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La història recent del nostre país i el paper que hi ha tingut el 
sistema universitari han fet que la Universitat esdevingui 
una de les empreses més autogestionades del país. En el cas 
de la Universitat Politècnica de Catalunya, la capacitat d'au
togovern està regulada en els nostres Estatuts, elaborats en el 
marc establert per la LRU, aprovats per decret el 4 de juliol 
de 1985 i revisats el 23 de febrer de 1994. 
És, precisament, aquesta capacitat de projectar i decidir el fu
tur el que converteix les eleccions al Claustre en un esdeve
niment clau de la vida universitària. La Universitat no pot 
impulsar-se sola, necessita la col.laboració de tots els col.lec
tius que la componen per assolir els seus objectius. En aquest 
sentit, la convocatòria d'eleccions aprovada per la Junta de 
Govern del passat mes d'octubre ens ha d'impulsar a partici
par en un procés electoral que permetrà elegir lliurement els 
nostres representants. 
Màxim òrgan de representació universitària, el Claustre 
General és el punt de trobada on convergeixen les experièn
cies de tots els estaments universitaris i on es poden proposar 
totes les iniciatives i aspiracions. Al claustre, la comunitat té 
l'oportunitat de manifestar la seva opinió sobre els problemes 
que afecten la Universitat i el seu entorn. Per tant, aquest ins
trument de govern, format a la Politècnica per 323 membres, 
és també un bon punt de partida des d'on afrontar noves eta
pes, com en la que ara ens trobem. Un període en el qual ne
cessitarem l'esforç de tothom per tal de generar la riquesa 
que la nostra Universitat requereix. 
En el calendari aprovat per la Junta de Govern del proppassat 
20 d'octubre es recull, detalladament, tot el procediment 
electoral que tindrà lloc a la UPC durant els propers mesos 
de novembre, desembre i gener, i que és consultable des de 
l'UPCTEX, des dels diferents punts d'informació dels cam
pus i a les secretaries dels centres. 
Així, l'inici de la campanya electoral i les votacions del "sac 
únic" format pel personal investigador i d'administració i ser
veis tindran lloc els dies 18 i 24 de novembre, i la proclama
ció definitiva dels elegits es farà el 29 del mateix mes. 
En el cas del personal corresponent a centres docents, insti
tuts universitaris, estudiants, i ajudants i becaris graduats, la 
campanya electoral començarà el 12 de desembre, les vota
cions ellS i la proclamació d'elegits serà el dia 22 de desem
bre. Finalment, pel que fa als diferents departaments de la 
UPC, la proclamació de candidatures i l'inici de la campanya 
serà el 17 de gener de 1995, i les votacions, el 23 d'aquest 
mes. Serà el dia 27 de gener quan es faci la proclamació d'e
legits i s'elabori la llista definitiva dels claustrals. 
Des d'aquesta editorial volem fer una crida al professorat, als 
estudiants, al personal d'administració i serveis i a tots els 
col.lectius perquè participin en el procés d'elecció dels nos
tres òrgans de representació i executius i de les comissions 
que ajudaran a portar endavant aquesta Universitat en els 
propers anys. 

La Fundació Politècnica de Catalunya 
inaugura la seu de l'Escola de Fotografia 

Alan Dean Foster, al lliurament del Premi 
UPC de Ciència-ficció 

La Politècnica participa en la Cursa Popular 
Contra la Droga 

La UPC recrea l'Eixample de Cerdà 
en un CD-ROM 

La Politècnica i la Mútua Universal creen la 
primera base de dades antropomètriques 



Alan Dean Foster, al 
lliurament del premi UPC de 
Ciència-ficció 
Més de 70 originals d'arreu del 
món s'han presentat al Premi UPC 
de Ciència-ficció, que organitza 
per quart any consecutiu e l 
Consell Social de la upc. El lliu
rament dels guardons tindrà 110c el 
proper 30 de novembre a l'Aula 
Màster del campus nord i el durà a 
terme l'escriptor nord-ameri cà 
Alan Dean Foster, que va ser fina
lista de la darrera edició. 
De les obres rebudes, un 70% pro
venen de l'Estat espanyol, mentre 
que la resta han arribat de països 
com ara EUA, Israel, No va 
Zelanda, Anglaterra , Mèxi c, 
Canadà, Bèlgica i França. 
Pel que fa a la 11engua, un 66% de 
les obres s 'han presentat en cas
tellà, un 26% en anglès, un 7% en 
català i un 1 % en francès. 
El jurat, format pel coordinador 
dels Serveis Bibliotecaris de la 
UPC, Lluís Anglada, pels profes
sors de la UPC Miquel Barceló i 
Josep Casanovas, pel professor de 
la UAB Louis Lemkow, i per l'es
criptor i especialista en ciència
ficció Domingo Santos, lliurarà un 
primer premi d'un milió de pesse
tes i opcionalment, si la narració 
guanyadora no està escrita en ca
talà o castellà, una menció espe
cial de 250.000 pessetes a la mi-
110r obra escrita en aquestes Ben
gües. Una altra menció serà per a 
la millor narració presentada per 
un membre de la UPC. 

La Fundació Politècnica de 
Catalunya celebra el primer 
ple del seu Patronat 
El passat 26 de setembre va tenir 
Boc la reunió del primer ple del 
Patronat de la Fundació 
Politècnica de Catalunya, presidit 
per Xavier Llobet, president de la 
insti tució. 
En la reunió es van prendre els 
primers acords operatius i es va 
manifestar que la FPC és una ins
titució i una eina de la UPC al ser
vei de la societat, que ha de poten
ciar l'alta funció social que té en
comanada la universitat. 
També es va acordar que la 
Fundació ha de treballar amb la 
voluntat d'oferir serveis i activitats 
de qualitat i incorporar en la seva 
formulació un projecte per al país. 
Durant la reunió va ser nomenat 
secretari de la FPC Enriqu e 
Alcantara. Llicenciat en Dret per 
la UB, és assessor jurídic de la 
UPC i de les principals institu
cions universitàries catalanes. 
Així mateix, es va ratificar el no
menament de la gerent de l'Escola 
de Fotografia, Teresa García. 
La Fundació Politècnica de 
Catalunya està provisionalment 
instal·lada a la Torre Girona, edifi
ci CH. 

La Fundació Politècnica de Catalunya inaugura la seu de 
l'Escola de Fotografia, un centre dotat amb les tecnologies 
més modernes aplicades al món de la imatge 

El rector de la UPC, Jaume Pagès; el president de la Fundació Politècnica 
de Catalunya, Xavier Llobet, i l'alcalde de Terrassa, Manel Royes,van 
inaugurar el dia 21 d'octubre l'Escola de Fotografia de la Fundació 
Politècnica de Catalunya. Situada en una antiga nau industrial que va ser 
cedida per l'Ajuntament de Terrassa, té una superfície de l.200 m2 

La remodelació, realitzada per Enric ReBo, ha adaptat l'edifici d'una úni
ca planta per tal de crear aules, laboratoris, espais comuns i zones d'ad
ministració i serveis. Els laboratoris ocupen la major part de l'espai amb 
un total de 700 m2

, en els quals s'inclouen 4 estudis, que es poden agru
par en un únic plató per a grans realitzacions de 270 m2

• 

Pel que fa a les aules , l'edifici en tindrà tres,una amb capacitat per a 90 
persones, una altra per a 20 estudiants i una tercera equipada informàtica
ment per al tractament de la imatge. 
Aquest curs s'ha començat a impartir al centre el Graduat en Fotografia, 
un títol propi de la UPC que converteix per primera vegada en universita
ris els estudis fotogràfics. La carrera es desenvolupa en tres anys (sis se
mestres) i una càrrega docent de 225 crèdits (148,5 d'obligatoris, 39 d'op
cionals, 22,5 de lliure elecció i 15 del projecte de fi de carrera). 

La UPC participa en la Cursa 
Popular Contra la Droga 

Prop de 1.000 membres de la 
Politècnica van participar el pas
sat 23 d'octubre en la Cursa 
Popular contra la Droga organitza
da per l'Associació d'Esportistes 
contra la Droga. La cursa, de cinc 
quilòmetres, va servir per recaptar 
fons per a la població de Rwanda, 
mitjançant la col·laboració de l'or
ganització Metges Sense 
Fronteres. Tots els participants 
van portar el dorsal número 1 per 
mostrar el seu rebuig al món de les 
drogodependències. 

Presentat el calendari 
d'eleccions al Claustre 
General de la UPC 
Pel que fa a les eleccions del sac 
únic, personal investigador i PAS, 
l' 11 de novembre finalitza el ter
mini de presentació de candidatu
res, el 18 de novembre s'iniciarà la 
campanya electoral, el 25 del ma
teix mes es farà la proclamació 
provisional dels elegits i co
mençarà el període d'impugna
cions i el 29 de novembre es farà 
la proclamació definitiva. 
En el cas de les eleccions per als 
representants de centres docents, 
instituts universitaris, estudiants i 
ajudants i becaris graduats, la pre
sentació de candidatures serà el 28 
de novembre i finalitzarà l'I de de
sembre. El 12 de desembre es pro
clamaran les candidatures i s'ini
ciarà la campanya, que finalitzarà 
el16 amb la proclamació provisio
nal dels elegits, que passarà a ser 
definitiva el 22 de desembre. 
El 12 de gener serà la data límit de 
presentació de candidatures per a 
l'elecció de representants de de
partaments, que podran ser impug
nades fins al 16. La proclamació 
definitiva tindrà lloc el 17 de ge
ner. La llista definitiva de claus
trals es farà pública el 27 de gener. 
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Josep Villarreal, nomenat 
director de la Fundació 
Politècnica de Catalunya 
Josep Villarreal ha estat nomenat 
director general de la Fundació 
Politècnica de Catalunya. 
Villarreal és llicenciat en Ciències 
Econòmiques i Empresarials per la 
UB, i ha desenvolupat tasques de 
gestió administrativa i de personal 
a la Generalitat de Catalunya com 
a tècnic superior d'Administració 
General. Ha exercit responsabili
tats directives i de programació 
econòm ico-financeres dins la 
Corporació Metropolitana de 
Barcelona. També ha estat profes
sor titular interí d'economia a 
l'EUET AB i, darrerament, havia 
dut a terme les tasques de vice-ge
rent de la UPe. 

Serveis Informàtics 
Ramon Roman Viñas ha estat no
menat nou coordinador de Serveis 
Informàtics. Doctor en Ciències 
Físiques per la UAB, ha vinculat 
la seva carrera professional a la in
formàtica. 
Ha participat com a gestor en l'or
ganització dels Jocs Olímpics i ha 
estat consultor de l'empresa 
Electronic Data Systems. 

Consell Social 
Han estat nomenats membres del 
Consell Social Joan Aymerich, 
proposat pels ens territorials en 
substitució de Francesc Trillas; 
Ramon Garriga , proposat pels 
col·legis professionals en substitu
ció de Francesc de P. Labastida; 
per al Consell Executiu, Antoni 
Massagué i Antoni Perramon, en 
substitució de Pere Duran i Jaume 
Giné, i, en representació de la 
Junta de Govern, Pere Botella, que 
substitueix Lluís Jofre. 
D'altra banda, han estat ratificats 
en el seu càrrec Àngel Crespo, 
Joan Cañellas, Josep Ibañez, 
Carles Ponsa i Ildefons Valls. 

Departaments 
El catedràtic José Antonio Rubio 
Solà ha estat escollit nou director 
del Departament d'Enginyeria 
Electrònica. El catedràtic Amadeo 
Delshams és el nou director del 
Departament de Matemàtica 
Aplicada I, en substitució del ca
tedràtic Pedro Pascual. 
Així mateix, ha estat nomenat nou 
director del Departament 
q'Enginyeria Elèctrica el professor 
Angel Luis Orille, que substitueix 
el catedràtic Lluís Humet. 
També han estat nomenats direc
tors el catedràtic Josep Planell, al 
Departament de Ciència del s 
Materials i Enginyeria Metal·lúr
gica, en substitució del catedràtic 
José Manuel Prado, i el catedràtic 
Antoni Viedma, al Departament 
de Resistència de Materials i 
Estructures a l'Enginyeria, en 
substitució del catedràtic Eugenio 
Ibañez. 

L'acte d'inauguració del curs 1994-95 va tenir lloc 
el dia 30 de setembre 

Greenpeace fa una crida 
des de la upe a la 
responsabilitat dels tècnics 
pel que fa al medi ambient 

El president de Greenpeace Espanya, Xavier Pastor, va oferir 
la lliçó inaugural en presència del rector, Jaume Pagès; del 
director general de Recerca de la Generalitat, Joan Albaigés, 
i del president del Consell Social, Xavier Llobet 

La inauguració del curs 1994-95 a 
la Universitat Politècnica de 
Catalunya va tenir enguany com a 
protagonista indiscutible el medi 
ambient, arran de la lliçó inaugural 
que va oferir el presiden t de 
Greenpeace Espanya, Xavier Pastor. 
L'acte va tenir lloc el dia 30 de se
tembre a l'aula capella de la Torre 
Girona, amb la presència de la co
munitat universitària; del rector , 
Jaume Pagès; del director general 
de Recerca de la Generalitat, Joan 
Albaigés, i del president del Consell 
Social, Xavier Llobet. 
La cerimònia es va iniciar amb el 
lliurament de medalles als estu
diants que han aconseguit el docto
rat i als ex-vice-rectors Vera 

Pawlowsky i Albert Prat. Després, va continuar amb la lliçó de Xavier 
Pastor, que va basar el seu discurs en la necessitat de substituir els ac
tuals processos de fabricació per formes de producció més respectuoses 
amb el medi ambient. 
Xavier Pastor va analitzar també des d'un punt de vista econòmic la 
rendibilitat dels processos de producció "nets", i va acabar fent una re
flexió al públic assistent: "Molts de vostès prendran part activa en el 
disseny i l'aplicació de les noves tecnologies de producció neta i estalvi 
energètic, les quals poden fer canviar el món. Quan ho facin, no s' obli
din de dedicar un record a totes aquelles persones que, avui , encara 
mantenen -per ignorància o per conveniència- que les propostes dels 
ecologistes són irrealistes, utòpiques i demagògiques." 
Per la seva banda, el rector va parlar de diferents temes lligats a l'ac
tualitat universitària, com ara el volum d'estudiants que no poden acc
cedir a la UPC per falta de places i els 2.600 estudiants titulats a la 
Politècnica el darrer curs, un nombre que va definir com "baix". 
El rector, que es va referir també als problemes produïts per l'encara 
incipient reforma dels ensenyaments, va donar les gràcies per l'esforç 
realitzat a estudiants, professorat i personal d'administració i serveis. 
Així mateix, Jaume Pagès va assegurar que cal un sistema de finança
ment de les universitats en funció dels seus objectius i va manifestar la 
necessitat d'un nou pla d'inversions que permeti afrontar les obres ini
ciades amb els recursos del primer Pla quad¡iennal. 



BJT, JEDI i CEB participen en 
el Congrés Nacional de 
Júnior Empreses 
Les júnior empreses de la UPC, 
Barcelona Jove Telecom, Joves 
Estudiants d'Informàtica i 
Consulting Enginyers Barcelona 
han participat, del 28 al 31 d'octu
bre, en el congrés que agrupa totes 
les empreses d'estudiants de 
l'Estat. 
La trobada, que va tenir lloc a 
Salou, va reunir més de 500 parti
cipants pertanyents a 50 júnior 
empreses, que es trobaven per ela
borar una legislació sobre la seva 
activitat. 
Es va parlar de la conveniència 
d'elaborar una proposta de llei per 
a les júnior empreses que reguli 
definitivament l'activitat que de
senvolupen. La llei serviria per 
consolidar la Confederació 
Espanyola de Júnior Empreses 
amb propostes de futur i garantir 
el seu funcionament i creixement. 

18 empreses i institucions 
prenen part al V Fòrum 
de Telecomunicacions 
El 26 d'octubre va tenir lloc el V 
Fòrum de Telecomunicacions, que 
com cada any va ser un punt de 
trobada entre les empreses del sec
tor i els futurs enginyers. 
Enguany va comptar amb la parti
cipació de divuit empreses i insti
tucions, entre les quals hi havia 
ACESA, Alcatel, la Corporació 
Catalana de Ràdio i Televisió, 
Motorola, Telefònica, etc. 
Paral·lelament a la jornada, es va 
organitzar un cicle de conferències 

titulat Escenaris de futur per a les 
comunicacions, en el qual es va 
parlar de gestió i producció d'em
preses, multimèdia i autopistes de 
la informació, vídeo interactiu, co
municacions mòbils via satèl·lit, 
xarxes i tecnologies de banda am
pla, i televisió d'alta definició, en
tre d'altres. 
La jornada del dia 26 també va ser 
una ocasió per donar a conèixer a 
les empreses els departaments de 
la Universitat Politècnica i infor
mar-les dels projectes que s'hi de
senvolupen i de l'equipament de 
què disposen. 

La UPC i la Mútua Universal creen la primera base de dades 
antropomètriques feta a l'Estat espanyol 

El Departament de Projectes d'Enginyeria de la UPC i la Mútua 
Universal han creat la primera base de dades de mesures físiques dels es
panyols. Amb ella es podran adaptar al màxim possible a cada treballador 
el mobiliari, els instruments i els llocs de treball, que acostumen a estar 
fets a partir de les mides dels alemanys, els japonesos, etc. 
D'aquesta manera, es podran evitar patologies causades per una inadequa
da proporcionalitat entre l'entorn laboral i el treballador, que són una de 
les principals causes d' absència a la feina, i provoquen grans pèrdues 
econòmiques a empreses, mútues i la Seguretat Social. 
El treball també pretén trobar les dades antropomètriques dels treballa
dors de cada comunitat autònoma. Per aquest motiu es prenen dades a di
versos punts de l'Estat, que s' obtenen gràcies a la col·laboració de volun
taris. Són persones en edat laboral, d'entre 16 i 65 anys, homes i dones, 
que es classifiquen segons l'activitat que realitzen, i la física dinàmica, la 
física estàtica o el treball intel·lectual. 
La base ja compta amb les dades de 500 voluntaris als quals se'ls han 
pres mides amb una càmera, que capta la imatge del treballador sobre una 
quadrícula, i un ordinador que la descodifica. Es vol arribar a tenir les 
mides de 10.000 persones i anar renovant les dades per recollir els canvis 
que es produeixen a la població. 

La Politècnica acollirà la 
III Reunió Espanyola 
sobre Criptologia 
Del 30 de novembre al 2 de de
sembre tindrà lloc a la Universitat 
Politècnica de Catalunya la III 
Reunió Esp anyola sobre 
Criptologia, que organitza el 
Departament de Matemàtica 
Aplicada i Telemàtica i compta 
amb el suport de l'Associació 
Espanyola de Criptologia. 
Es tractaran aspectes teòrics de la 
criptologia, com ara el control 
d'accés, l'autenticació, la teoria de 
nombres o la seguretat de bases de 
dades. 
També es presentaran aplicacions 
i experiències, com ara la segure
tat en xarxes locals, metropolita
nes, extenses, etc., targetes intel·li
gents, comunicacions mòbils o co
municacions via satèl·lit. 
La conferència inaugural la farà 
James Massey, un dels principals 
experts en criptologia. 
I es clourà la reunió amb una taula 
rodona titulada "Criptografia ac
tual a Espanya: aspectes tècnics, 
econòmics i socials", en la qual 
participaran diversos càrrecs de 
l'Administració i de diferents insti
tucions. 

It •• europ'eus 

El Consell de Ministres 
aprova sis programes 
específics de ROT 
El Consell de Ministres del 29 de 
setembre de 1994 va aprovar els 
següents programes específics de 
Recerca i Desenvolupament 
Tecnològic: 
-Aplicacions telemàtiques d'in
terès comú 
-Normalització, mesures i assaigs 
-Ciències i tecnologies marines 
-Agricultura i pesca 
-Cooperació amb els països tercers 
i les organitzacions internacionals 
-Tecnologies de la informació 
-Energia no nuclear 

L'adopció formal d'aquests progra
mes tindrà lloc després de la posa
da a punt de textos. 
Es preveu que les convocatòries 
corresponents es publiquin al 
Diari Oficial de les Comunitats 
Europees el proper 15 de desem
bre. 
El Centre de Transferència de 
Tecnologia té més informació so
bre els diferents programes. 
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La UPC crea un CD-ROM 
que visita virtualment 
l'Eixample de Cerdà 
S'ha fet amb documents del projecte de Cerdà inèdits en el 
moment d'iniciar el treball 

Un equip del Departament de Composició Arquitectònica, dirigit pel pro
fessor Txatxo Sabater, ha desenvolupat un disc compacte interactiu que 
permet fer un recorregut virtual per la Barcelona d'Ildefons Cerdà, i acce
dir, per primer cop, a representacions tridimensionals de les propostes i 
els models de Cerdà. A més, el CD-ROM permetrà la consulta de textos 
de l'enginyer. Per dur-lo a terme s'ha fet servir documentació que encara 
era inèdita en el moment d'iniciar el treball. 
El CD-ROM, desenvolupat a l'ETSA V per Albert Gassull, conté plànols 
del projecte de Cerdà, que es poden consultar discrecionalment, de mane
ra interactiva i comparada amb les successives versions de 1855, 1959 i 
1963. També inclou la maquetació virtual de vuit models d'habitatge que 

es presenten a l'avantprojecte de 1855, dels quals es pot visualitzar l'inte
rior i l'exterior. Així mateix, compta amb recorreguts i plànols temàtics, i 
amb superposicions i juxtaposicions dinàmiques. 
A més, simula i compara algunes de les solucions més destacables propo
sades per als intervies, i també fa un estudi de la diversificació progressi
va i de la gestió dels fluxos de les vies i dels intervies. Compta per a això 
amb una representació acurada de les xarxes en superfície i de les soterra
des, com ara el clavegueram. 
El material s ràfic es complementa amb textos de Cerdà, en els quals es 
reconeixen els principals paradigmes rectors de la seva època, mentre 
ajuden a establir un balanç dels sabers a la segona meitat del segle XIX. 
Una altra de les possibilitats que ofereix el CD-ROM és una selecció li
mitada, però àmplia, dels seus escrits, i a més, mitjançant una indexació i 
un glossari permet accedir fàcilment a qualsevol noció o concepte. 

Àrea de recerca 

Departament d'Enginyeria 
Mecànica 

Les línies de recerca del departa
ment són les següents: 
-Acústica musical. Recursos teò
rics, numèrics i experimentals per 
a la descripció del funcionament 
acústic dels instruments musicals 
de vent (tenora, tible, flabiol , etc.), 
com a paradigma de sistemes no 
lineals autoexcitats. CAD per a 
instruments de vent. 
-Anàlisi cinemàtica i dinàmica 
de sistemes multisòlid. Mètodes 
teòrics , numèrics i experimentals 
per a l'estudi de sistemes formats 
per sòlids rígids o deformables . 
Dinàmica de robots flexibles. 
Modelització de sistemes multisò
lid . Vehicles amb rodes omnidi
reccionals. Col·lisions amb frega
ment. 
-Contaminació ambiental per 
emissió acústica. Mesurament, 
anàlisi i connexió d'emissions so
nores que incideixen en la qualitat 
de vida. 
-Optimització del disseny de me
canismes i elements de 
màquines. Disseny de màquines o 
components mecànics, amb les òp
times prestacions tècniques , de 
cost i seguretat. 
-Vibroacústica. Determinació ex
perimental en el domini temporal 
de les funcions de reflexió en dis
continuïtats de guies-ona. Anàlisi 
de l'estabilitat de mètodes de des
convicció. 
-Disseny geomètric assistit per 
ordinador mitjançant superfí
cies univaluades. Estudi de cor
bes i superfícies de lliure disseny. 
Desenvolupament d'un modelador 
de sòlids esculpits utilitzant primi
tives univaluades. 
-Processos de fabricació mecàni
ca. Aplicació del control numèric 
al CAM, al CIM i als processos de 
fabricació mecànica i comprova
ció de peces. Sistemes de fabrica
ció flexible. Estudi de la maquina
bilitat de materials. 
-Disseny de màquines i trans
missions. Simulació mecànica i 
anàlisi estructural. 
-Enginyeria i explotació del trans
port. Automòbils. Gestió del tràn
sit. Logística. Ferrocarrils. 



La primera promoció de l'ETSEIB celebra els 25 anys i es 
converteix en "padrí" dels estudiants 

bració dels 25 anys d'aquesta pri
mera promoció de l'Escola. 
La figura del padrí de l'estudiant 
és una nova fórmula d'ajut perquè 
l'estudiant conegui el món laboral, 
del qual formarà part, de la mà 
d'un professional. 
Es tracta d'una iniciativa total
ment nova que es posarà en marxa 
a l'Escola Tècnica Superior 
d'Enginyers Industrials de 
Barcelona i que després s'am
pliarà a altres centres de la UPC. 

Els membres de la promoció de 
1964 de l'ETSEIB seran els pri 
mers "padrins" dels actuals estu
diants, tal com es va anunciar el 6 
d'octubre passat en l'acte de cele-

A la presentació d'aquesta iniciati
va van assistir-hi el rector de la 
UPC, Jaume Pagès; el director del 
centre, Ferran Puerta, i l'enginyer 
industrial Juan Antonio Sanfeliu. 

Exposició d'Henri Cartier-Bresson 

Amb motiu de la inauguració de l'Escola de 
Fotografia, la Fundació Politècnica de Catalunya 
i el Centre de Cultura Contemporània han orga
nitzat l'exposició "Henri Cartier-Bresson. 
Primeres fotografies i darrers dibuixos".La mos
tra del fotògraf francès, que recull més de 100 di
buixos i 80 fotografies, estarà oberta al públic 
des del 14 de novembre al 29 de gener de 1995. 
Carrer Montalegre, 5. Barcelona. 

Formació per al 
professorat 
L'ICE ha posat en 
marxa la tercera edi
ció del "Programa de 
formació per a la fun
ció docent del profes
sorat uni versi tari". 
Més informació al tel. 
4016066. 

Bòlix 

Comença el 
"Dijous com balla" 
El Servei d'Esports ha 
organitzat el progra
ma de balls de sa ló 
"Dij ous com balla", 
que tindrà lloc a la sa
la La Paloma i al Saló 
Cibeles. Més informa
ció al tel. 401 68 85. 

Curs de tecnologia 
de l'aigua 
Aquest mes de no
vembre s'inicien els 
següents senúnaris: 
- del 15 al 17 de no
vembre: Hidrometria; 
- entre els dies 21 i 
23 de novembre : 
Hidroquí mica; 
- el 24 i el 25 de no
vembre: Aigües de 
beguda envasades; 
- del 28 de novembre 
a 1'1 de desembre: 
Microbiologia aquàti
ca. 
Més informació al tel. 
7398092. 

Cursos de llengua 
catalana 
Organitzats pel Servei 
de Llengües i Termi
nologia, els cursos s'a
drecen a professors i 
estudiants de la UPC. 
Enguany hi ha una pro
gramació específica 
per als campus de 
Terrassa, Vilanova i 
Manresa. Més infor
mació al tel. 401 7497. 

L'expedició a l'Everest en 
punts de lectura 

Les biblioteques de la UPC comp
ten amb una col·lecció de nous 
punts de lectura amb informació 
sobre l'expedició a l'Everest. 
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La recerca a la UPC 

El Gabinet Tècnic de Programació 
de la Universitat ha editat el nou 
llibre sobre activitats de recerca a 
la UPC. Aquest volum recull da
des exhaustives i actuals sobre els 
diversos departaments i el desen
volupament de les seves línies de 
recerca. 
També s'hi poden trobar plànols 
de situació dels diferents centres 
de recerca, laboratoris dels cam
pus de la Politècnica i una relació 
dels professors i investigadors que 
hi treballen. 
Servei de Publicacions, 1994 
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