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Augmenten els ingressos per transferència
de resultats de la recerca
L’any 2002 la UPC va ingressar un total de 41,23 milions
d’euros per activitats de recerca i transferència de resultats
de la recerca. Aquest volum d’ingressos, gestionats pel Cen

tre de Transferència de Tecnologia (CTT) de la Universitat,
representa un increment del 4,72% respecte als ingressos de
l’any anterior • Més informació, pàg. 3

L’Assemblea de la CRUE
es reuneix a la UPC

4 Es posa en marxa el Pla d’acció tutorial

Procés d’adaptació del
professorat contractat
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Notes sobre el Consell
de Govern
Estudi sobre l’erosió
de sòls
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El Consell de Govern ha donat llum
verda al Pla d'acció tutorial de la UPC
(PATUPC) adreçat als estudiants que
s’incorporen a la Universitat.
El Pla recull iniciatives engegades els
darrers anys per diferents centres de la
Universitat, impulsa la seva generalitza
ció integrantles en un marc d’actuació
comú.
La posada en marxa del Pla, que prio
ritza la tutorització dels estudiants en
fase selectiva, és una de les línies

estratègiques de govern recollides al
Pla d'actuació 20032006, i respon a
un dels compromisos del contracte
programa.
En aquesta mateixa línia, el Consell de
Govern ja havia aprovat una modifica
ció de la Normativa Acadèmica General
que incorpora la tutoria per als estu
diants que obtenen uns resultats
acadèmics baixos una vegada han
superat la fase selectiva • Més informació,
pàg. 4
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Les matemàtiques a la selectivitat: mancances i solucions
Fets. La nota mitjana de matemàtiques a la selectivitat,
3,85, és la més baixa des que s'implatà l'ESO. Diverses
societats científiques han fet constar repetidament el poc
temps que es dedica a les ciències a l'ESO i al batxillerat.
L'informe OCDEUnesco de principis de juliol mostra que
Espanya ocupa el lloc 24 en matemàtiques (força per sota
la mitjana dels països de l'OCDE). Els responsables d'e
ducació, en lloc d'assumir el problema, ostentosament
tendeixen a culpar altres. Els mitjans es fan ressó del pro
blema, però correlativament ningú ha vist encara cap
semàfor vermell. Si una persona brillant digués que li mo
lesta la història, posem per cas, per a molts seria senyal
d'un determinat grau d'incultura, però aquesta apreciació
no s'aplica mai si l'objecte rebutjat és de caire científic.
Cures. Tot i que no tindran efecte fins molt després, cal
fer un diagnòstic fiable de les moltes causes del problema
i prescriure tractaments apropiats. No es dedica el temps
suficient per a l'assimilació cabal dels programes (tanma
teix correctes segons els experts), i no només no hi ha els

mitjans per exigirlos, sinó que el sistema afavoreix que no
s'hagin d'exigir. S'ha dit que els professors que ho neces
sitin haurien de rebre una formació addicional a mida de
les seves responsabilitats docents, com ara els professors
de secundària no llicenciats en matemàtiques que tenen la
responsabilitat d'ensenyarles. Pel que fa a la universitat,
s'hauria de vetllar, entre d'altres coses, per tal que els titu
lats en matemàtiques o estadística tinguessin la prepara
ció didàctica apropiada.
UPC. La situació "comprometrà el desenvolupament
científic i tecnològic del nostre país" (Carles Bonet i Josep
Varela, ponència del Senat), així que només podem
expressar la nostra determinació d'estar a l'altura dels
estudiants més motivats del batxillerat, que em consta hi
segueixen essent a despit de tants vents en contra, així
com de fer tot el possible per esmenar, si escau, les man
cances dels nous alumnes.
Sebastià Xambó
Degà de la Facultat de Matemàtiques i Estadística

punts de vista
El programari lliure ha deixat de ser
un fenòmen minoritari i la seva existèn
cia s’està estenent entre el gran
públic. Tot i amb això, calen molts
esforços per vèncer les reticències
d’alguns usuaris de sistemes operatius
propietaris i les dificultats que hi posen
les grans empreses del sector informà
tic que ho veuen com una amenaça.

Amb el rerafons d’aquest debat, del 9
al 12 de juliol el Campus Nord ha aco
llit les segones Jornades de Progra
mari Lliure, una iniciativa del Departa
ment d’Enginyeria Telemàtica que
compta amb el suport de diferents
entitats. L’objectiu de la trobada ha
estat la difusió del programari lliure a
partir de debats sobre el seu ús i la

El programari lliure, un vector
cap el futur
Lluís Perez
Professor de l’ETSEIB i membre del comitè organitzador
de les II Jornades de Programari Lliure
El programari lliure (el GNU/Linux) és un bon exemple
de la cooperació i del peer review, que són al cor de la
recerca. Com que el codi és obert, qualsevol pot inspec
cionar un programa i criticarne els defectes i corregirlos.
La nostra universitat ja ha fet alguns avenços en l’adopció
del programari lliure i n’ha de fer encara molts més.
Segurament en el futur caldrà preservar, en ares de la
biodiversitat, alguns exemplars dels actuals sistemes ope
ratius propietaris, per mostrarlos a les futures generacions
d’informàtics. Dur a terme endavant aquesta transformació
no és fàcil. Per raons econòmiques, tècniques, científiques
i, sobretot, ètiques, cal establir un pla ordenat de transició
ràpida (de 2 a 3 anys) cap als sistemes operatius i les apli
cacions de programari lliure. I, d’això, els principals benefi
ciats seran els nostres estudiants, que sortiran entrenats
en la tecnologia del futur

•
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recerca al seu voltant i donar a conèi
xer activitats de les universitats on
intervé aquest tipus de software.
Les jornades volen consolidarse com
el gran fòrum universitari català del
programari lliure.
Més informació sobre les jornades a:
http://jornadespl.upc.es

Una aposta per la difusió del coneixement
Lluís Padró i Cirera
Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics.
EUPVG
L’actual equip rectoral està donant un suport decidit a la
utilització de software lliure a la UPC. Els seus avantatges
no es limiten al seu menor cost econòmic, la seva major
fiabilitat i a la independència tecnològica que proporciona
a qualsevol organització que l’usi, sinó que descansen en
el mateix principi que la recerca: compartir el coneixement
en benefici de la societat. En un entorn universitari (espe
cialment tècnic) té un interès educatiu addicional: els estu
diants poden disposar del mateix programari que a la uni
versitat, el codi pot ser analitzat i/o millorat com a treball
de classe, i és interessant per a qualsevol futur enginyer
conèixer l’organització de projectes que coordinen dese
nes o centenars de persones, controlen versions, fan
seguiment d’errors, etc. En resum, potenciar el software
lliure a la universitat és apostar per la difusió del coneixe
ment i incentivar l’esperit de col·laboració i de solidaritat
dels tècnics del futur

•

panorama

informacions

Augmenten un 4,72% els ingressos per activitats
de recerca i transferència de resultats
L’any 2002 la UPC va ingressar 41,23 milions d’euros per activitats
derivades de la transferència de resultats. Aquesta quantitat
significa un augment del 4,72% en relació amb el mateix concepte
de l’any anterior.
Per tipus d’activitat, un 44% del total
d’ingressos provenen de convenis i
serveis amb empreses (18,3 milions
d’euros), el 30% de la participació en
programes estatals (12,5 milions d’eu
ros), el 16% (6,4 milions d’euros) de la
participació en programes europeus, el
6% d’activitats de formació (2,37
milions d’euros) i el 4% de convenis de
col·laboració amb institucions (1,49
milions d’euros).
Pel que fa a l’evolució dels ingressos
respecte a l’any 2001, per convenis i
serveis s’ha produït un augment del
6,37%, i per programes estatals del
2,01%.
Tot i que la major part del volum d’in
gressos és fruit dels projectes realitzats
a partir de convenis i serveis, i dels
projectes estatals d’R+D+I, els resul
tats de l’any passat posen en relleu

l’increment dels ingressos per progra
mes europeus, que han augmentat el
35,46% respecte a l’any 2001, en què
es van ingressar 4,7 milions d’euros
per aquest concepte.
Creix el nombre de projectes. Dels
resultats de l’activitat de la recerca i la

Evolució dels ingressos

Ingressos per programes estatals

transferència de tecnologia a la Univer
sitat, també en destaca l’augment de
la quantitat global dels projectes duts a
terme al llarg del 2002.
En total, el Centre de Transferència de
Tecnologia ha gestionat 650 projectes
de recerca, desenvolupament i trans
ferència de tecnologia, en les diferents
àrees tècniques d’expertesa de la Uni
versitat, i que en definitiva donen res
posta a les demandes tecnològiques
de la societat

•

Ingressos per tipus d’activitat. Any 2002

Ingressos per convenis i serveis

Ingressos per programes europeus
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Pla d’acció tutorial: una eina per a l’orientació dels estudiants
i un instrument per a la millora de la qualitat de la docència
Amb l’objectiu d’orientar l’estudiant i detectar
insuficiències del nostre sistema educatiu, la Universitat està desenvolupant un projecte d’acció
El Pla d’acció tu
torial (PATUPC) és
un instrument de
formació, informa
ció i assessora
ment als estu
diants nous que
accedeixen a la
UPC a la vegada
que pot ajudar a la
millora de la quali
tat de la docència,
en permetre obte
nir informació molt
valuosa de cara a
generalitzar
les
“bones pràctiques” i a detectar insufi
ciències del nostre sistema educatiu.
El Pla recull les iniciatives que ja han
posat en marxa molts centres i pretén
impulsarne la generalització i integrar
les en un marc comú d’actuació. A par
tir d’aquest marc, cada centre desen
voluparà el seu pla específic d’acció
tutorial adaptat als ensenyaments que
imparteix, les seves dimensions i recur
sos i les característiques i les necessi
tats de l’estudiantat.
Està previst que el proper curs acadè
mic, el 50% dels estudiants en fase
selectiva estiguin tutoritzats individual
ment, i que durant el curs 20042005,
la Universitat en tutoritzi el 90%.

tutorial general, a partir de les experiències
engegades en els darrers anys per alguns
centres
El pla representa la continuïtat durant
els estudis de les actuacions d’informa
ció, orientació i acollida que la Universi
tat adreça als estudiants abans d’arri
bar a la Universitat recollides en el Pla
de promoció dels estudis.

El calendari del Pla
1r quadrimestre curs 20032004: elaboració dels plans tuto

El Pla prioritzarà durant els cursos
20032004 i 20042005 les accions de
tutoria adreçades a estudiants de nou
ingrés matriculats de la fase selectiva, i
les adreçades a estudiants de cursos
posteriors amb resultats poc satisfac
toris, tal com preveu la Normativa
acadèmica general.
El pla preveu que els tutors (professorat
i estudiants de cursos avançats) rebin
formació específica que inclourà un
taller presencial de formació bàsica a
l’inici de l’activitat i un seguit de reu
nions periòdiques. A més, els tutors
disposaran d’una guia amb indicacions
generals i informació sobre el model
acadèmic de la UPC.

L’Assemblea General de la CRUE
es reuneix a la UPC i escull
el seu Comitè Permanent
L’Assemblea General de la Conferència de Rectors de les Univer
sitats Espanyoles (CRUE), reunida a la UPC el 26 de juny, va
escollir el nou Comitè Permanent per als propers dos anys. El
Comitè està presidit pel rector de la Universitat d’Oviedo, Juan
Antonio Vázquez García, i en són vicepresidents el rector de la
Universitat Politècnica de Catalunya, Josep Ferrer Llop, i de la
Universitat Autònoma de Madrid, Ángel Gabilondo Pujol. En for
men part, com a vocals, els rectors de les universitats de Grana
da, Ramon Llull, d’Alacant i de Valladolid

•
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rials específics, d’acord amb el nou
Pla, en els centres que no han
implantat accions de tutoria i adap
tació dels existents al Pla en aquells
centres que desenvolupen accions
tutorials.
Febrer de 2004: implantació dels
plans específicsPATUPC a tots els
centres propis, assegurant la tutorit
zació dels estudiants nous de pri
mer del curs 20032004.

Paral·lelament al desenvolupament d’a
quest pla d’acció tutorial, la Universitat
preveu enfortir i generalitzar mesures
complementàries per a la millora de la
qualitat docent, com ara, estimular la
realització d’un projecte docent de
cada matèria, potenciar noves tècni
ques docents entre el professorat dels
primers cursos i formació per augmen
tar l’eficiència del seu treball

•
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Política de prevenció de riscos
laborals. En el proper Consell de

Avança el procés d’adaptació del professorat contractat
Tres-cents vint-i-nou professors/es a temps complet es
veuran afectats pel procés d’adaptació a les noves figures contractuals previstes a la LOU, segons es desprèn de la informació
recollida pel Vicerectorat de Personal sobre titulació i perspectives del PDI contractat a temps complet.
Els departaments amb més professors contractats a temps complet són LSI (28),
AC, EEL, ET i TSC (21), ESAII i OE (18), EQ (17), i EE i EM (15). La resta són depar
taments amb 10 o menys persones contractades a temps complet. Pel que fa a
la titulació del professorat, tenen el títol de doctor o el tindran abans que acabi
aquest curs, unes 130 persones, mentre que unes 130 més tenen previst obte
nirlo abans de finals del 2005. D’altra banda es preveu que abans del 2005 hagin
acabat els cursos de doctorat unes 20 persones i que 4 més es jubilin. La resta
són titulats de primer o segon cicle.
El Vicerectorat de Personal avançarà en el procés d’adaptació del PDI contractat
a les noves figures contractuals (després de reunirse amb la JPDI, els consells de
directors i la Comissió de Personal i Acció Social) amb un seguit d’actuacions que
es duran a terme entre juliol i setembre. Entre aquestes destaca l’aprovació pel
Consell de Govern de la normativa de concursos extraordinaris previstos als Esta
tuts aprovats pel Claustre Universitari el mes de maig. Es preveu un sistema de
concursos simplificat, en el qual es valorarà com a mèrit rellevant l’avaluació de
les persones prèviament feta per la Universitat. A més, tal com preveuen els esta
tuts, les comissions que jutjaran els concursos tindran una composició reduïda.
També s’haurà d’aprovar el mecanisme d’avaluació prèvia de tot el personal afec
tat i el mecanisme i el calendari de convocatòria dels concursos extraordinaris.
D’altra banda, es posarà en marxa una campanya d’informació directa al profes
sorat afectat, per a la qual s’està esperant a conèixer els resultats de la primera
fase d’acreditacions de l’Agència de la Qualitat del Sistema Universitari de Cata
lunya (AQSU), i poderlo orientar millor sobre les possibilitats de les quals disposi.

Professorat associat a temps parcial
Està previst que el mes d’octubre es comenci a treballar sobre l’adaptació del pro
fessorat associat a temps parcial, un col·lectiu de més de 700 persones
Més informació sobre el procés a http://www.upc.es/pdi-pas

•

Govern es presentarà el document
marc en matèria de seguretat i salut en
el treball. El document, que actualment
s’està debatent, vol ser el marc de
referència en aquesta matèria a la UPC
i constitueix una declaració formal de
millora de les condicions de treball i
protecció de les persones a partir de la
qual s’estableixin uns principis bàsics
relatius a la protecció, correcció i infor
mació pel que fa als riscos que puguin
afectar el PDI, el PAS i els estudiants.
Per respectar aquests principis, s’a
dopten 10 compromisos que afecten
tota la comunitat universitària i s’esta
bleixen les bases de les responsabili
tats organitzatives en la matèria

•

Nous càrrecs
Andreu Català, reelegit director
de l’EUPVG. El titular d’universitat
Andreu Català
Mallofré ha estat
reelegit director
de l’EUPVG. Lli
cenciat en Física
per la UB i doctor
en Ciències per
la UPC, ha estat
responsable del
Grup de Recerca
en Enginyeria del Coneixement
(GREC), imparteix docència en l’àmbit
del Control i l’Automatització i fa recer
ca en sistemes amb aprenentatge

•

Josep Montserrat, director del
Departament de Màquines i
Motors. El professor titular d’univer

pas
Nova convocatòria per a la promoció a l’escala administrativa
Tal com es va acordar amb la Junta del PASF, la Universitat convocarà a promo
ció 150 places d’administratiu. L’oposició constarà d’un curs formatiu de 28 hores
amb tres mòduls: Context, rol i habilitat (amb una durada de 8 hores), Treball en
equip i col·laboració interdepartamental (8 hores) i Motivació i canvi (12 hores). La
formació es realitzarà mitjançant dues vessants complementàries: el manual i les
exposicions que es realitzaran a l’aula, les quals tindran un elevat component
pràctic.
Els participants en les oposicions hauran de respondre un qüestionari de nivell
abans d’iniciar el primer mòdul de formació i en finalitzar cada mòdul n’hauran de
fer una síntesi, per reflexionar sobre els continguts rebuts, facilitarne l’assimilació
i detectar si és necessari incidir en algun concepte per tot el grup. La prova d’a
valuació final es basarà en un qüestionari de respostes tancades

•

Eleccions sindicals PAS-L. El 4 de juny van tenir lloc les eleccions sindicals
per al Comitè d’Empresa. CAU i CCOO han obtingut 7 representants cadascun,
mentre que UGT n’ha obtingut 6 i CSIF 3

•

sitat Josep Mont
serrat ha estat ele
git director del
Departament de
Màquines i Mo
tors. Doctor en
ginyer industrial,
està adscrit a
aquest departament des del 1979. Ha
estat director del Centre Experimental
de Refrigeració i Climatització de
l’ETSEIB, cofundador del Grup de
Fred, expert en l’àmbit de la qualitat de
l’aire interior i la síndrome de l’edifici
malalt, i president de l’Associació
Catalana de Tècnics en Energia, Cli
matització i Refrigeració

•
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estudiants
Atorgats els premis UPC de Ciència i
Tecnologia per a estudiants de secundària
El disseny i la construcció d’un sistema de refrigeració líquida
per a un ordinador, realitzat per l’estudiant de secundària Raül
Pujol, ha estat el guanyador del certamen
La quarta edició dels premis UPC de
Ciència i Tecnologia per a estudiants de
secundària ja té guanyadors.
El primer premi al millor treball de recer
ca realitzat per un estudiant de
secundària és el titulat Disseny i cons
trucció d’un sistema de refrigeració
líquida per a un ordinador, realitzat per
Raül Pujol, de l’Institut Ramon Munta
ner de Figueres. El segon premi, Un
altímetre mandrós: sistemes de mesu
ra altitudinal, ha estat presentat per
Andrés Alvarruiz, de l’Escola Pia de
Granollers. I un Prototipus de premsa

pneumàtica per a trencar avellanes,
d’Òscar Durro, de l’Escola Vedruna
Gràcia, de Barcelona, s’ha endut el ter
cer. El jurat ha atorgat un quart premi al
treball Sistemes de propulsió aerospa
cials, de Nil Anglí, de l’Escola Manolo
Hugué, de Caldes de Montbui.
A més, pel caràcter multidisciplinari en
l’aplicació de les matemàtiques i la físi
ca i per l’originalitat i l’enginy del treball,
el jurat ha atorgat un premi especial a
Júlia Gens i Míriam Roure, de l’Aula
Escola Europea de Barcelona, pel pro
jecte Percolare

•

•

dursi.gencat.net

Beques per desenvolupar els
projectes de fi de carrera. L’em
presa Tempos 21 ha convocat un con
curs per premiar amb una beca les
millors idees en l’àrea de la innovació
en comunicacions mòbils. Es poden
presentar al concurs estudiants de
darrers cursos. Els guanyadors podran
desenvolupar la idea com a projecte
de fi de carrera i fer pràctiques a l’em
presa amb una beca de col·laboració
entre la Universitat i l’empresa, dotada
amb 4.000 euros. La data límit de pre
sentació de propostes és el 30 de juliol
i les pràctiques es realitzaran durant el
proper curs 20032004

•

http://www.upc.edu/estudiants
innovacio@tempos21.es
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per al proper curs 20032004 s’activa
novament la Campanya del 0,7% a la
UPC. Aquesta iniciativa permet cada
any, gràcies a l’aportació dels estu
diants, que el Centre de Cooperació per
al Desenvolupament (CCD) continuï
donant suport a projectes de coopera
ció amb països en vies de desenvolu
pament. Els estudiants poden participar
en la campanya fent una aportació de 3
euros, en el moment de la matrícula

•

http://www.upc.edu/ccd

L’EUPVG es mobilitza
per l’Índia

Préstecs per postgraus. L’Agèn
cia de Gestió d’Ajuts Universitaris i de
Recerca (AGAUR) ofereix, a partir del
proper curs acadèmic, als estudiants
de doctorats i de màsters la possibili
tat de sol·licitar un préstec per pagar
la matrícula i, de manera opcional,
obtenir una ajuda mensual durant la
durada del postgrau. L’import màxim
que es pot sol·licitar és de 30.000
euros i 825 euros mensuals

S’inicia la nova campanya del
0,7. Amb el nou període de matrícula

La Fundació Vicens Ferrer s’encarregarà de distribuir tot el material
per les escoles hindús per donar
suport als projectes educatius
L’Escola Universitària Politècnica de
Vilanova i la Geltrú (EUPVG) ha fet una
campanya de recollida de material
escolar que s’ha donat a la Fundació
Vicens Ferrer de l’Índia per col·laborar
de forma solidària en els projectes edu
catius que du a terme la Fundació. Al
Campus Nord també s’ha organitzat
una campanya de recollida de material i
mobiliari escolar, de roba i de fons per a
la dotació d’escoles amb pocs recursos del Marroc. Tot això permetrà millorar les
condicions escolars dels alumnes, assegurarne la continuïtat a l’escola i disminuir
l’alta taxa d’analfabetisme de la zona. L’aportació es pot fer fins el 15 de juliol

•

http://www.univers.upc.es

Convocatòria de beques UPC per finalitzar la tesi doctoral. El Con
sell de Govern ha ratificat l’acord de la Comissió d’Investigació per concedir 8
beques predoctorals per finalitzar la tesi, entre els estudiants de qualsevol pro
grama de doctorat vigent a l’oferta d’estudis de doctorat de la UPC.
El sol·licitant de la beca, dotada amb 962 euros al mes, ha de tenir aprovats els
32 crèdits i ha d’haver obtingut el reconeixement de la suficiència investigadora,
pel pla 1985 o 1998. Així mateix, haurà d’estar integrat en equips de recerca que
actualment estiguin realitzant un projecte rellevant de recerca de finançament
públic o privat. Les sol·licituds s’han de presentar al Vicerectorat de Doctorat,
Recerca i Transferència de Tecnologia durant el mes de setembre

•

notes sobre el Consell de Govern

26 de juny de 2003

Al Consell de Govern es va informar dels projectes de reials decrets per a la convergència europea,
dels resultats obtinguts pels estudiants de la UPC el curs 2001-2002 i dels sexennis de recerca.
També es va presentar la relació d’ens de la UPC.
Ratificació d’acords de les comissions del Consell de
Govern provisional. El Consell de Govern va ratificar per
consens un conjunt d’acords de les comissions següents:
Comissió de Docència: les activitats i assignatures de lliure
elecció per al curs acadèmic 20032004.
Comissió Econòmica: l’emissió d’un informe favorable en
relació amb l’expedient 001/2003 d’alteració del pressupost
vigent, per incorporació de més ingressos específics, per a
la seva aprovació, si escau, pel Consell Social. Així mateix,
la remodelació d’espais al Campus Nord i el conveni d’ad
hesió de la UPC a l’anella científica UPCFCRCESCA.
Comissió d’Investigació: els congressos notables de la UPC,
les revistes notables de la UPC i la convocatòria de beques
UPC per finalitzar la tesi doctoral.
Comissió de Personal i Acció Social: el reconeixement de
mèrits docents vençuts el 31 de desembre de 2002 ajornats
i l’ampliació del termini d’associació amb Midat Mútua.
Acords. El Consell de Govern va aprovar l’elecció de Xavier
Àlvarez i Agustí Pérez per proveir dues vacants al Centre de
Cooperació per al Desenvolupament, i de Núria Martín per
proveir una vacant a la Junta Electoral d’Universitat. També
es va aprovar per consens la concessió dels premis extraor
dinaris de doctorat 20002001 (vegeu pàg. 9), el Pla d’acció
tutorial de la UPC (vegeu pàg. 8) i l’elaboració d’un informe
favorable en relació amb la proposta de conveni entre la
UPC, el DURSI, l’FCR i el CIDEM per a l’estructuració jurídica
del Projecte I2CAT, perquè l’aprovi, si escau, el Consell Social.
Així mateix, el Consell de Govern va aprovar per consens
emetre un informe favorable en relació amb l’aprovació dels
comptes en la participació de la UPC en tres empreses de
base tecnològica aprovades el 2003 pel CIDEM, perquè l’a
provi, si escau, el Consell Social (vegeu pàg. 10).
Documents informatius. Els membres del Consell de
Govern van rebre informació dels projectes de reials decrets
per a la convergència europea i, d’altra banda, dels resultats
obtinguts pels estudiants a la UPC del curs acadèmic 2001
2002.
També es va informar de la constitució i composició del
Comitè Gestor de les Edificiacions del Campus de l’Engin
yeria Industrial de Barcelona i de l’aparcament de l’edifici A0,
i es va presentar l’informe de control intern 20002002, l’in
forme d’auditoria de l’exercici 2002 d’UPCnet, SL, l’informe
de seguiment del pressupost vigent i estat de la Tresoreria, i
el procediment per a l’adaptació del professorat contractat
a les figures previstes a la LUC (vegeu pàg. 5).
Així mateix, es va informar del nomenament de Josefina

Auladell, gerenta de la UPC, com a membre de la Comissió
Tècnica CEIBUPC per a la integració de l’EUETAB (ESAB) a
la UPC, i de Josep Villarreal, com a membre de la Comissió
Tècnica CEIBUPC per a la integració de l’EUETAB a la
UPC. Altres temes presentats van ser el seminari de creació
d’empreses de base tecnològica des de les universitats
(vegeu pàg. 10).
Presentació de l’informe sobre els sexennis de recerca a la UPC. El Vicerectorat de Recerca i Projectes Especí
fics va presentar l’informe sobre el nombre de professors
segons el nombre de sexennis. Per a cada un dels camps
científics i departaments s’ha calculat el nombre total de
professors funcionaris doctors a temps complet, segons el
nombre de sexennis.
Informació sobre la relació dels ens de la UPC. El Vice
rectorat de Formació Permanent i Grup UPC va informar de
la relació dels ens de la UPC, un document que té l’objectiu
de tenir al dia i actualitzar de forma àgil tota la informació
sobre els ens que formen la UPC o s’hi vinculen.
La informació sobre cadascun d’aquests es recollirà en una
base de dades. Es destaquen tres categories d’ens: el Grup
UPC; les entitats vinculades, de tipus 1 (que tenen un con
veni que regula la relació econòmica i laboral entre l’entitat i
la UPC) i de tipus 2 (la resta d’entitats vinculades que es
diferencien en funció del tipus d’institució que les promou),
així com els ens interns.
Nomenaments del rector. Representants de la UPC a la
Comissió Paritària del conveni de col·laboració entre l’Ajun
tament de Barcelona, la UPC, la Fundació “la Caixa” i la Fun
dació Politècnica de Catalunya per impulsar el Programa
d’acostament de la gent gran a les tecnologies de la infor
mació i la comunicació: Guillermo Lusa, del Departament de
Matemàtica Aplicada I, i Joan Maria Miró, vicerector de
Docència i Extensió Universitària. Representant de la UPC a
la Comissió Paritària del mateix conveni entre la UPC, la Fun
dació “la Caixa” i l’FPC: Joan Maria Miró, vicerector, i Ramon
Pallàs, del Departament d’Enginyeria Electrònica.
Persona d’enllaç entre la UPC i l’Associació del Professorat
de Tecnologia de Catalunya (APTC): Ramon Bragos, del
Departament d’Enginyeria Electrònica.
Representants de la UPC a la Comissió Mixta de l’acord de
col·laboració entre la UPC, l’Ajuntament de Castelldefels i
l’Associació Viure i Conviure de la Caixa d’Estalvis de Cata
lunya: Manel Gasulla, del Departament d’Enginyeria Electrò
nica

•

La informació sobre el Consell de Govern es pot consultar a: http://www.upc.edu/bupc
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L’estiu al Geomuseu

Aprovada l’oferta
d’assignatures i activitats
de lliure elecció per al curs
acadèmic 2002-2003
El Consell de Govern ha aprovat la
proposta d’oferta d’assignatures i acti
vitats de lliure elecció de la UPC per al
curs 20032004.
L’oferta, dissenyada a partir dels nous
criteris de selecció i valoració aprovats
pel Consell de Govern, està formada
per assignatures de lliure elecció de la
UPC, per assignatures troncals, obli
gatòries o optatives d’altres plans
d’estudis de la Universitat i per assig
natures de la Universitat de Barcelona
(UB).
També s’inclouen en la nova oferta
assignatures impartides per altres insti
tucions i assignatures del programa
Intercampus, impartides a través d’In
ternet per diverses universitats catala
nes amb el suport del Departament
d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació de la Generalitat de Cata
lunya.
Finalment, s’inclouen activitats de for
mació no reglada d’àmbit universitari
susceptibles de ser reconegudes com
a crèdits de lliure elecció
Tota la informació sobre la nova oferta
d’assignatures de lliure elecció es pot
consultar el portal d’estudiants del
web de la UPC

El laboratori i Museu de Geologia Valentí Masachs (Geomuseu) i els laboratoris
de química del Departament d’Enginyeria Minera i Recursos Naturals a l’EUPM,
van acollir els passats dies 25, 26 i 27 de juny els tallers de geologia i química.
La iniciativa, que estava adreçada a estudiants entre 10 i 18 anys, va comptar
amb una destacada participació.
Durant les quatre hores de cada taller els assistents van tenir l’oportunitat d’i
dentificar minerals amb els sentits del cos humà, saberne la utilitat industrial i
observarlos amb detall amb la lupa binocular.
Després, van poder "entrar" dins de les roques i veure la gran quantitat de
minerals que les formen amb l’ajut del microscopi petrogràfic, aparell sense el
qual no es podrien pas identificar.
Un total de 90 persones van passar pels laboratoris de química, on van poder
experimentar la quantitat de nicotina que hi ha en una cigarreta, van poder fer
gelats amb gel i sal, comparar les diferències de volum entre un quilo de mer
curi i un quilo de patates i observar les diferents conductivitats elèctriques de
minerals, metalls, roques, patates, llimones, etc.
D’altra banda, va ser una oportunitat per explicar als estudiants les sortides
professionals de les carreres d’Enginyeria de Mines i de Química, per a les
quals nois i noies van manifestar el seu interès. Els tallers van ser realitzats per
Xavier de las Heras, Jordi Portabella i Xesca Sala, de l’especialitat d’Enginyeria
Química, i Claudia Mesa i jo mateix, del Museu de Geologia Valentí Masachs.

•

Joaquim Sanz
Director del Museu de Geologia Valentí Masachs

http://www.upc.edu/estudiants

Nou Diploma de Tècnica i Cultura. La Universitat, per mitjà de la
Càtedra Unesco de Tècnica i Cultura
Pere Duran Farell, atorgarà a partir del
proper curs el Diploma de Tècnica i
Cultura als estudiants que durant la
seva estada a la Universitat obtinguin
un mínim de 20 crèdits de lliure elec
ció en assignatures que estimulin la
reflexió i l’estudi al voltant de les
implicacions socials, culturals i èti
ques de l’activitat tecnològica.
Cada mes de juliol es farà públic el
llistat de les assignatures de lliure
elecció que responen a aquests con
tinguts i que els estudiants podran
elegir en el moment de la matrícula

Universitària Politècnica de Barcelona
ha presentat una nova línia de recerca
sobre eficiència energètica que s’em
marca en el Pla d’eficiència en el con
sum de recursos del Pla de medi
ambient.
L’objectiu és que professorat, estu
diants i col·laboradors treballin conjun
tament en un taller de projectes fent
propostes ambientals per reduir el
consum de recursos energètics i d’ai
gua a les edificacions de la UPC.
Es convidaran especialistes en eficièn
cia energètica i energies renovables,
que durant el taller aportaran sentit crí
tic als treballs de fi de carrera

http://www.upc.edu/estudiants

http://www.upc.edu/mediambient

•
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El CRESCA s’incorpora a la
Xarxa de Centres de Suport a
la Innovació Tecnològica

Un estudi alerta sobre l’erosió de sòls
i la desertificació a Espanya
L’estudi ‘Degradació de sòls i desertificació’, elaborat per Álvaro
Feliu, del Departament d’Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental, identifica cinc escenaris de degradació dels sòls a Espanya i proposa línies estratègiques d’actuació per a Catalunya.
El treball analitza les formes de degradació del sòl que poden causar desertifica
ció: erosió, pèrdua de matèria orgànica, salinització i compactació. També propo
sa l’aplicació de mesures preventives i correctores per evitar la degradació dels
sòls en les zones més afectades de l’àmbit agrícola i forestal de Catalunya.
Impulsat per la Fundació Gas Natural i el Departament de Medi Ambient de la
Generalitat, el treball descriu els següents escenaris de desertificació: els conreus
hortícoles d’Almeria i els regadius de Castellala Manxa, per la sobreexplotació
d’aqüífers; les plantacions d’olivera de Jaén i Còrdova en sòls desprotegits en
pendent; els regadius de la vall de l’Ebre, a causa de la salinització, i les deveses
extremenyes, a causa de l’erosió derivada de la sobrepastura. A Catalunya, les
zones agrícoles més afectades són les que concentren la major part dels conreus
llenyosos, entre els quals destaquen la vinya, l’olivera i la fruita seca

•

http://www.upc.edu/noticies

S’ha incorporat a la Xarxa de Centres
de Suport a la Innovació Tecnològica
(Xarxa IT) de la Generalitat el Centre de
Recerca en Seguretat i Control Alimen
tari, a través del Departament d’En
ginyeria Química.
El CRESCA, dirigit per Josep Garcia
Raurich i situat a l’edifici de l’Institut
Politècnic del Campus de Terrassa,
centra la seva activitat tant en la recer
ca bàsica i aplicada com en la forma
ció especialitzada en el camp de la
seguretat i el control alimentari, com a
eina de transferència de resultats cap a
les empreses del sector alimentari. Així
mateix, el CRESCA desenvolupa eines
de suport a la docència en aquelles
assignatures relacionades amb la tec
nologia alimentària

•

Tel. 93 739 82 41

Dissenyen un dispositiu
electrònic totalment plàstic
Un equip d'investigadors encapçalat
per Joaquim Puigdollers, del Grup de
Dispositius Semiconductors (GDS) que
lidera el professor Luis Castañer, ha
aconseguit crear un dispositiu electrò
nic —un transistor d'efecte de camp—
utilitzant capes fines d'un compost
semiconductor orgànic anomenat pen
tacè.
Els investigadors han dissenyat una
estructura que utilitza PEN (polietilè de
nafatalè) com a substrat, polimetil de
metacrilat com a dielèctric i pentacè
com a material semiconductor. Aques
ta estructura té unes bones caracterís
tiques elèctriques com a transistor de
capa fina (Thin Film Transistor, TFT), és
flexible i, per tant, pot ser d'interès per
fabricar circuits electrònics flexibles de
baix cost, com ara pantalles (displays).
En l'actualitat gairebé tots els disposi
tius de la indústria microelectrònica es
fabriquen amb semiconductors inorgà
nics (silici i arseniur de gali, per exem
ple). No obstant, els darrers anys hi ha
hagut un gran interès en l'obtenció de
dispositius utilitzant molècules orgàni
ques com a material semiconductor.
Aquests tipus de dispositius microe
lectrònics obren un nou camí per cons
truir equips electrònics econòmics, fle
xibles i, fins i tot, biodegradables

•

Premi FAD 2003 a l’exposició ‘Gaudí.
La recerca de la forma’
La 45a edició dels Premis FAD va premiar,
en l’apartat d’Espais Efímers, l’exposició
“Gaudí. La recerca de la forma”, realit
zada per un equip multidisciplinari de la
UPC i que va inaugurar oficialment l’Any
Gaudí el març del 2002, al Saló del Tinell
de Barcelona. El jurat dels premis va
reconèixer el valor pedagògic del conjunt
de l’exposició, que va tenir com a comissari
Josep GómezSerrano

•

http://arq-infad.arqa.com

Es crea la Càtedra Abertis de Gestió
d’Infraestructures de Transport
La UPC i la corporació d’infraestructu
res Abertis han creat la Càtedra Abertis
de Gestió d’Infraestructures de Trans
port, que té com a director el catedrà
tic de Transport Francesc Robusté.
L’objectiu de la nova càtedra és realit
zar activitats de formació, recerca,
innovació i divulgació en l’àmbit de la
planificació i la gestió de les infraes
tructures i els serveis del transport.
La Càtedra, amb seu a l’ETSECCPB,
treballarà en projectes europeus d’R+D
i altres projectes estatals o internacio
nals d’interès comú. Té previst desen
volupar recerca innovadora en gestió,
autopistes, logística i gestió d’aero

ports. Aquesta nova càtedra neix amb
la voluntat de ser un vincle aglutinador
d’experts dins la Universitat i l’entorn
empresarial i institucional per potenciar
l’aplicació de les tecnologies de la
informació i de les comunicacions en el
transport i en sistemes de transport
intel·ligent (ITS).
En el marc de la Càtedra s’ha creat el
Premi Abertis, de convocatòria anual, i
d’àmbit estatal i dotat amb 4.000
euros, destinats als millors treballs de
recerca presentats per estudiants en el
camp de l’anàlisi i la modelització del
transport

•

http://www-catedraabertis.upc.es
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Premis

La creació d’empreses de base tecnològica
El 19 de juny va tenir lloc al Campus Nord un seminari organitzat
per la UPC i el CIDEM, per presentar a la comunitat universitària
la nova metodologia dels trampolins tecnològics i la nova
modalitat de suport financer del CIDEM per a projectes de base
tecnològica a la universitat
El nou model de finançament del
CIDEM per a empreses de base tec
nològica que neixen al si de la universi
tat, l’anomenat Capital Concepte, es
basa en el fet que les universitats con
verteixen els recursos econòmics apor
tats pel CIDEM en participacions del
capital d’aquests projectes empresa
rials. En aquest context, el Consell de
Govern ha aprovat l’aportació de la
UPC —en la nova modalitat de comp
te en participació— als fons propis de
tres empreses de base tecnològica,

presentades pel Programa Innova i
aprovades pel CIDEM. Es tracta de les
empreses Microsistemes Baolab, pro
jecte de Josep Montanyà; Enginsoft,
de Xavier Borrell, i Openwired, de José
Norte. D’altra banda, el Programa
Innova ha rebut per part del CIDEM el
reconeixement com a millor trampolí
tecnològic, pel nombre de projectes
gestionats, la qualitat, la implicació en
el desenvolupament i la dinamització
de la Xarxa de Trampolins Tecnològics,
així com per la seva trajectòria

Premis extraordinaris de doctorat 2000-2001. Els premis extra
ordinaris de doctorat corresponents al
curs 20002001 han recaigut en els
candidats següents, segons que va
informar el Vicerectorat de Doctorat,
Recerca i Transferència de Tecnologia
al Consell de Govern del 26 de juny: en
l’àmbit de l’arquitectura i l’urbanisme,
Julián Galindo; en l’àmbit de l’electrò
nica i les telecomunicacions, ex aequo
Juan C. Collado i Gonzalo Seco; en
l’àmbit de l’enginyeria a la indústria i
l’organització d’empreses, ex aequo,
Blanca Roncero i Lluís Ros; en l’àmbit
de la informàtica, Jordi Petit; en
matemàtiques, José A. Martín; en
ciències, ex aequo Nicola G.A. Abres
cia i David Zanuy, i en enginyeria civil,
Agustí PérezFoguet.

•

El soterrament de les línies d’alta tensió
Darrerament hem vist diversos moviments contra les línies aèries d’alta tensió.
Primer eren moviments veïnals, després s’hi van sumar uns quants ajunta
ments, alguns dels quals van demanar assessorament tècnic. Un d’aquests
era el de Rubí (el municipi de Catalunya amb més instal·lacions de 400 i 220
kV en el seu entorn urbà), que va encarregar un estudi al Centre d’Innovació
Tecnològica en el Control de l’Electricitat i l’Automatització (CITCEAUPC).
Al desembre de 2001, va caure un cable d’una línia de 220 kV a Rubí. Les pro
testes veïnals i la preocupació de molts ajuntaments van donar lloc a la Decla
ració de Rubí, signada al febrer de 2002 i que demana el desviament o el sote
rrament de les línies urbanes.
Les línies aèries representen una sèrie de perills de baixa probabilitat (caiguda
de cables, risc elèctric si s’hi acosten objectes metàl·lics). També creen camps
electromagnètics i tenen un impacte visual important. Però les línies subterrà
nies presenten riscos en ferse obres (especialment en l’entorn rural), menys
qualitat de servei (es triga molt més en trobar i reparar avaries), més impacte
ambiental (constitueixen una barrera per a les aigües de drenatge i per al pas
d’animals subterranis, ja que requereixen molt més material i un volum d’ex
cavació important) i un camp magnètic considerable just a sobre de la línia. Per
tant, davant d’una línia que passa pel nucli urbà o per un àrea d’especial
interès, ens hem de plantejar primer si aquella línia deixarà de ser necessària
en un futur immediat. Si no és així, cal estudiar un possible traçat alternatiu de
la línia viable tècnicament i econòmicament, que redueixi l’impacte. Si aques
ta solució no és possible, l’única opció serà el soterrament. Si se soterra una
línia, convé ferho sota la via pública o aprofitant altres infraestructures perquè
el pas de la línia quedi perfectament documentat i les possibles obres que
puguin afectar la línia estiguin controlades. Darrerament l’ICAEN ha començat,
conjuntament amb les companyies elèctriques i els ajuntaments, a encarregar
estudis d’impacte i alternatives per a aquelles línies que passen per una zona
urbana i que poden afectar més habitants.
Oriol Boix
Departament d’Enginyeria Elèctrica

Es lliuren els Premis Uralita. El
treball titulat Regulación local del
depósito de retención de aguas pluvia
les de Taulat, de l’estudiant Anna
Alsius, de l’ETSECCPB, ha rebut el pri
mer Premi Uralita Obra Civil 2003
sobre medi ambient, conduccions i
tractaments d’aigua. El jurat d’aquest
premi, adreçat a estudiants del centre,
també ha atorgat dos accèssits als tre
balls: Emissions de metà en aiguamolls
construïts de flux subsuperficial per al
tractament d’aigües residuals, d’Anna
Castro, i Influència de l’addició de llots
secs de l’EDAR de Montornès del
Vallès en les propietats mecàniques i
de durabilitat de morters de ciment
Portland, de Víctor Rodríguez.
Premis Dragados 2002-2003. El
Premi Dragados 200203 per a projec
tes de fi de carrera de l’ETSECCPB ha
estat per al treball Parc fluvial al pas
seig del riu de Manresa, de Guillem
Baraut; el segon premi a la tesina d’es
pecialitat l’ha rebut la Proposta d’una
xarxa d’autobús per a un transport
sostenible de la ciutat de Barcelona,
de l’estudiant Lucía Benedicto.
El jurat del premi també ha atorgat una
menció especial al treball Reutilització
del pont de ferrocarril sobre l’Ebre a
Tortosa (urbanització de l’entorn), pre
sentat per Juan Mestre, i cinc accès
sits
http://www-camins.upc.es

•
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Publicacions

La UPC inaugura el curs el 25 de setembre
L’auditori de l’edifici Vèrtex acollirà el
proper 25 de setembre a les 12 hores
l’acte d’inaguració oficial del nou curs
del sistema universitari català. A l’acte,
que serà presidit pel president de la
Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol,
seran presents els rectors de les uni

versitats catalanes i altres personalitats
del món acadèmic, polític i cultural. La
lliçó inaugural anirà a càrrec de Marco
Antonio Rodrigues Días, conseller
especial del rector de la Universitat de
les Nacions Unides i director de la Divi
sió d’Educació Especial de la Unesco.

Concurs per dissenyar la carpeta de la UPC
Els estudiants dissenyaran la carpeta per al proper
curs 20042005 a través d’un concurs organitzat per
la Universitat, en el qual serà la mateixa comunitat
universitària qui elegirà la proposta de disseny guan
yadora gràcies a les seves votacions. Els dissenys
finalistes, seleccionats pel jurat del concurs, es publi
caran al web a finals de novembre, i el professorat, el
PAS i els estudiants podran votar el disseny guanya
dor a principis de desembre. Abans d’acabar l’any la
Universitat farà públic el disseny guanyador, així com
els seus creadors Les bases del concurs es poden
consultar a: http://www.upc.edu/carpeta04-05

•

Congrés d’Innovació Educativa
Del 23 al 25 de juliol tindrà lloc a l’Esco
la Universitària Politècnica de Vilanova i
la Geltrú l’XI Congrés Universitari d’Inno
vació Educativa en els Ensenyaments Tècnics, IEET’03. El congrés, que serà
inaugurat pel director general d’Universitats, Claudi Alsina, inclourà més de
duescentes ponències i dues taules rodones al voltant de les tendències en la
innovació educativa i l’espai europeu d’ensenyament superior, en les quals parti
ciparan destacats experts
http://www.upc.es/eupvg/xic

•

La carpeta de la UPC per al
curs 2002-2003. Els estudiants de la
UPC han rebut la nova carpeta del pro
per curs acadèmic, que recull, a més
dels materials per a la matrícula, altres
informacions sobre els diferents serveis
que ofereix la Universitat, com ara
l’Univers o les escoles d’idiomes.
Els estudiants de primer curs reben
juntament amb el material de matrícula,
La UPC t’informa, la guia que informa
sobre tot el que cal saber de la Univer
sitat: els estudis, les diferents normati
ves, les pràctiques a empreses, la
inserció laboral i la mobilitat internacio
nal. Tots els estudiants que hi estiguin
interessats podran consultarla al web
al portal d’estudiants

•

http://www.upc.es/estudiants

Gaudí invisible.

... i al web

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

Les publicacions digitals de la
UPC, a un clic. La pàgina web de
Publicacions institucionals ofereix una
nova secció que permet accedir o
subscriure’s a revistes i butlletins
electrònics realitzats per serveis de la
UPC. Les publicacions recollides fins al
moment són: la versió en PDF de l’Informacions; la revista L’@, dirigida als
estudiants i elaborada pel Servei de
Comunicació Institucional (SCI); el Butlletí TEch en PDF, que edita el Servei de
Biblioteques i Documentació i que ofe
reix recursos d’informació en ciència i
tecnologia; el Butlletí de l’ICE, de l’Ins
titut de Ciències de l’Educació; els
Breus de Medi Ambient, un recull de

notícies i esdeveniments que s’envia
des del Pla de medi ambient; la revista
In-noves, del Programa Innova, i la
publicació D’interès, un servei de difu
sió selectiva d’informació sobre les
temàtiques a què abasta la Biblioteca
Rector Gabriel Ferraté.
A Publicacions institucionals es poden
consultar les versions digitalitzades de
les publicacions editades per l’SCI,
com són les guies d’estudis i altres
materials de promoció de la UPC, la
Guia de programes de mobilitat internacional, memòries d’unitats i serveis,
o el pressupost de la UPC. Des d’aquí
també es pot accedir a tot el fons d’E
dicions UPC

•

L’equip del CAIRAT i
Josep Gómez, del
Departament d’Es
tructures a l’Arqui
tectura, han recupe
rat gràficament cinc
obres menors d’An
toni Gaudí, desapa
regudes o profundament modificades
en l’actualitat: la cascada de la Casa
Vicens, al barri de Gràcia; la torre mira
dor La Miranda, a Llinars del Vallès; les
Escoles Provisionals i l’Obrador de
Gaudí, totes dues a l’illa de la Sagrada
Família, i la nau de la Cooperativa
Obrera Mataronense, a la capital del
Maresme. El llibre, amb pròleg de
Daniel GiraltMiracle, inclou dades
històriques i documentació gràfica

•

www.upc.es/noticies
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Gabriel M. Silberman,
Director del Programa de centres d’estudis
avançats (CAS) d’IBM

“La bioinformàtica tindrà en els
propers anys un gran impacte
en la millora de la salut”

Quina és la missió dels centres
d’estudis avançats (CAS) d’IBM?
El primer CAS es va crear a Toronto fa
13 anys i desenvolupa projectes con
junts amb les universitats. La missió
principal dels CAS és transferir conei
xement entre les universitats i els grups
d’R+D d’IBM, exposar al món acadè
mic els problemes reals dels productes
informàtics que estem desenvolupant
per introduir al mercat. L’altre objectiu
és ajudar en l’àmbit de l’educació dels
estudiants. Per als professors és
important saber què està passant en el
mercat, i poder ensenyar als estudiants
les eines que necessitaran en la seva
vida professional.
Per què s’ha triat Barcelona i, concretament, la UPC per ubicar un
CAS?
Pel fet que a Barcelona, i a la UPC, ja
hi havia l’Institut de Recerca CEPBA
IBM (CIRI), que en aquests tres anys
d’existència ha forjat els llaços d’unió
amb els laboratoris d’R+D d’IBM i ha
creat el potencial per dur a terme pro

jectes conjunts. Atès que IBM a
Espanya no té cap laboratori d’R+D,
ens va semblar que era el lloc idoni per
tractar un model una mica diferent i,
alhora, aprofitar la xarxa de CAS que
estem construint per contactar local
ment amb altres universitats. En el
futur, espero que s’estableixin més
acords entre la UPC i altres laboratoris
d’IBM.
Quin benefici treuen els investigadors de treballar en un CAS?
Els professors han d’encarar com defi
nir un problema real, com aportar una
solució rellevant i com provar la idea,
amb unes dades i uns sistemes con
crets. Això ho poden experimentar en
els CAS, ja que aquests ofereixen als
investigadors l’accés a problemes reals
en sistemes reals, l’accés al codi del
software d’IBM.
És una manera de fer que els investigadors estiguin més a prop de les
necessitats del mercat?
Sí, però també des del punt de vista de
la recerca bàsica. Als CAS tenen les
eines per comprovar que la teoria, els
models i les simulacions amb què tre
ballen es corresponen amb la realitat.
Fins a quin punt ens canviaran la
vida o l’entorn de treball uns ordinadors molt més potents?
És difícil preveure el futur. Els anys sei
xanta ningú no s’imaginava que tot
hom acabaria tenint ordinador a casa
seva i, en realitat, del que es parlava és
que el computador substituiria moltes
de les nostres tasques quotidianes i
que hauríem de treballar menys durant

la setmana. Però ara treballem més
durament que abans. En els propers
cinc anys el que tindrà un gran impac
te és la bioinformàtica, ja que millorarà
la qualitat de vida des del punt de vista
de la salut. Gran part d’aquest progrés
es traduirà en avenços rapidíssims en
el tractament individual de malalties.
També crec que sorgiran noves formes
de fer negocis

•

L’Institut de Recerca CEPBAIBM, especialitzat en computació
d’altes prestacions, arquitectura
d’ordinadors i gestió de grans
bases de dades, amb seu al Cam
pus Nord, s’ha convertit, coincidint
amb el tercer any de la seva crea
ció, en un dels vuit centres mun
dials d’estudis avançats (CAS) en
informàtica d’IBM. És el segon
d’aquest tipus a Europa i el primer
a Espanya. Dirigit per Mateo Vale
ro, Jesús Labarta i Francesc Subi
rada, el CIRI, on treballen 60 per
sones, col·labora amb els labora
toris d’IBM situats a Nova York,
Toronto, Califòrnia (EUA) i Böblin
gen (Alemanya). Un dels projectes
estrella és el Blue Gene, l’objectiu
del qual és construir l’ordinador
més potent del món, que tindrà
una capacitat de càlcul d’1 peta
flop/s (cent vegades més gran que
la del computador actual més
potent)
www.ciri.upc.es

•

Dipòsit Legal B17.37189

Gabriel M. Silberman, un dels
màxims líders tecnològics d’IBM,
ha visitat recentment la UPC amb
motiu de la reunió anual de l’Institut de Recerca CEPBA-IBM (CIRI).
Silberman ha anunciat el nou acord
per reconvertir el CIRI en un dels
vuit centres d’estudis avançats
(CAS) d’IBM, una xarxa mundial
que vol fomentar l’R+D entre la universitat i la multinacional en el disseny d’alta tecnologia.

