partir
d’un ou d’estruç. L’obra ha estat selec�
cionada entre 350 propostes presenta�
des al concurs, organizat per l’associa�
ció LEVIDE Volem la teva llum! •
http://www.disseny-upc.net

Es constitueixen tres noves associacions a la UPC. L’Associació d’Antics
Alumnes i Amics de l’Escola Industrial de Terrassa es constitueix amb l’objectiu
d’ajudar a dur a terme i difondre les activitats de l’EUETIT i la UPC, així com les
dels seus membres. D’altra banda, l’Associació Tècnics Sense Fronteres (ATSF)
es dedica a dur a terme projectes de cooperació i d’ajut al desenvolupament sos�
tenible. CALIU, l’associació d’usuaris de Linux en llengua catalana, té l’objectiu de
donar suport en català a usuaris i interessats en el sistema operatiu Linux. Pretén
facilitar i estandarditzar l’ús de mots tècnics i constituir�se com a mitjancera entre
entitats i organitzacions internacionals • 

Pep Gatell, director artístic de
la Fura, al lliurament de premis
de la FIB. El director artístic de la
Fura dels Baus, Pep Gatell, va pro�
nunciar el 3 d'abril una conferència
a la Universitat, titulada Caldo de
coincidències, amb motiu de l'acte
de lliurament dels premis als estu�
diants amb millors expedients
acadèmics i els títols als nous titu�
lats de la FIB. En l'acte, que va
tenir lloc a l'auditori del Vèrtex, al
Campus Nord, també es va reconèixer la feina de 25 anys del professorat i del
personal administratiu de la FIB •

http://www.forumbarcelona.com
http://www-camins.upc.es
http://www.disseny-upc.net
http://www.etseib.upc.es
rossy laciana
l'Escola Tècnica Superior d’Engin

rossy laciana
yeria Industrials de Barcelona (

rossy laciana
ETSEIB).

rossy laciana
http://www.forumbarcelona.

rossy laciana
com

rossy laciana
http://

rossy laciana
www-camins.upc.es

rossy laciana
l’EUETIT

http://euetit-ct.upc.es/
http://linuxupc.upc.es/
rossy laciana
l’associació d’usuaris de Linux en llengua catalana,

rossy laciana
net

rossy laciana
http://www.disseny-upc.net
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La informació sobre el Consell de Govern es pot consultar a: http://www.upc.edu/bupc

notes sobre el Consell de Govern 27 de març de 2003

relació que haurà de dibuixar el futur Espai Europeu de
l’Ensenyament.

Altres acords. El Consell de Govern va aprovar l’ampliació
de les funcions de la Comissió Econòmica, atès que, fins ara,
la Cominissió no tenia assignades les funcions referides a
l’estudi de les necessitats i dels plans d’actuació en les edi�
ficacions.
A la sessió també es va ratificar l’acord sobre la resolució de
la convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació docent,
que implica l’assignació de 144.242 euros entre vint�i�cinc
projectes.
Igualment es va ratificar l’acord per emetre un informe favo�
rable en relació amb diverses despeses plurianuals i l’acord
en relació amb la participació de la UPC en la Fundació Pri�
vada per a la Innovació i el Desenvolupament Territorial, que
ara haurà d’aprovar, si escau, el Consell Social.
El Consell de Govern va ratificar també la convocatòria d’a�
juts de viatge per al desenvolupament d’activitats docents de
l’any 2003.

Nomenaments del rector. Representants de la UPC a les
comissions del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de
Barcelona: Francesc Robusté, del Dept. d’Infraestructura del
Transport i del Territori, a la Comissió de Mobilitat; i Francis�
co Calviño, del Dept. de Física i Enginyeria Nuclear, a la
Comissió de Formació. Representants de la UPC als grups

de treball de la Declaració de Rubí
per a la millora de les xarxes elèctri�
ques: Ricard Horta, al grup sobre
Soterrament i/o desviament de les
línies d’alta tensió; Ricard Bosch, al
grup sobre Qualitat del servei de
subministrament elèctric, i Juan
Martínez Magaña, al grup de treball
sobre Eficiència energètica i ener�
gies renovables. Tots tres del Dept.
d’Enginyeria Elèctrica.

Informació. Els consellers van rebre
també informació sobre diferents

qüestions, entre les quals hi havia algunes de caire econòmic
com l’informe d’auditoria i els comptes anuals de l’FPC, la
comptabilitat de costos i el seguiment del pressupost de
2003, i l’estat de la tresoreria. Igualment es van presentar les
activitats i accions de suport realitzades sobre doctorat,
recerca i transferència de resultats de la recerca, així com
informació relativa a l’estructura i a la política de recerca, per
tal de debatre alguns aspectes d’aquest àmbit. També es va
presentar un estudi sobre els elements a tenir en compte per
a la determinació de les necessitats docents i de gestió. L’es�
tudi analitza l’encàrrec acadèmic del curs 2002�03 i l’assig�
nació del curs 2003�04 segons el model actual i segons la
simulació d’un model per assignatures •

S’aproven plans d’estudis revisats i altres de nova
implantació. El darrer Consell de Govern va aprovar els
següents plans de nova implantació: el segon cicle d’Engi�
nyeria d’Automàtica i Electrònica Industrial, que s’impartirà a
l’EUPVG, i el segon cicle d’Enginyeria d’Organització Indus�
trial, orientat a l’Edificació, que s’impartirà a l’EUPB.
També es van aprovar els següents plans d’estudis revisats:
Enginyeria Informàtica, Enginyeria Tècnica d’Informàtica de
Gestió i Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Sistemes, que
s’imparteixen a la FIB; Enginyeria Industrial, de l’ETSEIT, i la
Diplomatura d’Òptica i Optometria, de l’EUOOT.
També es van aprovar els plans d’estudis del primer i segon
cicles d’Enginyeria Aeronàutica, que s’impartirà a l’ETSEIT i
que està pendent d’inclusió en la programació acadèmica
del curs 2004�05.

Redefinició del Comitè d’Avaluació Institucional i del
Consell de Qualitat en el Consell de Qualitat. La redefi�
nició aprovada està dirigida a agru�
par les funcions del Consell de Qua�
litat i del Comitè d’Avaluació Institu�
cional en un únic ens, el Consell de
Qualitat, ja que fins ara tots dos ele�
ments tenien funcions i composi�
cions molt similars. 
L’objectiu del Consell de Qualitat és
doble: d’una banda, vetllar pel bon
funcionament del sistema de qualitat
i de la planificació estratègica de la
Universitat i, d’una altra, fer el segui�
ment del grau en què es posen en
marxa les seves recomanacions.

El projecte SCANET: estàndards per a la transferència
d’informació acadèmica. El Consell de Govern va ratificar
l’acord de la COBISID sobre la proposta de conveni de
col·laboració entre universitats per al projecte SCANET, en el
qual participarà la UPC. 
L’objectiu d’aquesta iniciativa és impulsar el desenvolupa�
ment d’un conjunt de normes d’aplicació amb estàndards
internacionals ISO o EAN per a la transferència d’informació
acadèmica. 
El projecte, liderat per la Conferència de Rectors de les Uni�
versitats Espanyoles (CRUE) i coordinat per la Universitat de
Lleida, pretén ser d’utilitat sobretot en el nou marc d’inter�

El Consell de Govern del mes de març va aprovar
diversos plans d’estudis, tant de nova implantació
com d’altres que han estat revisats, i es van ratificar
els acords de les comissions del Consell de Govern
provisional. També es van aprovar els criteris i el
mecanisme per a la primera convocatòria d’habilita-
cions i es va aprovar la creació del Centre de Recer-
ca i Serveis per a l’Administració (CRAL). 

http://www.upc.edu/bupc
rossy laciana
http://www.upc.edu/bupc
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la docència

6è Premi a la Qualitat en la Docèn-
cia Universitària..  El proper 15 de juny
es farà públic el guanyador del Premi a
la Qualitat en la Docència Universitària,
dotat amb 9.000 €. Instituït i atorgat
pel Consell Social, el premi té com a
finalitat incentivar l’excel·lència de la
funció docent mitjançant el reconeixe�
ment d’una activitat docent rellevant, o
la millora o implantació de mètodes
docents que hagin donat resultats
contrastats de qualitat. Els candidats
poden ser membres individuals del
personal acadèmic o equips docents
adscrits a unitats estructurals.
L’any passat el premi va ser per a un
equip multidisciplinari, dirigit per Enric
Carrera, pel projecte MaiT Medi Am�
bient i Tecnologia, una eina d'autoa�
prenentatge multimèdia per a la forma�
ció ambiental • http://www.upc.es/

premis

L’ICE posa en marxa dos nous
recursos docents..  WIRIS és la nova
eina de càlcul matemàtic de suport a la
docència que ofereix l’Institut de Cièn�
cies de l’Educació, dins la seva línia de
treball de prospecció de necessitats
del professorat. 
Basada en un entorn web on els usua�
ris poden realitzar un gran ventall de
càlculs, aquesta eina és accessible  a
través d’Internet per a qualsevol mem�
bre de la Universitat Politècnica
(http://www.upc.es/web/ice/wiris.htm).
L’Institut de Ciències de l’Educació
també està enllestint la posada en
marxa d’un servidor amb l’eina BSCW
(Basic Support for Collaborative Work).
Aquesta eina ha de facilitar el treball de
col·laboció entre els estudiants i ha de
donar suport a diverses iniciatives
docents d’aprenentatge basat en pro�
jectes •

Nous sistemes de difusió científi-
ca..  L’organització Scholarly Publishing
and Academic Resources Coalition
(SPARC), a la qual s’adherirà pròxi�
mament el Servei de Biblioteques i
Documentació de la UPC, promou
nous sistemes de difusió científica,
amb l’objectiu de suprimir les barreres
actuals de la literatura científica, pro�
mocionar la recerca i enriquir l’educa�
ció. També vol fomentar que els inves�
tigadors d’arreu del món comparteixin
el seu aprenentatge. 
L’SPARC proposa aprofitar les oportu�
nitats que ofereix Internet i anima els
investigadors a promoure l’intercanvi
científic mitjançant la publicació d’arti�
cles sobre ciència i tecnologia a les re�
vistes especialitzades promogudes i edi�
tades per l’SPARC (). Per a més informa�
ció: info.biblioteques@upc.es •
http://www.arl.org/sparc

Formació complementària per als estudiants
de màster amb un cicle de conferències

El Màster en Sostenibilitat i el Màster
en Energia per a un Desenvolupament
Sostenible tenen com a finalitat ampliar
els coneixements que reben els estu�
diants a les aules. Amb aquest objec�
tiu, s’ha organitzat el cicle de con�
ferències Els divendres a la Càtedra,
que des del passat 14 de març i fins al
proper mes de maig reuneix professio�
nals per parlar sobre la manipulació
dels preus del mercat energètic inter�
nacional, el Pla energètic de Barcelo�
na, l'energia nuclear, els conflictes pel
petroli i la liberalització del mercat elèc�
tric, entre altres temes. 
Aquestes conferències s’emmarquen
en la temàtica pròpia dels dos màs�
ters. El Màster en Sostenibilitat té com
a objectiu principal l'anàlisi de l'estat
del món i del desenvolupament soste�
nible des d'un punt de vista pluridisci�
plinari, així com la reflexió sobre instru�

ments i tecnologies que fan possible el
creixement humà sostenible, com ara
les agendes 21 locals, les energies
renovables i, sobretot, els aspectes
més relacionats amb l'educació, la
cooperació i la governabilitat. 
El Màster en Energia per al Desenvolu�
pament Sostenible presenta i estudia
les polítiques d'estalvi i d’eficiència
energètics, la promoció de les energies
renovables, la descentralització en la
producció energètica i la cooperació
internacional. A més, aprofundeix en
algunes estratègies per millorar les tec�
nologies utilitzades en la distribució i el
consum de l'energia, i exposa les
bases teòriques, tecnològiques i eco�
nòmiques necessàries per implantar
instal·lacions basades en les energies
renovables amb més possibilitats de
creixement: les energies solar tèrmica i
fotovoltaica, l'eòlica i la biomassa •

Els conflictes armats
i el dret internacional
humanitari, les pres�

sions polítiques, la no�discrimació
racial, el disseny d’instal·lacions d’e�
nergia solar i l’edició de vídeo i fotogra�
fia digital són alguns dels temes que
s’abordaran al Campus Universitari de
la Mediterrània (CUM) i un exemple de
l’àmplia oferta docent d’aquesta nova
edició, que tindrà lloc, fonamental�
ment, els mesos d’estiu. 
Organitzat per l'Institut Català de la
Mediterrània, l'Ajuntament de Vilanova
i la Geltrú i la UPC, amb la col·labora�
ció de l’EUPVG i diverses institucions,
el CUM divideix l’oferta d’enguany en
les àrees de societat, medi ambient,
turisme, societat de la informació i tec�
nologia. A més, té previst celebrar tres
congressos, un sobre periodisme digi�
tal i dos més al voltant del medi
ambient. En els 22 cursos de l’any
passat es van inscriure 552 alumnes.
L’ampliació de l’oferta per a aquest
estiu ratifica que, després de set anys
d’existència, el Campus de la Medi�
terrània està plenament consolidat •

Més de 70 cursos en 
la setena edició del Campus 
Universitari de la Mediterrània 

Ampliar els coneixements que reben els estudiants de màster durant el
curs és l’objectiu del cicle de conferències Els divendres a la Càtedra,
organitzat per la Càtedra UNESCO en Tecnologia, Desenvolupament
Sostenible, Desequilibris i Canvi Global de la UPC i l’FPC. La manipula-
ció dels preus del mercat energètic internacional, el Pla energètic de
Barcelona i l'energia nuclear són alguns dels temes que es tracten.

http://www.upc.es/premis
http://www.upc.es/web/ice/wiris.htm
http://www.arl.org/sparc
rossy laciana
Càtedra UNESCO en Tecnologia, Desenvolupament

rossy laciana
Sostenible, Desequilibris i Canvi Global de la UPC

rossy laciana
l’FPC.

http://lambda.upc.es/catedraunesco
http://lambda.upc.es/catedraunesco
http://www.fpc.upc.es
rossy laciana
Campus Universitari de

rossy laciana
la Mediterrània (CUM)

http://www.campusmed.net
http://www.campusmed.net
rossy laciana
(http://www.upc.es/web/ice/wiris.htm).

rossy laciana
info.biblioteques@upc.es

mailto:info.biblioteques@upc.es
rossy laciana
http://www.upc.es/

rossy laciana
premis

http://www.upc.es/premis
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la recerca Tesis doctorals

Tesis doctorals llegides:
http://www.upc.edu/tercercicle/tesisdoctorals

De lo anónimo en lo construido. 
Primitivismo y modernidad en el 
espacio de Miró y Sert.
Patricia Juncosa, del Departament de Com�
posició Arquitectònica. Dirigida per Antonio
Pizza. Llegida el 26 de novembre de 2002.

Promenade: a UML-based approach to
software process modelling.
Josep M. Ribó, del Departament de Llen�
guatges i Sistemes Informàtics. Dirigida per
Xavier Franch. Llegida el 28 de novembre
de 2002.

Numerical study of hopf bifurcations in
the two-dimensional plane poiseuille
flow.
José Pablo Sánchez, del Departament de
Matemàtica Aplicada I. Dirigida per Àngel
Jorba. Llegida el 28 de novembre de 2002.

Contribució a l’estudi de la cinètica de
la piròlisi primària de materials 
lignocel·lulòsics per a diferents règims
d’escalfament.
Joan Josep Manyà, del Departament d’En�
ginyeria Química. Codirigida per Enric Velo i
Lluís Puigjaner. Llegida el 28 de novembre
de 2002.

Aspectos geométricos del control 
disipativo de sistemas mecánicos y 
sistemas no holónomos.
Javier Yaniz, del Departament de Matemàti�
ca Aplicada IV. Dirigida per Miguel Carlos
Muñoz. Llegida el 29 de novembre de 2002. 

Arquitectura y género.
Mónica Cevedio, del Departament de Pro�
jectes Arquitectònics. Dirigida per Josep
Muntañola. Llegida el 29 de novembre de
2002.

Organization and compiler management
of register files.
Javier Zalamea, del Departament d’Arquitec�
tura de Computadors. Codirigida per Josep
Francesc Llosa i Eduard Ayguadé. 
Llegida el 29 de novembre de 2002.

Ergonomía de la información para 
estudiantes universitarios con 
discapacidad.
Andrea Ferraz,  del Departament d’Expressió
Gràfica a l’Enginyeria. Codirigida per Concha
Menéndez i Margarita González.
Llegida el 2 de desembre de 2002.

Sources and processes affecting levels
and composition of atmospheric 
particulate matter in the Western 
Mediterranean.
Sergio Rodríguez, del Departament d’Engin�
yeria Minera i Recursos Naturals. Dirigida per
Xavier Querol. Llegida el 3 de desembre de
2002.

El Grup de Química Macromolecular,
dirigit per Juan A. Subirana, del Depar�
tament d'Enginyeria Química, participa
en un projecte europeu per desenvolu�
par un fàrmac de nova generació eficaç
contra el càncer que impedeixi la repro�
ducció de cèl·lules danyades sense
afectar la resta de cèl·lules sanes del

cos humà. Aquesta investigació obre nous camins en l’obtenció de fàrmacs no
invasius eficients per al tractament de tumors cancerígens.
En aquest projecte s’ha fet servir l’accelerador de partícules (sincrotró) de Greno�
ble, però cap el 2008 aquestes recerques i moltes altres es podran fer al Labora�
tori de Llum de Sincrotró del Vallès Occidental. Per a la construcció d’aquesta
gran instal·lació la Generalitat de Catalunya i el Govern espanyol acaben de for�
malitzar el consorci que també s’encarregarà de l’equipament i l’explotació de la ins�
tal·lació científica • http://www.upc.edu/noticies

Fàrmacs de nova generació contra el càncer

L'abril de 1953 es van publicar els treballs de Watson, Crick i altres científics
amb el famós model en doble hèlix de l'ADN: s'havia descobert "el secret de la
vida". Des d'aleshores l'ADN ha anat adquirint més protagonisme: la seqüen�
ciació dels genomes ens dóna la clau de l'evolució, ens permetrà una medici�
na més racional; les aplicacions forenses ajuden a establir culpabilitat o
innocència; la biotecnologia permet introduir gens en bacteris per produir pro�
teïnes d'interès mèdic o industrial. La repercussió d'aquestes i altres aplicacions
han fet que enguany se celebri arreu del món el cinquantenari de l'ADN
(http://www.dna50.org). 
A l'ETSEIB participem en la celebració convidant un dels protagonistes, el pro�
fessor Bruce Alberts, president de l'Acadèmia de Ciències dels EUA, que el
setembre oferirà una conferència sobre DNA Replication and Protein Machines. 
Tenim raons per celebrar�ho. L'ADN és un polímer complex i interessant. 
Després d’estades a Harvard, al MIT i al King's College (Londres) en els anys
60, el Grup de Química Macromolecular va començar a treballar amb l'ADN a
l'ETSEIB. Vam instal·lar el primer laboratori de difracció de raigs X per a l’estu�
di de polímers a Catalunya, en el qual vam obtenir els primers diagrames de di�
fracció de l'ADN el 1969. El grup es va reforçar amb la incorporació dels doc�
tors J. Lloveras i L. Puigjaner. Altres professors han participat en tesis i treballs en
l'àmbit de l'ADN i les interaccions amb fàrmacs i proteïnes, i també en l'estudi
d’altres plàstics i polímers sintètics. Paral·lelament, centenars d'enginyers indus�
trials i químics han rebut formació sobre les macromolècules i la biotecnologia.

Juan A. Subirana
Grup de Química Macromolecular del Departament d’Enginyeria Química

Celebrem 50 anys de l’ADN a la UPC

Centre de Recerca i Serveis per a
l’Administració Local (CRAL). El Con�
sell de Govern va aprovar la creació del
centre constituït per grups de diversos
departaments de l’ETSAV que treballen
sobre aspectes d’arquitectura i d’urba�
nisme en l’àmbit de l’administració local • 

Nova línia de recerca en Hidrome-
teorologia i modelització hidrològi-
ca. Respondre a les necessitats en el
camp de la gestió i la previsió hidrome�
teorològica és l’objectiu d’aquesta línia
de recerca aprovada pel Consell de
Govern i dirigida per Daniel Sempere • 

http://www.upc.edu/tercercicle/tesisdoctorals
http://www.upc.edu/noticies
http://www.dna50.org
rossy laciana
http://www.upc.edu/noticies
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http://www.etsav.upc.es/
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la recerca

Premis 

El catedràtic Ramon Pallàs,
distingit amb la Medalla Narcís
Monturiol. Ramon Pallàs, catedràtic
del Departament d'Enginyeria Electrò�
nica a l'Escola Politècnica Superior de
Castelldefels, ha estat premiat amb la
Medalla Narcís Monturiol 2002 per la
seva tasca acadèmica i les seves apor�
tacions científiques a la instrumentació
electrònica i mèdica, especialment als
sensors i les seves interfícies electròni�
ques. 
El Govern de la Generalitat ha distingit
amb la Medalla Narcís Monturiol nou
investigadors i dues institucions que
han contribuït al progrés científic i tec�
nològic de Catalunya.

L’Intexter rep el Premi Disseny
per al Reciclatge. L'Institut d'In�
vestigació Tèxtil i Cooperació Industrial
(Intexter) de Terrassa ha rebut el Premi
Disseny per al Reciclatge en la catego�
ria d'institucions, atorgat per la Gene�
ralitat de Catalunya. El premi l’ha rebut
per un projecte que desenvolupa tei�
xits que incorporen un 90% de fibres
tèxtils reciclades •

Dos nous projectes afiancen la recerca
aeronàutica al Campus de Terrassa
La recerca en l’àmbit de l’enginyeria aeronàutica està prenent cos al
Campus de Terrassa, on dos nous projectes d’investigació implicaran
grups multidisciplinaris per treballar en el disseny d’un monitoritzador
intel·ligent per al control integral del manteniment dels avions i d’un 
sistema per mesurar el soroll d’aquests aparells.

Un equip integrat per diferents departa�
ments i instituts de recerca, i coordinat
per Joseba Quevedo, dissenyarà per a
l’empresa Boeing un sistema informàtic
per monitoritzar en temps real la gene�
ració i la distribució d’energia basada
en cèl·lules de fuel per al funcionament
d’avions. El sistema gestionarà el cor�
recte manteniment de l’avió i serà ca�
paç de predir i detectar possibles falla�
des, de manera que, en cas que n’hi
hagi alguna, l’avió segueixi funcionant.
El projecte el duen a terme els departa�

ments d’Enginyeria de Sistemes, Auto�
màtica i Informàtica Industrial i Enginye�
ria Electrònica, i l’Institut de Robòtica i

La universitat no té cada dia l’oportunitat de participar en un projecte de la
categoria i la importància científica i tecnològica com el del Laboratori de Llum
de Sincrotró del Vallès Occidental. 
En primer lloc, l’accelerador de partícules del Vallès serà un complex d'edificis,
màquines, dispositius i sistemes de tecnologia avançada en què es creuaran
moltes de les àrees d'enginyeria presents a la UPC. Tant la Universitat com l'e�
quip del sincrotró han manifestat el gran interès a establir una estreta col·labo�
ració en el disseny i la construcció dels equipaments de la instal·lació. Ara, cal
que els grups interessats comencin a concretar el contingut i la forma de
col·laboració. Aquesta participació estimularà el desenvolupament científic i
tecnològic dels grups de recerca, que, sens dubte, se'n beneficiaran. 
En segon lloc, la llum de sincrotró és una eina única i imprescindible per estu�
diar fenòmens i analitzar estructures en molts camps de recerca i amb moltes
aplicacions industrials. Pel que fa a la recerca científica i tecnològica de la UPC,
ara és un bon moment per començar a formular projectes d'estudis per al
Laboratori de Llum de Sincrotró. 
El sincrotró podrà impulsar el desenvolupament tecnològic i científic del país
només si existeix un entorn suficientment ampli d'usuaris, incloent�hi el sector
industrial. Tenint en compte la importància que té a Catalunya la utilització d'ac�
celeradors de proporcions mitjanes en els àmbits mèdic i industrial, una altra
línia d'activitat a la UPC seria la formació d'enginyers, tècnics i investigadors en
disseny i construcció de components de diferents tipus d'acceleradors i en
l’explotació en diverses àrees. Per tot això, la UPC està a l'inici d'una interes�
sant i fructífera col·laboració amb el Laboratori de Llum de Sincrotró del Vallès
i esperem que pugui aprofitar plenament aquesta oportunitat.

Yuri Koubychine
Professor del Departament de Matemàtica Aplicada IV

El sincrotró del Vallès, un present 
i un futur esperançadors per a la UPC

Informàtica Industrial i l’Institut d’Organitza�
ció i Control de Sistemes Industrials (IOC).
Mesura del soroll dels avions. Un
equip del Departament d’Enginyeria
Mecànica, dirigit per Jordi Romeu,
desenvoluparà per a la mateixa empre�
sa un sistema per mesurar el soroll de
les aeronaus, amb capacitat de filtrat�
ge direccional espacial i amb una eficà�
cia superior a la dels micròfons con�
vencionals omnidireccionals. Habitual�
ment, aquests aparells falsegen les
mesures, ja que capten el soroll de ve�
hicles motoritzats que circulen per la
zona •

MMééss  ssoobbrree  rreecceerrccaa  aaeerroonnààuuttiiccaa.. El Centre Internacional de Mètodes Numèrics a
l’Enginyeria (CIMNE) lidera, des del desembre, una xarxa europea, dins d’un
projecte europeu, per intercanviar coneixements sobre l’anàlisi de problemes
multidisciplinaris de disseny en enginyeria aeronàutica. El projecte, que coordi�
na Gabriel Bugeda, integra 17 grups que treballen conjuntament per resoldre
problemes aerodinàmics, estructurals, acústics i de turbulències dels avions. 
La recerca en aquest camp també s’ha reforçat amb la incorporació d’un cien�
tífic al Departament de Mecànica de Fluids, dins el pla ICREA (Institució Catala�
na de Recerca i Estudis Avançats) d’incorporació de científics estrangers.
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Expo-ESA 2003 emula el
llançament d’un coet espacial 

En la nova edició d’Expo-ESA, 
un conjunt de conferències 
i exposicions intentaran apropar
una mica més el món de l’espai 
a la realitat qüotidiana 
dels estudiants. 

La nova edició d’Expo�ESA, organitzada per la branca d’Astronomia i Noves Tec�
nologies de l’AESS Estudiants, tindrà lloc entre els dies 23 i 30 d'abril i es desen�
voluparà en diferents escenaris del Campus Nord. La nova edició emularà el
llançament d'un coet espacial al costat de la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté, el
23 d'abril, a les 17 hores. El llançament serà comentat per Joan de Dalmau, el
director de les sessions d'estiu de la Universitat Internacional de l'Espai (Summer
Sessions de la International Space University, ISU), que serà l'encarregat de la
inauguració oficial de l'Expo�ESA, a les 11 h del mateix dia 23. Taules rodones,
xerrades d’universitaris sobre les seves experiències en activitats organitzades per
l’Agència Espacial Europea, així com una exposició amb materials de les missions
de l’ESA donaran forma a la mostra d’enguany • http://aess.upc.es/expo-esa

La Telecogresca fa 25 anys. Per celebrar�
ho els estudiants han organitzat una setma�
na cultural plena d’activitats, entre els dies 5
i 9 de maig. S’exposaran les fotos més
divertides, les mascotes, els vídeos, les
entrades, els cartells i les samarretes de tots
el anys de la Telecogresca.  La música i el

teatre també seran protagonistes amb actuacions nocturnes de swing o blues
clàssic, a càrrec d’un duet d’harmònica i guitarra. Es lliurarà la revista commemo�
rativa de l’aniversari i un recull de les anècdotes, records i experiències dels seus
25 anys de vida en forma d’articles, comentaris i fotografies. A la festa de dia al
Campus Nord no hi faltarà el clàssic concurs de paelles, la gimcana, jocs mala�
bars, actuacions d’humoristes i d’il·lusionistes i concerts. La setmana culminarà el
dia 25 al Sot del Migdia amb la Telecogresca • http://telecogresca.upc.es

L’@: un nou canal de comunicació.
El segon número de la publicació
electrònica L’@ ja s’ha enviat per correu
electrònic als estudiants que tenen
activada l’adreça de correu electrònic
que proporciona la Universitat. Aquest
butlletí trimestral informa d’activitats
que s’organitzen a la UPC, així com
dels recursos i les informacions interes�
sants per als universitaris. Les mobilit�
zacions contra la guerra, el procés d’e�
laboració dels Estatuts, el nou portal
dels estudiants, les activitats de l’Uni�
vers i l’agenda són temes destacats
d’aquest número, que es pot consultar
a Internet • http://www.upc.es/estudiants/

arrova/2.htm

Fractals en una exposició. Fractals
és el títol de la mostra que acullen fins
al 31 de maig la Biblioteca de l’FME i la
Rector Gabriel Ferraté. 

Les imatges de fractals exposades
provenen de la Politècnica de Madrid•
http://bibliotecnica.upc.es/bib200/

fractals

Sant Jordi sostenible. La Diada a
la UPC serà un exemple de com es
pot aproximar la sostenibilitat a les
persones a través de la festa i la tradi�
ció, i com la Universitat pot tenir un
paper important en aquest repte. Amb
aquest objectiu s’han organitzat acti�
vitats durant tot el matí a diferents
espais del Campus Nord com una fira
del llibre ambiental, una recollida de
material escolar per a l'Índia o la pre�
sentació de novetats editorials de
temàtica ambiental. A més, dimarts
24 d’abril, a les 11 hores, l’escriptor
gallec Suso Toro, autor de Mai més:
diari urgent d'una catàstrofe i molt
implicat en les accions reivindicatives
relacionades amb l'accident del Pres�
tige, oferirà una xerrada a l’Aula Màs�
ter del Campus Nord •
http://www.univers.upc.edu/

Publicacions

Història de l’assignatura Projecte
o Tesina d’Especialitat. La tasca
realitzada per professors i estudiants
des del curs acadèmic 1983�84 fins al
1996�97 en l’assignatura Projecte o
Tesina d’Especialitat es recull ara en un
llibre, editat per l’Escola Tècnica Supe�
rior d’Enginyers de Camins, Canals i
Ports de Barcelona (ETSECCPB) i la
UPC. 
El llibre, coordinat pel professor Ángel
C. Aparicio, primer responsable de les
tesines a l’Escola, inclou un llistat de
les fitxes de tots els projectes o tesines
d’especialitat realitzats durant aquests
15 anys. Les tesines són un element
bàsic d’introducció a la investigació •

L’EUPVG, present al III Espai de
l’Estudiant de Valls. Entre els dies 24
i 26 d'abril, l’EUPVG presenta l'oferta
d'estudis universitaris, que el proper
curs 2003�04 s’amplia amb el nou
segon cicle d'Enginyeria d’Automàtica
i Electrònica Industrial. A més, infor�
marà sobre la seva oferta formativa
actual de primer cicle: quatre enginye�
ries tècniques industrials (especialitats
en electricitat, electrònica industrial,
mecànica i química industrial), l’Engin�
yeria Tècnica en Informàtica de Gestió
i l’Enginyeria Tècnica de Telecomuni�
cació. Totes les titulacions es poden
cursar alternant períodes formatius a
l’Escola i a l'empresa amb l'objectiu
d'assolir una formació integral • 
http://www.upc.edu/eupvg

http://aess.upc.es/expo-esa
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Director del Laboratori de Microsistemes

de la Universitat de Califòrnia, Irvine (UCI)

“S’ha de veure 
si la nanotecnologia 
farà coses útils”

Andrei M. Shkel  

90 milions de persones han patit en
algun moment marejos, vertígens  i
caigudes per problemes en el sis-
tema auditiu. Una solució és tallar
les connexions amb les neurones
per no rebre informació del siste-
ma sensorial. L’altra, la té Andrei
M. Shkel amb una pròtesis del dià-
metre d’un cabell humà. 

Així de senzill... 
En el meu laboratori treballem amb
microsistemes fets de sensors molt
petits que poden tenir moltes aplica�
cions, una de les quals és una pròtesi
que s’implanta al sistema vestibular de
l’oïda. Gràcies als sensors de la pròte�
si es transmet la informació que es rep
del sistema vestibular i s’eviten els
marejos i els problemes de balanç que
el mal funcionament d’aquest sistema
provoca. 
D’on neix la idea?
Un noi que va perdre l’orella ens va
despertar la curiosat en demanar�nos
ajuda i ens vam posar en contacte amb
més pacients que patien aquests tras�
torns. Van ser ells els qui ens van
convèncer de la necessitat d’una prò�
tesi d’aquestes característiques per�
què donaria més solucions que els
aparells existents per recuperar l’oïda.
De moment, és la primera i única prò�
tesi a nivell mundial en aquest camp.
Mai abans no s’havia plantejat. 
Ja s’ha provat?
Sí, en animals i amb un prototip que no
té integrada l’electrònica, i els resultats
han estat molt positius. 

Quin és el següent pas?
És integrar l’electrònica als dispositius
que componen el microsistema per
comprovar�ne el funcionament en ani�
mals de diferents centres de recerca,
com el de la NASA. 
I com es demostra que funciona?
El gat sempre cau de quatre potes. Si
anestesiem el seu sistema vestibular
no mantindrà l’equilibri i caurà. Implan�
tarem la pròtesi i el gat tornarà a caure
de quatre potes. 
I en persones?
A l’estiu, es començaran a fer proves a
sobre de l’os mastroïdal dels pilots, en
el Centre de Preparació Espacial Rus,
per intentar evitar les il·lusions òptiques
que tenen en sotmetre’ls a grans acce�
leracions. 
Quines altres aplicacions tenen els
sensors? 
Poden controlar les millores dels exer�
cicis de mobilitat dels nens amb paràli�
sis físiques, ajuden persones discapa�
citades a poder utilitzar l’ordinador i
poden ajudar en navegació assistida. 
Es continuarà apostant per la
microtecnologia o hi haurà un
canvi cap a la nanotecnologia?
No importa com de grans o de petits
es facin els productes, sempre que tin�
guin utilitat. És una tendència mundial
que s’inverteixi en nanotecnologia però
encara està en la infantesa, als labora�
toris i en la ment dels investigadors. En
canvi, la microtecnologia està en el
nivell de maduresa. La nano no té una
línia definida i s’ha de veure si farà
coses útils. Segurament, hi haurà siste�

mes híbrids que trobaran aplicacions
diferents. 
I a la UPC? 
M’han impressionat molt els projectes
de recerca a escala mundial que es fan
als departaments d’Enginyeria Mecàni�
ca, Electrònica i Teoria del Senyal i
Comunicacions amb gent molt jove. A
més, l’alta sinergia que existeix entre
els diferents departaments fa difícil
diferenciar qui treballa en què, perquè
és un treball en equip. He establert
molts lligams personals i això estretarà
més els projectes en marxa entre la
UPC i la nostra universitat.

Andrei M. Shkel centra la seva re�
cerca en el Laboratori de Microsis�
temes de la Universitat de Califòr�
nia, Irvine (UCI), en el disseny, la
fabricació i el control avançat de
microsistemes integrats per a apli�
cacions biomèdiques, òptiques,
comunicacions i aplicacions iner�
cials. Ha visitat la UPC per poten�
ciar la creació d’un pla de recerca
conjunta entre ambdues universi�
tats, amb el suport de la Generalitat
i el programa de beques Balsells.
L’objectiu és impulsar la recerca
conjunta entre Catalunya i els EUA
per generar projectes d’investiga�
ció. Shkel ha aprofitat la seva esta�
da a Catalunya per visitar els labo�
ratoris i els diferents departaments
de la UPC, i per oferir conferències
i mantenir entrevistes amb diferents
empreses catalanes •

http://mems.eng.uci.edu/ashkel.htm
http://mems.eng.uci.edu/ashkel.htm
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