
2 9 Ma ¡ 9 1995 

L'establiment de vincles variats 
entre la universitat i la societat, 
i més concretament amb el món 
empresarial, és avui dia una ne
cessitat ineludible. Les nostres 
empreses necessiten incremen
tar la seva competitivitat. La 
universitat necessita alimentar 
amb temes d'interès comú la in
vestigació que es realitza als la
boratoris i que, indirectament , 
incrementa els seus recursos i 
també millora la formació del 
personal investigador i la quali
tat de la docència. 
La importància de l'intercanvi 
tecnologic, de la innovació em
presarial i de la proximitat de la 
investigació a la realitat social 
són , precisament, algunes de 
les claus per entrendre la filo
sotïa del III Pla Nacional de 
Recerca i Desenvolupament 
(R+D), que defineix les grans 
línies de recerca del nostre país 
per al quadrienni 1996-1999. El 
nou pla promou dos canvis im
portants respecte dels anteriors. 

D ' una 
banda, 
la inves
tigació 
s ' orien
tarà a 
"resol
dre pro
blemes 
concrets 
que té 
plante
jats 
Espanya 
des del 
punt de 
vista 
quoti
dià", se
gons va 
dir en la 
seva 

presentació recent el ministre 
Suarez Pertierra. D'altra banda, 
es pretén que el pla estimuli la 
innovació tecnològica i es con
verteixi en motor del desenvo
lupament econòmic. 
Aconseguir aquests objectius 
dependrà del finançament que 
es destini a la investigació, si 
tenim en compte que la inves
tigació a Espanya no arriba a 
1'1 % del PIB i està encara lluny 
de la mitjana europea del 2%. 
Però, sobretot, dependrà d ' un 
increment de la preocupació de 
les empreses en relació amb la 
tecnologia i la innovació. 
Segons el MEC, les previsions 
d'inversió empresarials en R+D 
s'incrementaran el 1999 fins al 
53% del total. Durant el mateix 
periode, la inversió pública 

passaria a ser proporcionalment 
inferior. Aquest creixement 
dispar significaria un apropa
ment al l'nodel de la Unió 
Europea, on la inversió de les 
empreses en R+D és superior a 
la de les adminisu·acions. 
Actualment, a Catalunya la in
versió de la Generalitat en R+D 
és d'uns 10.000 milions de pes
setes. 
En aquest camí de sensibilitza
ció de les empreses i la societat 
vers la transferència de tecno
logia, les universitats politècni
ques tenen un paper molt desta
cat, pel seu volum de recerca 
aplicada i la major connexió 
amb l' entorn econòmic. 
A la nostra universitat fa anys 
que som conscients de la im
portància de la transferència 
com una manera d'impulsar la 
recerca i de donar resposta a les 
demandes tecnològiques. Així, 
durant l'any 1994, la UPC, per 
mitjà del Centre de 
Transferència de Tecnologia, 
va facturar 3.170 milions de 
pessetes. Aquesta xifra es po
dria superar el 1995, atès que 
només durant el primer trimes
tre de l'any la contractació amb 
empreses i institucions ha aug
mentat un 49% respecte del 
mateix període anterior. D'al
tra banda, els investigadors de 
la UPC han real itzat 81 propos
tes al IV Programa marc de la 
Unió Europea, que si s'aprova
va, representaria una inversió 
d ' uns 20,2 milions d'ecus. 
Tanmateix, creiem que hem de 
donar un nou impuls a la pro
moció de la trasferència de tec
nologia perquè hem de ser ca
paços d'aprofitar un moment 
en què ja s'estan produint els 
primers símptomes de la recu
peració econòmica. Però també 
necessitaren realitzar un major 
esforç i aconseguir una major 
competitivitat si volem desper
tar l'interès de l'empresa per in
vertir en la nostra recerca uni
versitària. 
Per això, en la planificació es
tratègica de la UPC per als pro
pers anys cobren especial im
pOltància accions com l' establi
ment de mecanismes per analit
zar la demanda de recerca, la 
creació al cn d'una oficina de 
promoció de la recerca i trans
ferència de tecnologia i també 
d'un premi a la transferència. 
Un conjunt de mesures dirigi
des a augmentar la implicació 
amb la societat i les institucions 
i també les nostres relacions 
amb la comunitat tecnològica i 
científica. 
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Del total, 1.065 milions van correspondre a contractes 
amb empreses i institucions 

El 1994, la upe va facturar 
3.170 milions de pessetes 
En total, 645 milions es van facturar mitjançant el en 
per contractes amb empreses públiques i privades 
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El 1994, la UPC. mitjançant el Centre de Tranferència de Tecnologia, va 
facturar un total cie 3.170 milions cie pessetes, del s quals 1.065 milions 
van correspondre a contractes amb empreses i institucions. D'aquesta xi
fra, 645 milions (un 60%) es van facturar amb empreses públiques i pri
vades, 115 milions (un lOo/e) amb institucions, 209 milions (un 19,5%) 
amb l'Administració autonòmica, 53 milions (un 5%) amb administra
cions locals i 41 milions (un 4%) amb l'Administració central. 
Dels 3.170 milions facturats en total durant el 1994, 714 van correspon
dre a contractes amb la UE: 574 van procedir de la CICYT, la DGICYT i 
la Generalitat, 467 de cursos de formació i 350 de subvencions. 

Durant el primer trimestre de 1995, la contractació amb 
empreses i institucions va augmentar un 49% respecte al 
mateix període de 1994 
Pel que fa a les xifres de 1995, els símptomes de la recuperació econòmi
ca també semblen manifestar-se en la relació universitat-empresa, ja que 
durant el primer trimestre d'aquest any la contractació amb empreses i 
institucions ha representat 272,2 milions de pessetes, xifra que significa 
un increment del 49% respecte al mateix període de 1994. en el qual es 
van signar convenis per valor de 182,6 milions de pessetes. 

81 propostes al IV Programa marc de la UE 
En aquest epígraf també s'ha desenvolupat una gran activitat a la UPC. ja 
que, al març de 1995, els investigadors havien realitzat 81 propostes al 
IV Programa marc de la Unió Europea per valor d'uns 20.2 [nilions 
d'ecus. Les propostes de 1995 pertanyen als programes TELEMATICA, 
ACTS, ESPRIT, BRITE/EURAM, MAST llI, FArR, BrOMED, SEGU
RETAT l FISSiÓ NUCLEAR r ENERGIA NO NUCLEAR. 
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Pasqual Maragall inaugura I-edifici intel.ligent 
NEXUS al campus nord de la upe 
Finançat pel Consorci de la Zona Franca, NEXUS, que serà un dels edificis d'oficines capdavanters de la ciutat 
de Barcelona, és el símbol físic de la relació universitat-empresa 

L'alcalde de Barcelona i 
president del Consorci de la 
Zona Franca, Pasqual 
Maragall, el rector de La 
UPC, Jallme Pagès, el co
missionat d'Universitats i 
Recerca, Joan Albaigés, i el 
president del comitè execu
till del CZF, Carles Ponsa, 
van presidir l'acte d'inaugu
ració el dia 26 d'abril 

Amb el descobriment d'una 
placa commemorativa per 
part de l'a lcalde , Pasqual 
Maragall , va quedar inaugu
rat l'edifici NEXUS al cam
pus nord de la UPC. 
L'edifici, que segons va dir el 
rector, Jaume Pagès , reflec
teix l'impuls que la trans
ferència de tecnologia ha tin
gut a la UPC en els darrers 
temps, és una construcció in
tel·ligent, innovadora arqui
tectònicament, que s'ha 
construït a partir del conveni 
que van signar, al maig de 
1991, el Consorci de la Zona 
Franca i la UPC. 
L 'acord significava que 
aquest ens econòmic aporta
ria 1.350 milions de pessetes 
per a la construcció del NE
XUS, en el marc d'un projec
te inèdit fins ara per poten
ciar la col ·laboració universi
tat-empresa i que per l'alcal
de Barcelona ha significat el 
retrobament de tres elements 
bàsics per a Barcelona: la 
ciutat, l'empresa i la universi
tat. 
L 'edifici està ben a prop de 
la Facultat d'Informàtica de 
Barcelona , de l'E. T. S. 
d 'E nginyeria de Camins, 
Canals i Ports de Barcelona i 
de l'E.T.S . d'Enginyeria de 
Telecomunicació de Barcelo
na, i, en conseqüència, d 'un 
bon nombre d'instal·lacions 
dedicades a la recerca més 
capdavantera sobre enginye
ria civil, telecomunicació i 
infoJl11àtica. 

Situació privilegiada 
NEXUS, que té una superfí
cie construïda de 9.675 m" i 
una capacitat per a 128 vehi
cles en el seu aparcament, es 
beneficia també d'una situa
ció privilegiada prop de la 
xarxa d'autopistes i rondes, i 
per mitjà d'aquestes, del port 
i de ]' aeroport. 
L'estructura bàsica del NE
XUS està configurada a par
tir de dos cilindres concèn
trics, superposats i que tenen 

un tancament envidrat que 
proporciona els avantatges 
de la llum natural en el lloc 
de treball. 
Envoltat per una una zo na 
enjardinada, el NEX US es 
configura a partir d 'un cili n
dre inferior de 55,40 metres 
de diàmetre, que és subterra
ni i comprèn dues p lantes 
destinades a aparcament, ser
veis i locals tècnics. 
El cilindre superior, de 36,70 
metres de diàmetre i 19 

d'alçàlia, comprèn cinc plan
tes i en el seu interior, igual
ment cilíndric, hi ha el siste
ma de circulació vertical for
mat per dues escales i dos as
censors. 
Les quatre plantes superiors 
de l'edificació són idèntiques 
i estan destinades a oficines, 
igual que una part de la plan
ta baixa. En el vestíbul, situat 
també a la planta baixa, hi ha 
l'accés dels vianants des del 
carrer. 

NEXUS allotjarà els ens de la upe 
encarregats d'obrir la universitat a la 

societat i a les empreses interessades a 
dur a terme projectes en comú amb 

l'entorn universitari 

L'estructura cilíndrica del NEXUS allotjarà empreses i ser
veis interessats en projectes conjunts amb l'entorn univer
sitari, així com diversos ens de la UPC que tenen la funció 
d'articular el nexe universitat/societat. 
Així, al nou edifici intel·ligent s'in tal·laran el Centre de 
Transferència de Tecnologia, el Consell Social, el síndic de 
greuges, l 'Associac ió d'Amics i l'Oficina d'Inserció 
Laboral. 

La planta subterrània està 
preparada per instal·lar-hi 
una cafeteria i una sala de 
conferències. 
Cada planta del NEXUS està 
preparada per admetre qual
sevol tipus de distribució i 
disposa de paviment flotant 
sobreelevat, que proporciona 
la màxima flexibilitat en la 
connexió de les instal·la
cions. El seu interior té reser
vades diverses àrees específi
ques per a les unitats centrals 
d'informàtica i d'electricitat, 
una disposició que, a més de 
millorar la seguretat i e l con
trol, augmenta la superfície 
de les plantes d' oficines. 

Un edifici inteHigent 
Definit per Carles Ponsa, 
president executiu del Con
sorci de la Zona Franca, com 
"una de les construccions per 
a oficines capdavanteres de 
la ci utat", NEXUS compta 
amb un equip de control de 
gestió centralitzat en un ordi
nador per al comandament 
general de les instal·lacions. 
A més d'una central telefòni
ca digital i d'una xarxa gene
ral de comunicacions inte
grada , l'edifici té control de 
seguretat d'obertura de por
tes, sistemes de detecció vo
lumètrica de presència -que 
controlen l'aire condicionat- i 
un sistema de seguretat de 
càmeres de televisió per cir
cui t tancat. 
D'altra banda, e l seu sistema 
energètic combina l'energia 
elèctrica amb l'energia solar, 
procedent del plafó de cèl·lu
les fotovoltaiques instal·1at 
en la cobertura de les ins
tal·lacions que hi ha al sostre 
de la construcció. 
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Panorama 

Es col·loca la primera pedra 
de la residència de Ciutat Vella 
Estructurada en apartaments dobles i individuals, la residència està 
ubicada el/tre els carrers Nou de La RambLa, Sant Oleguer i Tàpies 

L'alcalde de Barcelona, Pasqual 
Maragall, i e l rector de la UPC, 
Jaume Pagès, van col·locar el 27 
d'abril la primera pedra de la re
sidènc ia de la UPC a Ciutat Vella. 
La residència, ubicada en uns te
rrenys cedits per l'Ajuntament de 
Barcelona, està connectada per 
metro i autob,usos amb el campus 
un iversitari. Es un ed ifici d'apar
taments de cinc plantes amb capa
citat per a 260 persones, que 
s'ajusta plenament a ls object iu s 
de revitalització i millora que es 
duen a terme al districte del 
Raval. 
Obra dels arquitectes Rafael de 
Caceres i Esteve i Robert Terra
das, tindrà una planta de soterrani 
destinada a aparcament i una 
planta baixa que la Universitat 

Politècnica dc Catalunya cedeix a l'aj untament per destimu'-Ia a usos co
mercials i de serveis, mentre que la resta de l'edifici allotjarà els aparta
ments universitaris. 

El Consell Social es pronuncia sobre l'Informe sobre el 
finançament elaborat pel Consejo de Universidades 
El Consell Social s'ha pronunciat sobre l' lnfolllle sobre el finançament 
de les universitats, elaborat pel Consejo de Universidades, per mitjà 
d'una proposta de resolució en la qual dóna suport a la iniciativa que re
presenta el document i també a les propostes formulades pel Claustre 
General de la UPC respecte d'aquest. El document del Consell Social 
considera, però, que cal un esforç més important de les administracions 
públiques per a un finançament més adequat de la universitat i que és ne
cessari millorar l'encaix entre l'oferta d'estudis i les demandes socials. 
El text, aprovat el 30 de març, demana també tenir molt en compte les ne
cessitats actuals i futures en el disseny de l'oferta d 'ensenyament i el ni
ve ll d'ocupabilitat dels titulats que surten del sistema universitari, com 
també el desenvolupament de normcs que facilitin fórmules d'ocupació 
per a estudiants amb mentalitat emprenedora. 
Pel que fa al sistema de beques i crèdits a l'estudi, el Consell proposa la 
creació de noves estratègies com ara la potenciació de crèdits a compte 
de l'IRPF futur o plans de capitalització de la formació. El text valora po
sitivament estimular la recerca de fons privats i les desgravacions fiscals 
a les aportacions privades a la uni versitat, i proposa un tractament legal 
definitiu a l'exempció tributària que reconeix la LRU. El document con
clou amb la demanda d'una anàlisi del paper futur dels consells socials en 
el marc de l'autonomia universitària 

L'ICE organitza les 
III Jornades sobre Qualitat a 
l'Ensenyament Universitari 
El proper 24 de maig tindrà lloc la 
inauguració de les terceres jorna
des que, sobre la qualitat a l'ensen
yament universitari, organitza 
l'Institut de Ciències de l'Educació 
de la UPC. 
Les jornades, en les quals partici
paran prop de 150 especialistes 
provinents d'universitats i institu
cions nacionals i estrangeres, vo
len oferir un marc de reflexió so
bre els aspectes implicats en l'en
senyament universitari, tot presen
tant algunes de les experiències 
més innovadores que s'han dut a 
terme en aquest camp realitzades 
per diferents universitats, 

Es presenta als centres el 
programa ERASMUS 1995-96 
Entre el 22 de març i elIS de maig 
s'ha presentat als diferents centres 
de la Universitat Politècnica de 
Catalunya la campanya del progra
ma ERASMUS per al curs 1995-
96. Les sessions informatives so
bre el programa, per al qual s'ofe
reixen un total de 800 places, s'han 
dut a terme a tots els campus. 
Les sol,licituds per cursar estudis a 
l'estranger dins l'ERASMUS es 
poden presentar fins al 26 de maig, 

El 21 d'abril va ser nomenat direc
tor de l'Escola Universitària d'En
ginyeria Tècnica Agrícola de Bar
celona (centre adscrit a la Univer
sitat Politècnica de Catalunya), 
Ramon Josa i March, que substi
tueix en el càrrec Núria Cañame
ras Riba. 
D'altra banda, els estudiants 
Eduardo Fonseca Ban'io i Borja 
Mulleras Vinzia han estat elegits 
membres de la Junta Electoral 
d'Universitat. 
També es va aprovar, per consens, 
l'elecció de representants de la 
Junta de Govern al Consell Social. 
Els nous membres són, en repre
sentació del personal acadèmic : 
Pere Botella, José B. Mariño, Joan 
M. Miró, Xavier Ortega i Josep A. 
Tribó: en representació del PAS: 
Florentino Merino i Rosa M . 
Royo, i, e,n representació dels es
tudiants:Oscar Gimeno i Jaume 
Tomas. 

Director del eCD 
El catedràtic Josep Casanovas va 
ser escollit recentment director del 
CCD en substitució de Lucila 
Candela i no d'Ildefons Valls, tal i 
com s'informava en l'anterior 
Informacions, núm 66. 



Renovat l'acord entre la upe 
i la Mútua Metal.lúrgica 
El 28 d'abril, el rector de la UPC, 
Jaume Pagès, va signar un acord amb 
J.M. lzquierdo, director gerent de la 
Mútua Metal ·lúrgica, pel qual es re
noven els acords assolits entre amb
dues entitats. 
Segons l'acord, els serveis de trauma
tologia, d'urgències i de rehabilitació 
es faran preferentment en els centres 
assistencials i les institucions hospi
talàries de la mateixa Mútua. 
A més, la cobertura d'accidents de tre
ball per part de la Mútua s'extendrà 
també a les despeses derivades d'acci
dents de treball soferts pel personal 
desplaçat a qualsevol ll oc del món. La 
mútua subministrarà a cada centre de 
treball una farmaciola, el material de 
la qual serà periòdicament revisat i re
posat. 

Medicina preventiva 
Pel que fa a l'apartat de medicina pre
ventiva, es faran reconeixements pre
laborals i també controls mèdics pe
riòdics al personal, a més del tracta
ment i control de malalties professio
nals al. Centre Assistencial de la 
Universi tat Politècnica de Catalunya. 
D'altra banda, als centres i departa
ments de la Politècnica que així ho 
demanin es faran campanyes sobre 
educació sanitària i cursos de primers 
auxilis. 

Lliurats diplomes als titulats 
de l'ETSETB 
El rector de la UPC, Jaume Pagès, i el 
director de l'ETSETB, Antoni Elias, 
van lliurar, el 26 d'abril passat, un to
ta l de 72 diplomes als estudiants de la 
19a. promoció. que van fi nalitzar els 
estudis el curs 1993-94. 
A l'acte va assistir el delegat del Go
vern a la Universitat Oberta de Cata
lunya i ex-rector de la UPC, Gabriel 
Ferraté, que va fer una conferència 
sobre els estudis que fa la UOC i la 
importància de les telecomunicacions 
en l'educació a distància. 

Neix la Universitat Europea 
del Voluntariat 
L'Associaci ó per al Voluntariat a 
Europa ha creat la Universitat Euro
pea de Voluntariat (UEV) per formar 
i informar les persones interessades 
dels països que ho demanin sobre ex
periències i coneixements en el camp 
del vo luntariat. Es tracta d'una uni
versitat estacional i itinerant en la 
qual impartiran c lasses professors 
universitari s i que tindrà lloc en ses
sions acadèmiques de curta durada i 
en països i ciu tats diferents. 
La seva estructura preveu l'existència 
d'un rector, un consell científic i pe
dagògic, un consell general i delegats 
nacionals. 

L'Escola de Fotografia de la upe obre el període 
d'inscripció per a les proves d'accés de primer curs 
Durant tot aquest mes de 
maig està obert el període 
d'inscripció per a les proves 
d'accés al primer curs del 
Graduat en Fotografia. Les 
proves, que tindran lloc e l 
proper 7 de juny, consten 
d'una part escrita amb pre
guntes sobre cultura fotogrà
fica, tècnica fotogràfica i 
anà li si de fotos . També es 
farà un test de capacitat i mo
tivació cap als estud is. A 
més, a partir del 14 de juny 
es realitzaran estrevistes amb 
els que hagin superat la pri
mera selecció. La llista defi
nitiva dels admesos sortirà el 
26 de juny. 

Beques 
El 19 de maig tindrà lloc al 
rectorat el lliurament de les 
beques que les empreses 
Agfa, Tetenal , Arpí i Cialit 
SA, han atorgat als estu
diants Jordi Valls, Carles 
Francitorra, Lidia Orellana i 
Rosario Hidalgo, i que els 
cobreixen la matrícula del se
gon curs. 
A més, el 15 de juny s'expo
saran a la Sala Agfa de Bar
celona les fotografies presen
tades pels estudiants al con
curs de fotografia publicità
ria organitzat per l'empresa 
de calçat Carterpillar. 

Cròniques balcàniques 

Amb aquest títol es presenten a l'Esco la de 
Fotografia, del 24 de maig al 16 de juny, un 
conjunt de fotografies, emmarcades en el gè
nere del fotoperiodisme, obra de Sandra 
Balsells i Paul Jenks . Les instantànies són un 
recorregut fotogràfic que va de l'esc lat de la 
guelTa de Croàcia, el j ulio l del 1991, fins a 
l'extensió del conflicte a Bòsnia Herzegovina, 
i van ser realitzades durant l'estada d'aquests 
dos fotògrafs, habituab en la premsa europea, 
a Sarajevo. Va ser precisament durant aquest 
viatge que Paul Jenks va perdre la vida. 

Sis mesos a l'Escola de 
Fotografia 

Joan Antó 
Dir. Escola de Fotografia 

Fa un any, l'Escola de Fotografia 
de la Fundació Politècnica de 
Catalunya era només un projecte 
que havia de materialitzar el pla 
d'es tudi s aprovat per la Junta de 
Govern el juny de 1993. Un any 
més tard s'anunciava oficialment 
la posada en marxa de l'escola. 
Des d'aquella segona meitat del 
juny de 1994 fins ara, el procés ha 
estat vertiginós. Les idees genera
des van començar a cristal·litzar i 
es va iniciar la rehabilitació de l'e
difici, realitzada en temps record 
per l'arquitecte Enric Rello. 
La selecció dels alum nes es va fer 
en un calorós juliol de 1994. 
L'equip docent es va formar amb 
alguns professors de la UPC (de 
l'EUOOT i de l'ETSAB, principal
ment) i amb professionals de la 
fotografia captats en un llarg pro
cés de recerca. 
Es van anar preparant els apunts i 
els guions de les pràctiques i es va 
organitzar un mena d'Escola 
d'Estiu de Fotografia dins de 
l'Olot-Fotografia 1994. Pel que fa 
a l'equip fotogràfic, la compra es 
va realitzar a Suïssa i Alemanya 
durant l'agost. 
Tot això va permetre començar les 
classes el 7 d'octubre i inaugurar 
l'ed ifici el 21 d'octubre. La lliçó 
inaugural, a càrrec dels directors 
de les escoles de fotografia 
d'Arles i Colònia, es va fer el 14 
de novembre emmarcada en una 
gran exposició de fotografies i di
buixos d'Henri Cartier-Bresson al 
Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona. 
Aquest semestre ple d'esdeveni
ments ha estat també un temps de 
rodatge. Així, la posada en marxa 
de l centre va generar alguns desa
justaments entre l'alumnat deguts 
a la seva mateixa heterogeneïtat, 
mancances en el subministrament 
de f1uids, retards en l'arribada d'al
guns materials i l'optimització de 
la coordinació entre assignatures. 
Tanmateix, el temps i l'experièn
cia diària han aportat a l'EFFPC 
un grau de funcionament cada ve
gada millor. Així ho demostra el 
fet que superessin la fase selectiva 
de l primer semestre 52 dels 74 es
tudiants prèviament seleccionats i 
que aquests estiguin cursant les 
assignatures del segon semestre. 
L'Escola de Fotografia de Terrassa 
es caracteritza ja per l'organització 
continuada de conferències, expo
sicions, "performances" fotogràfi
ques i concursos que van impreg
nant dia a dia l'atmosfera del cen
tre. 
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Nexus 

La upe crea una base de 
dades del mercat immobiliari 
de Barcelona 
La UPC i l'Ajuntament de Barcelolla vall signar un conveni per desell
volupar la base de dades a la qual el Celltre de Política de Sòl i 
Valoracions del Departament de Construccions Arquitectòniques I ha 
aportat un tractament metodològic adequat 

La informació de l'arxiu s'ha elaborat a partir de la divisió de la ciutat en 
250 àrees d'estudi. Les dades dels immobles que s'han tingut en compte a 
l'hora d'assignar-hi valors han estat els metres quadrats, la seva qualitat 
constructiva, el seu ús, la seva func IOnalitat i el seu disseny. 
Amb aquesta base de dades de caràcter públic es pretén oferir al ciutadà 
la possibilitat de tenir informació fiable sobre una temàtica d'interès per 
al conjunt de la població, per tal de contribuir a fer més transparent el 
funcionament del mercat i mmobil iari. 
La base de dades té utilitat per fer assessoraments de vendes a particulars 
que volen comprar immobles. a promotors immobiliaris o bé a jurats 
d'expropiació. 
AI marge de donar suport al ciutadit en temes immobiliaris, la base de da
des ha de servir per potenciar la realització d'estudis de caire econòmic i 
el desenvolupament urbà de la ciu tat. i per contribuir a dur a terme políti
ques de sòl i d'habitatge. 
Per ara, la informació de la base de dades és accessible mitjançant fax o 
telèfon. tot i que està prevista la se\ a consulta via mòdem després de l'es
tiu, quan s'hagin solucionat els problemes de control de consulta i de pro
tecció de dades. 
El Centre de Política de Sòl i Valoracions ha dut a terme els darrers vint 
anys diferents treballs d'investigació orientats a l'estudi teòrico-empíric 
de la distribució dels valors urban ~ de Barcelona, com també al segui
ment del mercat immobiliari i a l'estudi de la dinàmica de mercat i del ni
vell de valors, entre d'altres. 

Comença la instal·lació de la 
xarxa ATM al campus nord 
El mes de juny comença al cam
pus nord la instal·lació entre mò
duls de la xarxa de fibra òptica 
ATM, que serà operativa a partir 
del juliol. Amb la posada en fun
cionament d'aquesta xarxa es pre
tén actualitzar la que hi ha ara, que 
només està preparada per absorbir 
informació de tipus textual. men
tre que la ATM permetrà intercan
viar informació d'àudio i d'imatge 
en moviment. La instal·lació de la 
xarxa al campus sud i la seva con
nexió al campus nord està prevista 
per a finals d'any. 

L'investigador John 
Hutchinson fa una estada al 
campus de Terrassa 
L'investigador escocès John 
Hutchinson fa una estada d'un any 
al Departament de Màquines i 
Motors Tèrmics a Terrassa. 
Actualment, el doctor Hutchinson 
està investigant el fenomen de 
l'envelliment de resines i matrius 
de materials compostos conjunta
ment amb el Grup de Polímers 
dels departaments de M i MT en el 
campus de Terrassa. 
Hutchinson és professor de Tecno
logia de Materials a la universitat 
d'Aberdeen i és conegut pels seus 
estudis sobre envelliment de vi
dres polimèrics. En el camp de la 
modelització va participar en el 
desenvolupament clel model 
KHAR (Kovacs-Hutchinson
Aklonis i Ramos), aplicat en la 
predicció de propietats físiques de 
polímers a llarg termini. 

-Curs de Comunicació Escrita. 
Lloc: E.T.S. cI'Arquitectura del 
Vallès. Dies: 8, 9. 10. Il. I S, 16, 
17 i 18 de maig. Horari: de I S a 
17 hores. 
-Curs d'Utilització Avançada de 
la Xarxa UPCnet. Lloc: aula in
formàtica PAS, edi fici TL. Dies: 
9, 11, 16, 18.23 i 25 maig. Horari: 
de 9 a 13.30 hores. 
-Curs d'Electricitat i Fontaneria 
Lloc: ETS ElB, Departament 
d'Eng. Elèctrica. pavelló A. Dies: 
10, 17.24 i 31 de maig. i 14 i 25 
de juny. Horari: de 9 a 13.30 ho
res. 
-Seminari: El Sistema Operatiu 
MS-DOS. Lloc: aula informàtica 
PAS. edifici TL. Dies: 15.22 i 29 
de maig (dia 30 examen). Horari: 
de 9 a 13.30 hores. 
-Seminari: Funció Informadora 
a les Biblioteques. Lloc: campus 
nord. Aulari A3. aula 204. Dies: 
16 i 18 de maig. Horari: de 9 a 14 
hores. 



Un grup de la UPC desenvolupa 
un estudi de la xarxa de 
drenatge de Sant Boi 
L'objectiu del projecte en què partici
pa e l Departament d'Enginyeria Hi
dràulica, Marítima i Ambiental és 
l'anàlisi, mitjançant metodologies de 
càlcul hidrològic i hidràulic, de xarxes 
de drenatge urbà per millorar els estu
dis de rehabilitació de les xarxes ac
tuals. 
El nou sistema de recollida de dades 
emprat pel departament representa 
una millora respecte dels mètodes 
clàssics en què solia haver una manca 

de dades de camp de la mateixa xarxa 
per analitzar. En aquest estudi, l'ob
tenció de dades es realitza mitjançant 
sensors que mesuren la pluviometria i 
el cabal. En el projecte, que s'integra 
dins el programa SPRINT, hi col·la
bora l'Ajuntament de Sant Boi i 
compta amb el suport del Ministeri 
d'Educació i Ciència per mitjà de la 
Comissió Interministerial de Ciència i 
Tecnologia (CICYT). 

El catedràtic de la UPC Josep 
Amat rep el Premi de la 
Creativitat 1995 
Un equip d ' investigadors format per 
Josep Amat, professor de la UPC, pel 
doctorand Miguel las Heras i per 
Xavier Masdèu, de l'empresa Maps, 
van reb re. e l 24 de març, el XIn 
Premi de la Creativat, que atorga el 
Col·legi d'Enginyers Industrials i que 
ha guardonat el sistema de visió arti
ficial aplicat al control de qualitat i 
d'inspecció anomenat Visiomaps, dut 
a terme per aquest grup. 
Una de les princi pals aportacions és 
que l'usuari de Visiomaps no necessi
ta tenir cap coneixement informàtic, 
ja que el software li permet definir els 
punts d'interès de la peça que s'ha de 
verificar. 
L'equip ja té aplicacions a la indústria 
electrometal ·lúrg ica i metal·lúrgica. 
com també en e l sector dels plàstics. 
de l'automoció i els sectors farmacèu
tic i alimentari. 

J.A. Subirana porta la recerca 
sobre biologia molecular a la 
Comissió Mixta (Congrés-Senat) 
Juan Antoni o Subirana. professor al 
Departament d'Enginyeria Química a 
l'ETSEIB, va prendre part, el dia 28 
de febrer , en les Jornadas para el 
A/1alisis de la lnl'esrigación en Biolo
gía Molecula /' (BM), que es van fer a 
les Corts Generals. 
En la seva ponència sobre "La biolo
gia mo lecu lar estructuralista a 
Catalunya" va parlar del paper pioner 
de la UPC en el camp de la BM i dels 
problemes que cal resoldre per poten
ciar aquests estudis. 

El programa de Difusió i Optimització de 
Resultats ROT (IDEA) de la Unió Europea 

treball detallat per a I a 
posada en pràctica de la 
rase de demostració. 

El programa de Di fus
sió i Optimització de 
Resultats ROT (IDEA) 
presenta una convocatò
ria de projectes amb 
l'objectiu d'afavorir la 
validació i la trans
ferència de resultats de 
ROT mitjançant la po
sada en pràctica de me
canismes efectius d'àm
bit europeu. 
Els projectes de U'ans
ferència de tecnologia 
(PTT) estan orientats a 
la promoció de la trans
ferència transnacional 
de tecnologies existents 
a la Unió Europea per 
respondre a les necessi
tats percebudes per la 
indústria. 
L'objectiu dels projec
tes de validació de tec-

nologia (PVT) és adap
tar i validar coneixe
ments de ROT tant 
d'àmbit nacional com 
de la Unió Europea. 
Atesa la similitud entre 
ambdós projectes, les 
propostes de projectes 
se seleccionaran mit
jançant una mateixa 
convocatòria en la qual 
es definiran dues fases. 

1. Fase de definició. 
Es finança mitjançant 
una prima que cobreixi 
fins al 75 % del pressu
post d'aquesta fase i no 
excedeixi els 75.000 
ECU (12 MPTA). 
La finalitat és identifi
car els aspectes crítics 
per a l'èxit del projecte i 
desenvolupar un pla de 

La durada d'aquesta fa
se es preveu entre 2 i 6 
mesos. 

2. Fase de demostra
ció. 
Comprèn la validació, 
l' adaptació i l'aplicació 
concreta de coneixe
ments i resultats de 
ROT en el cas de PVT i 
la posada en pràctica de 
transferència i difusió 
de tecnologies existents 
per als PTT. 
La durada d'aquesta fa
se no superarà. en gene
ral. de 2 a 3 anys. amb 
una càrrega anual entre 
3 i 10 treballadors l'any. 

La convocatòria d'a
quest programa es tan
ca el proper 15 de juny. 

Els legisladors s'interessen 
per la recerca a Catalunya 

Juan A. Subiralla 
Departament d'Enginyeria Química 

La Comissió Mixta (Congrés
Senat) de Recerca i Tecnologia ha 
convocat enguany un grup d'inves
tigadors per discutir la situació ac
tual de la recerca. El pri mer tema 
ha estat la biotecnologia i el curs 
vinent es tractaran les comunica
cions i altres temes. 
L'interès dels parlamentaris és ob
vi, ja que fan falta noves lleis. Fa 
unes setmanes. el Parlament 
Europeu va discutir una directriu 
(rebutjada per 240 vots contra 
180) per regular la propietat 
intel·lectual i comercial sobre in
vencions fetes a partir d'éssers 
vius (entre ells, el mateixos hu
mans), destinades a aplicacions 
mèdiques, farmacèutiques o rela
cionades amb el medi ambient. 
Aquest rebuig tindrà efectes nega
tius per a la capacitat d'innovació 
de la indústria europea. De fet, la 
recerca sobre aquests temes s'està 
desplaçant cap als Estats Units. 
En la meva intervenció a les Corts 
de Madrid vaig analitzar primera
ment la situació de la biotecnolo
gia molecular (BM) a Catalunya. 
tenint en compte que la UPC ha 
estat capdavantera en aquest 
camp. Gràcies a ajuts procedents 
del CSIC i dels EUA (NIH, 
Fundació Rochefeller) als anys 60 
es va iniciar a l'ETSEIB una línea 
de recerca en BM que ha donat 
nombroses ramificacions; de fet, 
es pot parlar d'una escola catalana 
de BM. Aquesta línia ha coexistit 
en el Departament d'Enginyeria 
Química amb una important recer
ca en el camp dels polímers, espe
cialment en l'estudi dels nilons. 
Entre els problemes que cal resol
dre. vaig destacar: 
I r. La falta de llocs de treball per 
als doctors formats en aquest sec
tor. 
2n. El centralisme encara vigent: 
el Centro Nacional de 
Biotecnologia s'ha posat en marxa 
a Madrid. 
3r. L'endogàmia com a conse
qüència de la LRU. tema que và
rem discutir extensament en el 
col·loqui. 
Per poder resoldre aquesta pro
blemàtica vaig insistir en dos cri
teris: en primer lloc, que la gestió 
de la recerca ha de ser responsabi
litat dels investigadors. més que 
dels polítics , i en segon,que inver
tir en recerca és invertir en infra
estrucura. 
En resum. considero un gran en
cert que les Corts espanyoles con
voquin , per primera vegada. els in
vestigadors. 
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Departament de 
Matemàtica Aplicada 11 
El Departament de Matemàtica Aplicada /I imparteix la docència 
de les matemàtiques a la FIB, a l'ETSEIT i a la FNB. El 
departament també participa en la docència de la FME i 
col·labora en diversos programes de doctorat, entre els quals 
destaquen els relatius a la matemàtica aplicada, la intel.ligència 
artificial (LSI), les aplicacions tècniques i informàtiques de 
l'estadistica (EIO) , i la investigació operativa i l'optimització 

El Departament de Matemàtica Aplicada Il es va crear l'any 1987 com a 
conseqüència de la Llei de reforma universitària. Actualment, el 
Departament està format per 63 professors, I I becari s i 2 PAS . 
El departament ha concebut i reali tzat diversos projectes educatius, com 
és la producció de material docent. guardonat amb ajuts concedits pels 
premis UPC, o l'organització de cursos introductoris del software ma
temàtic i de matemàtica computacional amb paquets com ara Mathemàti
ca i MapleV. Així mateix, el departament va organitzar les Jornades so
bre Noves Tecnologies en l'Ensenyament de les Matemàtiques a la Uni
versitat (TEMU-95), realitzades a Barcelona del 16 al 18 de rebrer. En 
aquestes jornades es va plantejar un enfocament i una perspectiva més 
actuals en la manera d'impartir l e~ assignatures de matemàtiques mit
jançant les noves tecnologies que tenim a l'abast. 
Els projectes de R+D més rellevants en els quals participa el departament 
són el de "Càlculs amb ordres de magnitud per a la combinació d'in
fluències en Ull model causal", que està integrat en el programa Picasso i 
que es realitza amb la col·laboració del Laboratoire d'Automatique et 
d'Analyse des Systemes; el "Dynall1ics of nutrients in the del/as of seve
ral rivers", que forma part del Human Capital & Mobility, de la CEE, i el 
projecte de "Geometria computacional aplicada al disseny i a la fabrica
ció assistits per ordinador i al tractament de la informació gràjïca i gèo
mètrica". 

Àlgebra aplicada 
Estructures algebraiques ordena
des, teories de reticles , àlgebres. 
Anàlisi aplicada 
Mesures invariants. Dinàmica hi
perbòlica. Equacions diferencials i 
anàlisi funcional. Propietats 
geomètriques de les solucions d'e
quacions diferencials. Tècniques 
numèriques. 
Geometria algebraica i aplica
cions 
Aplicacions de la geometria alge
braica a la teoria de la codificació 
i a la física matemàtica. 
Geometria computacional 
Disseny i anàlisi d'algoritmes per 
a una solució de problemes 
geomètrics. Desenvolupament de 
bases geomètriques i anàlisi de la 
complex i tat d'estructures geomè
trique . 
Lògica matemàtica i aplicacions 
Desenvolupament i aplicació de la 
teoria de models a l'estudi de cer
tes estructures algebraiques amb 
ús de tècniques d'estabilitat per a 
la c1assi ficació d'estructures. 
Matemàtica discreta 
Informàtica educativa. Visió per 
ordinador, especialització alge
braica, càlcul simbòlic, lògica ma
temàtica, teoria de grups, comple
xitat. 
Raonament qualitatiu i tecnolo
gies de la decisió 
Representació de coneixement, es
pecialment la representació quali
tativa, i tractament automàtic de la 
informació. 
Teoria de jocs: fonaments i apli
cacions 
Estudi del comportament indivi
dual i de grup en contextos socials 
i de representació. Avaluació de 
poder i estratègies. Tractament per 
ordinador. Aplicacions a l'econo
mia i a la ciència política. 
Teoria de nombres 
Representacions de Galois i estudi 
de la seva relació amb les formes 
modulars i l'aritmètica de les cor
bes el·líptiques. 
Sistemes dinàmics 
Equacions diferencials, sistemes 
hamiltonians i discrets. Estudi 
d'òrbites periòdiques, punts crítics, 
varietat invariants, integrabilitat, 
classificació dels comportaments. 



L' EUPM impulsa la creació d'una 
societat científico-protectora del 
medi natural 
El 21 d'abril es va constituir la Soci e
dad Española de Defensa del Patrimo
nio Geológico y Minero-metalúrgico 
(SEPGYM), que presideix el catedràtic 
Josep M. Mata-Perelló, del Departa
ment d'Enginyeria Minera i Recursos 
Naturals i director del Museu de Geolo
gia Valentí Massachs de Manresa. 
Es tracta d'una organització científica i 
proteccionista, impulsada des de 
l'Escola Universitària Politècnica de 
Mamesa, que agrupa un ampli col·lec
tiu integrat per geòlegs, miners, ar
queòlegs. geògrafs. pedagogs i tots els 
afeccionats de diferents indrets de la 
Península Ibèrica. 
La SEPGYM inclou també representa
cions institucionals d'ajuntaments, con
selleries de medi ambient, universitats, 
col ·legis professionals, museus miners, 
parcs geològics, ecomuseus i empreses. 

Patrimoni minero-metaHúrgic 
La SEPGYM pretén elaborar un inven
tari d'indrets geològics i minero
metaI·lúrgics d'interès científic, cultural 
i didàctic; coordinar l'elaboració de 
auies didàctiques i fer les tasques de 
promoció de museus geològics, miners 
i de parcs geològics. Segons Josep M. 
Mata-Perelló "l'objectiu és l'etilar per 
la defensa del patrimoni geològic i mi
nero-metal·lúrgic del país". 

La UPC organitza la ICS 95 i un 
matx d'escacs home contra 
màquina 
El 7 d'abril. el rector de la Politècnica, 
Jaume Pagès, va signar un acord amb el 
millor jugador d'escacs d'Espanya, 
Miguel IIl escas, pel qua l aquest es 
compromet a jugar dues partides contra 
la computadora de IBM Deep BIL/e en 
el marc de la International Conference 
on Supercomputing. 
L'ordinador. desenvo lupat al Watson 
Research Center, i que treballa mit
jançant un processador que conté 24 
unitats de càlcul. ha guanyat a jugadors 
com la ca mpiona del món, Judith 
Polgar. Migllel lllescas és gran mestre 
d'escacs des de l'any 1988 i número 1 
d'Espanya des de l'any 1987. 

Un congrès sobre computació 
Les partides es disputaran els propers 6 
i 7 de ju l io l a l'Hotel Hi lton de 
Barcelona, dintre de la ICS 95, que or
ganitzen el Departament d'Arquitectura 
de Computadors i l'Association of 
Computing Machinery (ACM). 
El congrés reunirà centenars de cientí
fics i enginyers de tot el món per inter
canviar idees i resultats d'investiga
cions relati us a sistemes de computació 
innovadors . 
L'objectiu de la ICS 95 és l'exposició 
del sistema de computació en paral·lel 
des de la pcrpectiva de l'arquitectura de 
computador~ . el software i les aplica
cions. 

El CIMNE organitza la IV Conferència 
Internacional de Plasticitat 
Computacional 
L'objectiu del congrés és crear Ull fòrum de discussió sobre l'estat dels problemes 
de plasticitat i la seva integració en l'anàlisi i el disseny informàtic 

L'ETSECCPB va acollir del 3 
al 6 d'abril la Conferència 
Internacional de Plasticitat 
Computacional, en la qual 
vàren prendre part 200 ex
perts de tot el món. La plasti
citat computacional tracta de 
l'estudi, mitjançant ordina
dors. dels materials que es 
comporten de forma plàstica, 
i té aplicacions directes a la 
indústria, com ara la fabrica
ció de peces d'automòbils per 
conformació. 
En el congrés es van tractar, 
fonamentalment, quatre as
pectes de la plasticitat com
putacional: l'enginyeria es
tructural (anàlisi de la segure
tat d'estructures), la mecànica del sòl (geomecànica), la ueformació de metalls (pro
cessos de fabricació i comprovació de metalls) i els materials compostos. Aquesta 
era la quwta vegada que s'organitz~ aquest congr~s~ Barcelona, per la qual cosa el 
fet de fer-lo a la UPC Ja es pot conSiderar una tradlclo. 
Entre els ponents hi havia el científic de la University College de Swansea, ü.e. 
Zienkiewicz que és catedràtic de mètodes numèrics de la UNESCO a la UPC I que 
va ser un dels pioners en l'ús de la informàtica per resold re problemes d'enginy:ria. 
La Universitat Politècnica de Catalunya té un equip punter pel que fa a mecamca 
computacional i compta, des de fa vuit anys, amb el Centre Internacional de 
Mètodes Numèrics en Enginyeria. 

Contribución a la evaluación y diseño 
de conmutadores rapidos de paquetes 
basados en el modo de tra nsferencia 
asÍncromo (MTA). Juan García Haro, 
de Matemàtica Aplicada i Telemàtica. 
Dirigida per J. Luis Melus Moreno. 
Llegida el 3 de març. 

Desenvolupament d' un model d'emis
sions atmosfèriques. Aplicació a l'àrea 
geogràfica d e Barcelona. Montserrat 
Costa Francitorra, de ['Institut d'Investi
gació Tèxtil de Cooperació Industrial de 
Terrassa. Dirigida per José M. Baldasa
no. Llegida el 6 de març. 

Nous mètodes d'anàlisi sistemàtica de 
xarxes elèctriques. Javier Tolsa Dome
nech, d'Enginyeria Elèctrica. Dirigida 
per M. Salichs. Llegida el 6 de març. 

La construcción del territorio de las 
colonias de la Central Argentine Land 
Company. Isabel Martínez de San Vi
cente de Fernandez. d'Urbanisme i Orde
nació del Territori. Dirigida per M. Co
rominas. Llegida el 7 de març. 

Desing and evaluation of tridiagonal 
solvers for vector and parallel compu
ters. Josep Larriba Pey, d'Arquitectura 
de Computadors. Dirigida per J. José 
Navarro. Llegida el IOde març. 

New strategies on lattice design for 
electron storage ring. Marcos Muñoz 
Alfonso, de Física i Enginyeria Nuclear. 
Dirigida per F. Calviño. Llegida el 10 de 
març. 

ADN satèHit de localització centroa
mericà: anàlisi estructural del 
Dodeca-satèHit de drosophila i inte
raccions amb proteïnes nuclears. 
Neus Ferrer Miralles. d'Enginyeria 
Química. Dirigida per Ferran Azorín. 
Llegida el 13 de març. 

Ana\isis por difracción de rayos X de 
la estructura de dos complejos de la 
glutation S-transferasa y de un mutan
te de Chey. Antonio Parraga Tajuelo, 
d'Enginyeria Química. Dirigida per 
Miquel Coll. Llegida el 16 de març. 

Diseño sistematico de controladores 
difusos utilizando razonamiento in
ductivo. F. José Múgica Alvarez, de 
Llenguatges i Sistemes Informàtics. 
Dirigida per Rafael M. Huber i F.E 
Cellier. Llegida el 24 de març. 

¿Existen otras configuraciones distin
tas a las enunciadas por Mintzberg? 
El caso de las estructuras municipales. 
Pere Munuera SUliaiiach, d'Organització 
d'Empreses. Dirigida per Juan Mundet. 
Llegida el 24 de març. 

Propuesta de una arquitectura de red 
corporativa para un sistema digital de 
c()munic:}ciones m6viles de voz y da
tos. Luis Muñoz, de Matemàtica 
Aplicada i Telemàtica. Dirigida per 
Klaus D. Hackbarth. Llegida el 24 de 
març. 
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Campus 

La Facultat de Nàutica de 
Barcelona celebra el 225è 
aniversari de la seva creació 
E L centre, eL més antic de tot L'Estat espanyoL, començarà eL proper curs 
a impartir eL seu nou pla d'estudis 

Com cada any, estudiants i professors van vestir-se amb les millors gales 
per al tradicional sopar de pas de l'equador a la Facultat de Nàutica de 
Barcelona, la més antiga de tota Espanya, que enguany celebra el seu 
225è aniversari. 
El 1769, nou anys després de constituir-se la Junta de Comerç, va néixer 
l'Escola de Nàutica de Barcelona. El seu primer director va ser e l mariner 
Sinibald de Mas, i encara que es va fixar en vint el nombre d'alumnes rà
pidament es va haver d'ampliar per la fama del centre. L'escola es va ins
tal·lar en un edifici de la Barceloneta, però aviat va quedar petit i es va 
traslladar al carrer Viladecols, per passar poc després a la Llotja. El 1847 
l'Escola havia passat a ocupar l'edifici de l'antic temple de Sant Sebastià 
per anar finalment, l'any 1932, a ocupar l'edifici del Pla de Palau, on en
cara s'imparteixen les classes. 
En l'actualitat. el centre compta amb prop de 300 estudiants i 42 docents, 
que el proper curs estrenaran un nou pla d'estudis que comprèn les diplo
matures de Navegació Marítima i de Màquines Navals, i les llicenciatures 
de Nàutica i Transport Marítim i de Màquines Navals. A més, el centre 
compta amb un laboratori de navegació, un planetari, un laboratori d'e
lectrònica, un taller mecànic, un laboratori d'informàtica, un d'assaigs no 
destructius, un altre amb equips d'ajuda a la navegació i un analitzador de 
vibracions. 

Obert el planetari 
Recentment ha estat obert al públic el Planetari de la Facultat de Nàutica 
de Barcelona. Fins ara, la instal· lació, creada el 1969, s'uti li tzava com a 
suport als ensenyaments de la navegació astronòm ica. Aquest va ser el 
primer planetari que es va instal ·lar a Catalunya i el segon d'arreu de 
l'Estat espanyol. Ubicat en una sala del centre amb capacitat per a 30 
persones, consta d'una cúpula de sis metres de diàmetre en la qual es 
poden contemplar prop de 5.000 estels de primera a sisena magni tud. La 
projecció es du a terme amb 34 projectors muntats sobre una esfera 
central que permeten a més veure representades 34 constel·lacions amb 
un projector de diapositives. 

- . . 
OClaClOnS 

STEP 

A l'Escola Universitària 
Politècnica del Baix Llobregat 
acaba de néixer una associació que 
pretén esdevenir una júnior em
presa. Sota el nom de STEP, re
presenta un pas important en la 
col·laboració dels estudiants en 
benefici dels estudiants. 
AI començament del mes de se
tembre, un grup d'estudiants del 
centre va començar a donar forma 
al que aleshores només era una 
idea. Igual que les altres júnior 
empreses que actualment funcio
nen dins la UPC, la filosofia és 
preparar l'estudiant per al primer 
contacte amb el món laboral. 
Els socis de STEP tenen la possi
bi I i tat de participar de forma re
munerada en projectes per a altres 
empreses en diferents cursets de 
formació i també en la gestió de la 
mateixa STEP. La finalitat no és 
només adquirir experiència en el 
vessant tecnològic, sinó participar 
en el món empresarial i descobrir 
els seus secrets, per tal de faci li tar
hi la integració de l'estudiant. 

STEP 
Av. Generalitat, s/n 
Sant Just Desvern 
Tel. 401 5945/ fax 401 59 10 
E-mail: step@eupbl.upc.es 

Una nova edició de la 
Telecogresca 
Ja fa qu in ze anys que els estu
diants de l'Escola Tècnica 
Superior d'Enginyeria de 
Telecomunicació de Barcelona 
organitzen la seva festa: la 
Telecogresca. La d'enguany va te
nir lloc el 28 d'abril i va convocar 
prop de 10.000 persones al Sot del 
Migdia. 
Ara per ara, la Telecogresca és la 
festa universitària amb més parti
cipació d'arreu de l'Estat, en la 
qual col·laboren més de 600 per
sones. Bntre les actuacions musi · 
cals destacades de la nit hi havia 
"Discípulos de Otilia", "Xarop de 
Canya", "Cojón Prieto y los 
Huajalotes", "La salseta del Poble 
Sec" i els "The Inmates". 



El campus de Terrassa organitza 
diverses activitats amb motiu de 
la Setmana de la Terra 

L'ETSAB mostra l'arquitectura d'Eilwood, Mollino, Prouvé i Williams 

La Comissió de Medi Ambient de 
l'EUETIT va organitzar del 24 al 28 d'a
bril la III Setmana de la Terra, que va 
esdevenir un punt de reflexió sobre el 
grau de responsabilitat individual i 
col·lectiva tant en la generació com en 
les solucions en el camp del medi am
bient. Entre els actes destacats de la jor
nada hi havia l'exposició Cartells per al 
Medi Ambief1t i el Desenvolupamef1t, de 
l'organització TNTERMON. 

L'ETSAB va acollir la mostra Arqui
tectes Engil1yers, organitzada pel De
pa rtament de Projectes Arquitectònics . 
L'obra d'arquitectes contemporanis 
com ara Craig Eilwood (EUA), Cario 
Mollino (Itàl ia), Jean Prouvé (França) 
i Owen Willi ams (Anglaterra) configu
ra aquesta expos ició, amb la qual es 
volia donar a conèixer aquestes quatre 
figures de l' arquitectura, tots ells de 
països i cultures diferents i que tenen 
en comú el gust per la precisió i la cla
redat com també per la simpli ficació 
de les formes. Tots amb gran habilitat 
per a qualsevol tipus de disseny, es ca
racteritzen pe r treure partit dels seus 
coneixements tecnològics, la qual cosa 
els permet depurar les formes i mostrar 
l'estètica de l' enginyer. L'objectiu de 

A més, Anna Baranera, membre de 
Greenpeace Espanya, va presentar el ví
deo "Greenpeace, 10 anys de lluita eco
logista". D'altra banda, caps de llista de 
les principals formacions polítiques de 
la ciutat van participar en un debat, mo
derat pel professor Enric Carrera i amb 
el títol "Solucions als problemes am
bientals de la ciutat de Terrasa". 

la mostra presentada a l'ETSAB era, segons els organitzadors, ':rer arribar a estl/
diants i arql/ itectes l'obra d'aql/ests artistes que l'an fer del rigor la seva pril1cipal 
arma ". 

Llibres, roses i música per celebrar Sant Jordi al campus nord 

Sant Jordi va arribar enguany al campus nord el 21 d'abril, divendres, i no el 23, 
com en altres ocasions. Els llibres i les actuacions musica ls van ser els protagonistes 
del dia. Quim Monzó i Sergi Pàmies van signar llib res, i Abacus. la Fundació 
Catalana per a la Recerca i el Club de Rol de la UPC van instal·lar les seves parade
tes amb publicacions i llibres. Altres, com l'Associació Amiga Club, SETEM o AE
EGEE van rer promoció de les seves activitats i el Club L1'Escacs va organitzar parti
des simultànies. La música la va posar el grup de jazz Pi \ ie Dixie. 

Exposició 
d'arquitectura 
Del 16 de maig al 6 de 
juny, l'Escola Tècnica 
Superior d'Arquitectura 
de Barcelona acull l'ex
posició de , dibuixos d'ar
quitecte d'Oscar Tusquets 
i Enric Miralles . dins el 
cicle Autograries. 
La mostra, i nstal·lada en 
~l V~5tíbul Coderch i la 
sala Torres Clavé té l'ob
jectiu d'explorar a rons 
una part de l'obra dels ar
quitectes: la seva manera 
d'expressar. 

Conferència de 
Maragall 
El 18 de maig. l'alcalde 
de Barcelona, Pasqual 
Maragall , farà una con 
ferència sota el títol "Pro
jecte l/rbà per ({ la eil/tal 
de Barcelona". L'acte . 
que tindrà lloc a les :W.OO 
hores a la sala d'actes de 
l'ETSECCPB, ha estat or
ganitzat pel Col . le gi 
d'Enginyers de Camins 
Catalunya. El IOde maig. 
Miquel Roca va fer tam
bé una conferència sobre 
aquest tema. 

Festa de l'Esport 
El proper 18 de maig la 
sala Chic Studio de Bar
ce lona acull la Festa de 
l' Esport que com cada 
any organitza el servei 
d'Esports de la UPC. 
Enguany la festa servi rà 
de comiat a l'expedició 
UPC Everest 95. que a 
l'agost marxarà a conque
rir el cim del món. A més 
del sorteig de regals, I 
del lliurament de premis 
de les competicipons hi 
haurà la música de l'or
questra Fuma el Barco. 

Arquitectura Tècnica. Lèxics bàsics 
Estudiants de l'EUPB i el Servei de 
Llengües i Terminologia de la universitat 
han editat aquest volum de la col·lecció 
Lèxics Bàsics, que recull els principals 
termes d'aquesta àrea. L'objectiu és do
nar a conèixer els equivalents en català i 
en castellà i, en vistes a la dirusió de la 
terminologia catalana, incidir en aquells 
termes que es ran servir de manera inco
rrecta . 
D'altra banda, ha estat presentat recent
ment un estudi sobre el català a l'EUPB, 
realitzat per estudiants del BEI, amb cI 
suport de l'SL T, que assenyala que s'ha 
produït un increment del 8% en els tres 
darrers anys en l'ús d'aquesta llengua a 
l'hora d'impartir classe. 

Premi UPC de ciencia-ficció 1994 

Ediciones B ha editat en la seva col·lec
ció Nova Ciencia-ficción el volum que 
recull les tres novel·les guanyadores de 
¡'últim Premi UPC. "Siele vistas de la 
gaI'ganta Olduvai", de Mike Resnick. i 
"De otro tiempo, mi amor" , del també 
nord-americà Ryck Neuble. van obtenir 
ex-aequo el primer guardó d'aquesta 
quarta edició. Precisament, la primera 
d'aquestes obres ha obtingut recentment 
el prcmi Nebllla, un dcls més prestigio
sos del gènere de la ciència-ficció de tot 
el món . 
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Juan Antonio Samaranch inaugura l'~~posició 
Imatges esportives del segle XX al campus nord i 
reclama més atenció per a l'esport universitari 

El president del COI 
va recórrer la mostra 
de fotografia de 
premsa esportiva que 
la UPC va acollir a la 
sala d'exposicions del 
campus nord fins al 5 
de maig 

El 20 d' abri I passat, el 
president del Comitè 
Olímpic Internacional 
(COI), Juan Antonio 
Samaranch, va inau
gurar l 'exposició que 
la UPC, juntament 
amb el diari El Mun
do Deporti vo, va pre
sentar fins al 5 de 
maig a la sala d 'expo
sicions del campus 
nord sota el títol 
" Imatges esportives 

Juan Antonio Sama
ranch es va referir a 
l'esport com una fa
ceta més de l'educa
ció i també com un 
tema encara per re
soldre al país, mentre 
que el rector, Jaume 
Pagès, va parlar, pre
cisament, de l'interès 
de la UPC per acon
seguir una formació 
integral en la qual 
l'esport sigui una 
qüestió important que 
cal tenir en compte. 
El rector, que va des
tacar el fet que la 
Universitat Politèc
nica de Catalunya 
compta ja amb un s 
12.000 soc is del seu 
Servei d'Esports, va 

del segle XX". La mostra, a la inauguració de la qual van 
assistir també el rector, Jaume Pagès, i el director de El 
Mundo Deportivo, Santi Nolla, recoll ia una bona part de 
l'arx iu fotogràfic del rotatiu barceloní i s'hi presentaven 
algunes de les imatges més representatives de les activi
tats esportives que s'organitzen a la Poli tècnica. 

acompanyar el president del Comité Olímpic 
Internacional , J .A. Samaranch en una visita per les dife
rents etapes de l'esport espanyol a través d'un centenar de 
fotografies de premsa, algunes de les quals es podien 
consultar mitjançant CD-ROM instal·lat en diverses ter
minals. 

Montse Puig 
cap del Servei d'Esports 

Entenc que l'esport ha d'ocupar una 
part del temps de lleure de qualsevol 
persona i que és un vehicle ideal , a 
part dels seus efectes sobre la condi
ció física, per establir relacions so
cials i gaudir de la natura. 
De mica en mica, la consciència so
cial que una bona preparació física 
redunda en una bona salut ha produït 
l'esclat de l'esport a tots els nivells: 
la societat practica esport i demana 
lloc per fer-ho. 
L'esport universitari ha patit el ma
teix procés i a més dels aspectes 
competitius, que a les universitats 
nord-americanes són els que preva
len, també intenta oferir formes de 
pràctica esportiva perquè tothom 
trobi la que més li convingui. 
Ens trobem, doncs . amb un nou mo
del d'esport en el qual hem de ser ca
paços de definir ofertes i serveis 
adaptats a les diferents necessitats. 

~_._¡-~ -- - -
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Maria Mercè Tàpies 
personal d'administració i serveis 

A l'hora d'escriure sobre l'esport a la 
nostra universitat i des de la meva 
perspectiva de PAS, només puc ser 
positiva i, encara més, no puc fer 
cap tipus de crítica entorn del que 
~ 'està fent, cosa difícil dins la nostra 
universitat. 
El Servei d'Esports ens posa a l'abast 
un ventall de possibilitats que crec 
que s'adapta a totes les necessitats, 
inquietuds i suggeriments, ja que 
ofereix tota mena d'activitats "espor
tives" en horaris que es poden adap
tar bé a qualsevol jornada laboral , 
fins al punt que als que ens costa 
practicar algun esport se'ns esgoten 
les excuses per no fer-ho. 
A la vegada, l'equip de professionals 
del Servei fa un esforç considerable 
per motivar tothom en la pràctica es
portiva, tan important si tenim en 
compte el sedentarisme del nostre 
treball. Només puc agrair-vos la fei
na i encoratjar-vos a continuar enda
vant. 

Car/os Baigorri 
president CEFI8 

La Universitat Politècnica de 
Catalunya és i ha de ser una univer
sitat competitiva i de futur. Ha de 
proporcionar una formació total i 
completa, cosa que implica oferir als 
futurs titulats un òptim desenvolupa
ment professional i personal. El co
rrecte desenvolupament personal és 
el complement indispensable per a 
tota formació tècnica i l'esport uni
versitari és una de les vie per acon
seguir-ho. 
La UPC ha detectat aquesta necessi
tat i, a través del SEUPC, clubs es
pOltius i infraestructures, potencia 
l'espolt a la universitat, fet que s'ha 
d'agrair, malgrat que encara queda 
bastant per fer. 
D'altra banda, els nous plans d'estu
dis impliquen una dedicació més 
continuada a Ja carrera i representen 
menys temps lliure i, per tant, menys 
temps per practicar esport. 
Cal, doncs, trobar l'equilibri òptim 
entre la formació professional i la 
formació personal. 


