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El prestigiós economista Peter
Drucker, doctor honoris causa
per la UPC, afirma en el seu
llibre La societat postcapitalista que la societat del futur serà
la del coneixement. En aquest
marc, la universitat, com a
transmissora fonamental
d' aquest coneixement, haurà
de ser conscient de la necessitat de ser una institució competitiva, capaç d'exigir i d' exigir-se resu ltats mesurables en
el desenvolupament del seu
servei a la societat.
Sota aquesta base conceptual
ideològica, i amb la consciència que es poden generar processos de millora a partir de
l'anàlisi detinguda i serena dels
greuges, neix a la UPC el síndic de greuges, una figura recollida a l'article 161 dels
Estatuts de la universitat que,
en el marc genèric per a la millora de la qualitat, exercirà la
funció de canalitzar les observacions, els suggeriments i els
greuges no suficientment atesos que es puguin generar entre els membres de la comunitat o en persones que hi estan
relacionades.
La Comissió Acadèmica del
Consell Social ha treballat
darrerament en l'elaboració
d'aquesta figura i en la reglamentació que dirigirà les seves
competències i funcions. En
aquest procés de definició
s'han tingut en compte altres
experències externes, com la

síndic de la UPC s' ocuparà
també dels greuges generats a
la comunitat extrauniversitària
recollint els que ciutadans, empreses i altres entitats socials
puguin tenir sobre la institució
universitària.
El síndic no hauria de ser en
cap moment una figura fiscalitzadora, sinó integradora i
operativa; receptiu a les iniciati ves, aspiracions, opinions i
queixes que li adrecin els
membres de la comunitat universitària i de fora. Podrà funcionar amb una autonomia plena i tindrà el màxim d'autoritat
per poder exercir les seves
funcions amb la major independència, objectivitat, responsabilitat, transparència i
eficiència. Aquesta figura I
exercirà una activitat informativa permanent, de caràcter tuïtiu, en les qüestions que li seran sotmeses o que decideixi
d'ofici. Amb aquesta finalitat
podrà vetllar per totes les activi tats universitàries i podrà assistir a les reunions del òrgans
de govern de la universitat,
amb la comunicació prèvia al
rector. Elegit pel Consell
Social, que el dotarà de recursos humans i materials necessaris per a l'exercici de les seves funcions, el síndic tindrà
un mandat de cinc anys sense
possibilitat de renovació. Entre
els requisits considerats per a
la seva elecció hi ha el de ser
una persona de prestigi reconegut i coneixedora
del món universitari.
El síndic haurà de
presentar al Consell
Social un informe
anual sobre les seves actuacions que
inclogui els suggeriments que se'n derivin respecte al funcionament de la
universitat; facilitarà la presentació de les propostes relacionades amb la millora de la
qualitat en el funcionament de
la universitat i establirà contactes i intercanvis d'informació amb els síndics de greuges
d'altres universitats.
Una de les novetats que presenta el reglament que regula
aquesta figura a la UPC respecte a la d'altres institucions
és la possibilitat de designar

Es crea la figura del
síndic de greuges de la
Politècnica
del síndic de Catalunya i les
dels síndics d'altres universitats, a més de considerar d'una
manera fonamental les mateixes vivències de la nostra comunitat.
Així, segons el reglament del
síndic de greuges aprovat pel
Consell Social i la Junta de
Govern, la seva actuació estarà
orientada a servir les necessitats de tot el teixit universitari ,
donant el suport necessari perquè les relacions entre persones i estaments es desenvolu-

pin en el respecte als drets i els

adjunt al síndic que ajudin a

deures de cadascun. Ara bé, un
dels aspectes destacables
d'aquesta nova figura serà la
seva obertura a la societat. El

pal·liar les dificultats específiques generades per la dispersió
territorial de la nostra universitat.
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Els integrants de l'expedició upe a l'Everest
sortiran de l'Aeroport del Prat
el dia 28 de juliol
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Aprovada la nova
programació
universitària per al curs
1995-96, pàg.4
Mor Joan Majó Torrent,
professor emèrit de
l'EUPVG, pàg. 5
Conveni UPC- Reial Club
Marítim per promocionar
les activitats de rem a la
universitat, pàg. 5
La UPC elabora un
model de simulació per
optimitzar el trànsit al
Port de Barcelona, pàg.?
Un congrés sobre
supercomputació
reuneix investigadors
d'arreu del món, pàg.6
Estudiants de l'Escola
de Fotografia participen
al 1r concurs Caterpillar
800ts, pàg . 10
Torre Girona acull la
festa PRO i PAS del
Servei d'Esports, pàg.11

ot

Comença I-aventura!
L'expedició formada per Ricard Dalmau, Nèstor Bohigas,
Albert Castellet, Ernest Bladé, Araceli Segarra, Ferran
Latorre, Xavier Lamas i Xavier Gonzàlez, és un grup de joves
experts que va culminar amb èxit dues expedicions més organitzades pel Servei d'Esports: la que el 1991 els va portar al
Pumori, de 7.165 m, i la del 1992 al Xixa Pangma
El 28 de juliol sortirà de l'Aeroport del Prat el primer grup d'expedicionaris
de la UPC, que tractaran de fer el cim de l'Everest durant els propers mesos
de setembre i octubre. Els vuit membres de l'expedició intentaran arribar al
cim de l'Everest, de 8.846 m, per la perillosa cara nord de la muntanya, una
ru ta poc utilitzada, la complicació de la qual s'accentua quan, com en el cas
dels alpinistes de la Politècnica, la muntanya s'ataca a l'estil alpí, és a dir,
sense l'ajut de l'oxigen ni dels tradicionals xerpes.
L'estil alpí és un tipus d'escalada en la qual els alpinistes no fan servir cordes
fixes ni campaments d'altura, però, en canvi, facilita una ascensió ràpida i
lleugera. L'expedició de la UPC al cim del món serà la primera de tipus universitari i, segurament, la primera en la qual s'ha implicat un col·lectiu tan
ampli com és el de la Universitat Politècnica de Catalunya.
L'equip de la Politècnica tindrà la possibilitat d'estar permanentment en contacte amb l'exterior per mitjà d'una antena de comunicació via satèl·lit, que
permetrà contactar amb l'equip només amb una trucada telefònica, i d'un altre aparell, el Galaxy INMARSAT, que servirà per fer que l'equip es pugui
connectar via satèl·lit, i mitjançant un PC, amb l'exterior. El Servei d'Esports
podrà fer, així, un seguiment diari de la marxa de l'expedició.
D'altra banda, el passat 20 de juny el president d'Indústries Pedret, Francesc
Pedret, va lliurar als expedicionaris una ullera terrestre OPTIC'S PEDRET
amb adaptador fotogràfic, en presència del director de l'EUOOT, Joan
Salvadó.

Al cim del món i sense oxigen
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L'equip humà, format per Ricard Dalmau, Nèstor Bohigas, Albert
Castellet, Ernest Bladé, Araceli Segarra, Ferran Latorre, Xavier Lamas i
Xavier Gonzàlez, és un grup de joves experts que va culminar amb èxit
altres dues expedicions, una al Pumori, de 7.l65m, i la que el 1992 els va
portar a escalar el Xixa Pangma, de 8.008 m, per una paret amb més de
2.000 metres de desnivell i que només s'havia escalat tres cops.
L'expedició de la UPC a l'Everest assolirà, si es fa el cim, un nombre important de records, ja que, si s'aconsegueix, Araceli Segarra serà la primera dona de l'Estat espanyol que realitzi aquesta fita i, possiblement, la
primera del món en fer aquesta escalada sense l'ajut d'oxigen.

L1ETSAV organitza un curs previ a Ilinici de la carrera
per facilitar Ilaccés als estudis
L'ETSA V va iniciar el mes de novembre un curs previ a l'inici de la carrera durant el qual els estudiants van poder conèixer els trets generals dels estudis que volien cursar i decidir,
així, si la seva elecció havia estat encertada. A més, el quadrimestre va servir per dividir el grup d'estudiants, que començaven la carrera aquest any acadèmic, i fer que els dos
cursos quadrimestrals comencessin amb un nombre
semblant d'estudiants
El dia 3 de novembre va tenir
lloc la presentació i la primera lliçó del Curs d' introducció
a
la
carrera
d'Arquitectura, a càrrec del
director de l'Escola Tècnica
Superior d'Arquitectura del
Vallès i impulsor de la idea,
Xavier Monteys, amb una visita a la coberta de la Pedrera
d'Antoni Gaudí. Era l'inici
d'una experiència pilot
adreçada a introduir els estudiants en els coneixements
propis de l'arquitectura.
Concebut com un quadrimestre previ al primer curs de la
carrera, els organitzadors el
defineixen com un curs per
"at urar- se després de la
frenètica marxa fins al COU
i pensar, veure, crear una actitud davant el que ens envolta i sentir curiositat per les
coses".
En el curs introductori van
participar 30 estudiants, 3
professors i 7 professors júnior, que van treballar en
grups sobre set temes com
ara les mesures, la construc-

ció, la ciutat o la casa.
Cada tema es va desenvolupar a partir d' un treball pràctic triat amb l'objectiu de fomentar la intervenció des de
diferents punts de vista, de
manera que fes possible explicar un cert nombre de conceptes teòrics en forma de
lliçons impartides per professors convidats.
La discuss ió en grups de cinc
estudiants i el contrast d'opinions era l'objectiu , i el dibuix , l'eina fonamental de
coneixement.
Els estudiants, però, van poder experimentar també com
encolar, clavar, cosir i tallar
materials diversos, cosa que
feia evident la dimensió
pràctica d 'aquesta carrera,
una de les seves característiques més específiques.
Tècnicament, el curs va servir també per afavorir el sistema de distribuci ó d'estudiants en dos grups, que van
començar la carrera a l'octubre i al març, respectivament,
tal com preveu el nou pla

Experts en aritmètica es
reuneixen a Barcelona
Del 16 al 20 de juliol té lloc la 19a edició de les Joumées
Arithmètiques organitzades pel Seminari de Teoria dels
Nombres de Barcelona, del qual formen part professors de
la Universitat Politècnica de Catalunya
Del 16 al 20 de juliol té lloc la 19a
edició
de
les
Journées
Arithmètiques, organitzades pel
Seminari de Teoria dels Nombres
de Barcelona, del qual formen part
professors de la UB, de la UAB i
de la UPC. A les jornades, de
caràcter bianual, assistiran uns 250
especialistes de 30 països de tot el
món en Teoria dels Nombres, una
de les branques més antigues de les
matemàtiques.
L'objectiu és que en aquestes jornades es presentin els resultats més
recents i es fomenti la col.laboració entre els investigadors.
A les jornades participaran experts com ara Barry Mazur, de

la Universitat de Harvard, Fred Diamond, de la Universitat de
Princeton, Don Zagier, professor al Max-Planck Institut für
Mathematik , de Bonn, i Jean Marc Deshouillers, de la
Universitat de Burdeaux. Formen part del comitè organitzador els professors de la UPC M. Alsina, J. Gonzalez, J. C.
LalÍo, D. Magret, 1. Quer i A. Ria.

Els professors júnior
Un dels factors clau d'aquest quadrimestre va ser la col·laboració d'estudiants dels darrers cursos, que van participar
com a professors. Cada professor júnior va tenir al seu càrrec cinc estudiants, als quals va orientar en els treballs en
equip. La seva aportació pedagògica va ser molt important,
ja que, per exemple, en alguns casos els professors júnior
tampoc no coneixien la resposta a un problema concret, però
sí que coneixien els mecanismes per plantejar-se'l i resoldre'l amb el grup d'estudiants.

d'estudis. Aquesta experiència pilot ha quedat recollida
en una publicació de la
col·lecció que edita l'Escola

d'Arquitectura del Vallès , on
s'explica resumidament i en
forma de diari el contingut
de tot el curs.

El Departament de Mat~m~tica
Aplicada 11 organitza els·VI Encuentros de Geometría Computacional
El Departament de Matemàtica Aplicada II va organitzar entre els dies 5 i 7 de juliol els VI Encuentros de Geometría
Computacional, una disciplina emergent entre la matemàtica
aplicada i les ciències de la computació que s'imparteix a les
universitats des de fa ja una dècada i que ha experimentat un
notable creixement tant pel nombre d'investigadors i publicacions que s'hi dediquen a ella com pels avenços de les seves
aplicacions.
La geometria computacional té aplicacionsi importants a àrees tan diverses com la medicina, la cartografia, el control de
robots o el disseny assistit per ordinador.

El grup de la UPC, entre els més consolidats
El congrés, d'àmbit estatal, va comptar amb la presència d'investigadors de tots els grups espanyols, entre els quals el grup
de la UPC és un dels més consolidats.
Entre els investigadors estrangers presents hi havia Godfried
T. Toussaint, de la Universitat de McGi ll , a Mont-real, Jorge
Urrutia, de la Universitat d'Ottawa i Kathleen Romanik, de la
Universitat nord-americana de Maryland.
Pel que fa a la representació de la Universitat Politècnica de
Catalunya en les trobades, hi van donar sengles conferències
plenàries Pere Brunet, del Departament de Llenguatges i
Sistemes Informàtics, i Carme Torres, de l'Institut de
Cibernètica i també es van presentar diverses ponències.

3

La comunitat universitària va
retre homenatge a l'excomissionat Josep Laporte

Panorama

Aprovada la nova
programació universitària de
la upe per al curs 1995-96
Entre les titulacions aprovades per la Junta de Govern, n 'hi ha dues de
noves: l'Enginyeria d'Organització Industrial, de segon cicle i que
s'impartirà a l'ETSEIB, i l'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Sistemes Electrònics, que es farà a l'EUPM
La Junta de Govern
va aprovar el 26 de
maig passat la programació universitària per al curs 199596, que preveu la posada en marxa de titulacions noves i reformades després
d'haver-ne confirmat
el finançament per
part
de
l'Administració.
Així, el proper curs
1995-96, començaran a impartir-se
dues noves titulacions amb el pla
d'estudis homologat.
Es tracta dels estudis
de
segon
cicle
d'Enginyeria d'Organització Industlial, que es farà a l'ETSEIB, i dels estudi s d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Sistemes
Electrònics, que s'impartirà a l'EUPM.
A més, també entraran en func iona ment els nous plans d'estudi s
d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports, a l'ETSECCPB, i els estudis de
les diplomatures de Navegació Marítima i de Màquines Navals, i les llicenciatures de segon cicle de Nàutica i Transport Marítim i de Màquines
Navals, a la Facultat de Nàutica de Barcelona.
El curs 1995-96 s'impartiran tam bé l'Enginyeria Tècnica Industrial en les
especialitats de Mecànica, Química Industrial i Electrònica Industrial , i
l'Enginyeria Tècnica de Mines en l'especialitat d'Explotació Minera, a
l'EUPM, i els estudis corresponents a l'Enginyeria Tècnica Industrial en
les espec ialitats de Mecànic a, E lectricitat, Química Industrial i
Electrònica Industrial, i de l'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació en
l'especialitat de Sistemes Electrònics, a l'EUPVG .
D'altra banda, també es posarà en marxa la reforma de la titulació pròpia
de Graduat Superior d'Engin yeria Geològica, que s'imparteix a
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El dia 20 de juny, les universitats
catalanes van retre un homenatge
a l'ex-comissionat d'Universitats i
Recerca, Josep Laporte, en un acte
celebrat a la UAB, que va comptar
amb la presència del president de
la Generalitat de Catalunya, Jordi
Pujol, i dels nou rectors de les universitats catalanes, entre altres
personalitats de la vida política i
cultural.
Josep Laporte va parlar del creixement del sistema universitari i de
la millora de la recerca a
Catalunya, però va dir que la universitat no està encara en el nivell
desitjat i que "estem a la meitat
del camí, ens manquen més diplomats, més llicenciats i més doctors, especialment en les enginyeries".
La tasca intel·lectual de Josep
Laporte i el seu perfil humà van
ser glossats a la celebració, durant
la qual es va recordar la seva dedicació a la universitat com a rector
de la UAB entre 1976 i 1980, i les
seves aportacions com a conseller
de Sanitat i Ensenyament, i com a
comissionat d 'U niversit ats i
Recerca.

Aprovat el calendari
acadèmic de la upe per al
curs 1995-96
El curs 1995-96, cada centre presentarà el seu calendari seguint les
directrius del de la Politècnica, que
assenyala com a dies festius 1'11 de
setembre, el 12 d'octubre, l' ] de
novembre i el 6 i el 8 de desembre
de 1995, i 1'1 de maig i el 24 de
juny de 1996.
Seran períodes no lectius el 7 de
desembre (pont), del 23 de desembre al 7 de gener (Nadal), de l'I al
8 d'abril (Setmana Santa) i del 15
de juliol al 31 d'agost (vacances
d'estiu) .
El període de matrícula per als estudiants de nou ingrés serà del 21
al 27 de juliol i del 4 al 8 de setembre, mentre que les dates de matrícula ordinària seran, per als plans
nous, del 20 al 28 de juliol i del 4
al 15 de setembre (quadrimestres
de tardor), i del 5 al 25 de febrer
(quadrimestre de primavera) . La
matrícula del s plans antics es formalitzarà del 4 al 30 de setembre i
la d'assignatures de lliure elecció,
el 25 dejuliol i el 12 de febrer.

l'ETSECCPB , conjuntament amb la UB.

Des del 19 de juny passat és direc-

Als centres adscrits es posaran en marxa els plans refOJmats de les especialitats d'Electricitat, E lectrònica Industrial, Química Industrial i
Mecànica de l'Enginyeria Indu strial, que s' imparteix a l'EUETffi, i els de
l'especialitat de Química Industrial de l'Enginyeria Tècnica Indu stria l,
que s'imparteix a l'EUETII.

tor del Departament d'Infrastmct.ra
del Transport i del Territori el catedràtic Fé lix-Edmundo Pérez
Jiménez , que substitueix en el
càrrec el catedràtic Modest Batlle.

Signat un conveni amb l'Institut
Català d'Energia per a projectes
de fi de carrera
El 19 de juny, el rector de la UPC,
Jaume Pagès, i el director de J'lnstitut
Català d'Energia, Albert Mitjà, van
signar un conveni per a la dotació de
beques per a la realització de projectes de fi de carrera.
S'hi podran acollir estudiants de la
U ni versi tat Politècnica que preparin
projectes al voltant de l'àmbit energètic i, concretament, relacionats amb la
utilització de tecnologies eficients i
netes, l'aprofitament d'energies renovables o el potencial energètic a
Catalunya.
La convocatòria de l'adjudicació d'aquestes beques la farà la Politècnica i
es constituirà una comissió de seguiment, amb representació de la universitat i de l'ICAEN, que s'encarregarà
de definir les prioritats dels treballs
que s'han de realitzar, la selecció de
becaris i la valoració final dels projectes.

La UPC acu ll la selectivitat del
batxillerat experimental
Un total de 1.840 estudiants d'arreu de
Catalunya, que han fet aquest curs el
batxillerat experimental , van fer, els
dies 14 i 16 de juny, les proves de selectivitat a centres de la UPC. Els exàmens d'assignatures obligatòries i optatives es van real itzar a l'ETSAB i a
\'EUPB.

Mor Joan Majó Torrent
El 13 de juny passat va morir Joan
Majó Torrent. professor emèrit de la
UPC, que havia estat fins al 1984 i
durant prop de trenta anys director de
l'Escola Universitària Politècnica de
Vilanova i la Geltrú.
Doctor en ciències exactes, Joan Majó
havia participat activament en la vida
comunitària a l'EUPVG des del 1947,
quan va arribar- hi com a catedràtic, i
a la Politècnica de Catalunya des de
l'adscripció del centre a la universitat
l'any 1972.

Oriol Bohigas és nomenat professor emèrit de la Politècnica i
Manuel de Solà Morales i Manuel Brullet reben els premi FAO 1995
La Junta de Govern , reunida el 23 de juny passat, va acordar nomenar, tal com
havia proposat l'ETS AB, l'arquitecte Oriol Bohigas com a professor emèrit de la
universitat. El nomenament respon a la voluntat de la Politècnica per reconèixer
les aportacions que Oriol Bohigas ha fet a l'ensenyament de l'arquitectura i pel
seu paper com a estudiós i com a personatge influent en els processos d'evolució
cultural i social de Catalunya.
El nou professor emèrit de la Politècnica, que ha estat delegat d'Urbanisme i regidor de Cultura a l'Ajuntament de Barcelona, coordinarà les adquisicions, l'arxiu i els espais de la biblioteca de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de
Barcelona durant els propers dos anys. De fet, les bibl ioteques han estat un dels
grans interessos de l'arquitecte . Creador de l'Arxiu Històric del Col·legi
d'Arquitectes i autor de diversos assaigs i llibres sobre l'ensenyament de l'arquitectura, Bohigas ha estat impulsor de la reforma dels estudis d'arquitectura, com
també de l'ampliació i remodelació del centre i de la seva biblioteca.

PremisFAD
Manuel de Solà MOl"ales i Manuel Brul1et, director i subdirector de l'Esco la
Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, respecti vament, van compartir el
darrer premi FAD d'Arquitectura, que es va lliurar el 2 1 de juny passat a
Barcelona, concedit pel Foment de les Arts Decoratives de Barcelona, entitat
que atorga aquests guardons des de l'any 1958.
L'Illa Diagonal, un projecte de Manuel So là Morales i l'arquitecte Rafael
Moneo, i l'edifici del col·legi públic i l'institut de Vil assar de Mar, dissenyat per
Manuel Brullet i Alfonso de Luna, van ser les obres que van compartir un dels
guardons més prestigiosos d'aquest àmbit.

El gerent de la upe, Francesc Solà, participa en un debat sobre
el finançament universitari organitzat per Gaceta Universitaria
A l'acte van assistir també els vicerectors d'Economia de la UB i de la
UAB, Enric Can ela i Antoni Tulla, i
el gerent de la UPF, Joan Palou.
Tots van coincidir a demanar més esforç de ['Administració catalana
Els responsables de les universitats
participants en el debat, moderats pel
director de Gaceta Universitaria ,
Vicente Clavero, van parlar sobre el
pla plurianual d'inversions, el capital
privat i el recursos propis a la univer-

sitat, la competitivitat i la llei de fi nançament universitari. El gerent de la
UPC, Francesc Solà, va assenyalar en
les seves intervencions que "en cap
cas el capital privat pot substituir la
font principal del finançament de les

univers itat s públiques, que és
l'Administració" i que "per aconseguir
més recursos externs, el que cal és generar confiança en l'entorn social".
Solà també va assenyalar que és necessari qu e "els estudiants siguin
conscients del que costa la seva formació per tal que el seu e~j(iI-ç acadèmic sigui major" . Segol7s -el gerent de
la UPe, "s'ha de fomentar la igualtat
d'oportunitats per tal que hi hagi estudiants que paguill més i altres que, en
funció de la seva renda familiar, siguin subvellcionaTs per mitjà d'un sistema eficiellt de beques". També va
dir que el pla plurianual "és un pla
destinat a obres que s'ha quedat curt i
que no té en compte les necessitats
acadèmiques presents i futures ".

En memòria de
Joan Majó Torrent
Frallcesc X. Puig Rovira
Cap de Control Intern de la UPC

Joan Majó Torrent. va ser durant
anys una de les persones més notables per a la UPC i representa
una petita parcel·la de la història
de la nostra universitat. Els actes
fu neraris en memòria seva, m'han
recordat alguns trets de la seva vida.
L'any 1947 va arribar com a catedràtic a l'Escola de Vilanova,
aleshores Escola de Perits
Industrials, i en va ser el director
fins al 1984, quasi trenta anys, dura nt els quals va donar un notable
impu ls a l'escola. Durant els seus
primers anys com a docent va arribar a comptabilitzar tres feines: va
ser professor en un institut de batxillerat, a l'Escola de Perits i en un
centre de formació professional.
Les condicions econòmiques i socials del professorat han evolucionat molt i en la si tuació actual,
certament millorable, resulta difícilment comprens ibl e l'esforç que
representava viure professionalment de l'ensenyament.
Majó va ser testimoni directe, i actor impli cat, en diverses reformes
de l'ensenyament tècnic. Quan ell
s'hi va incorporar, l'escola tenia
grans mancances estructurals, de
fet, després de la guerra civil havia
cessat la seva activitat i fins al
1945 no s'hi havien reprès els estudis. Majó va ser un dels primers
professors que va participar en la
represa i des de la direcció va actuar amb tenacitat per impulsar
l'escola, i encara que no era un home de plantejaments audaços, la
seva tenacitat era admirable i
aconseguia resultats.
L'any 1972, l'Escola de Vilanova i
altres es van incorporar a la UPC
com a escoles universitàries i
Majó va ser un dels representants
d'aq uests centres als òrgans de govern. La integració, que en general
presentava dificultats, sobretot per
la diferent història i tradició de les
escoles superiors i de les universitàries, es va produir de manera
gens traumàtica ..En sóc testimoni
directe. Fins a l'any 1984, que va
deixar el càrrec de director, pocs
anys abans de la seva obligada jubilació, Majó va ser un dels homes
característics de la Universitat
Politècnica, un dels personatges
que -sobretot en una de les escoles- ha deixat emprem pta.

Havia nascut el )917, era llicenciat i doctor en ciències exactes i
professor de matemàtiques.
Ha mort e l 13 de juny de 1995.
Creiem que mereix un record de la
comunitat universitària.
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Premi internacional per a la
professora Núria Piera
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El 12 de juny, la professora del
Departament de Matemàtica
Aplicada II Núria Piera va rebre el
premi Agu tín Betancourt-Jean
Rodolphe Perronet, concedit pel
Ministère des Affaires Etrangères
de França en reconeixement al seu
prestigi científic internacional i a
la seva contribució al de envol upament de les relacions científiques entre França i el nostre país.
La candidatura va ser presentada
per Alain Costes, director del
Laboratoire d'Architecture et
Analyse des Systèmes, on la professora ha treballat tres anys i amb
el qual encara col, labora.

.~ ~~ '~.
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El Departament dlArquitectura de Computadors
organitza la International Conference on
Supercomputing (ICS 95)
Miguel lllescas s'imposa a la
supercomputadora
de IBM Deep Blue

L 'ICS va reunir experts de tot el món ell supercomplltació i va enfrontar en ulla partida d'escacs la computadora Deep Blue, de IBM,
i el millor jugador d'Espanya d'escacs, Migllellllescas

El Gran Mestre d'escacs, Migue l
IIIescas, va sortir victoriós del seu
enfrontament amb la supercomputadora de IBM Deep Blue en les
dues partides que es van disputa r
els dies 5 i 6, dins el marc de la ICS
95.

Entre els dies 3 i 7 de juliol, el Departament
d'Arquitectura de Computadors de la UPC va organitzar la International Conference on Supercomputing
(ICS), que va reunir més de 200 científics de tot el
món que treballen en el desenvolupament i la recerca
en supercomputació.
Els supercomputadors, juntament amb el s computadors d'altes prestacions, per la seva elevada capacitat de càlcul, permeten en l'actualitat
arribar a fer més de 1.000 milions d'operacions per segon i, en els
propers anys, podran arribar fins a més d'un milió de milions d'operacions per segon.
En el congrés, investigadors provinents d'empreses, institucions,centres de recerca i universitats van presentar ponències sobre aspectes
tècnics relacionats amb la supercomputació. Pel que fa a les dues taules rodones que es van fer en el congrés, es va debatre sobre el futur
de la computació d'altes prestacions.
A més de la International Conference on Supercomputing, l'I de juliol
va tenir lloc una reunió entre investigadors de supercomputació de la
Universitat d'Illinois i d'universitats europees, entre les quals hi havia
la UPC, capdaventeres en aquest camp de recerca, amb l'objectiu de
treballar conjuntament i obtenir, d'aquesta manera, fórmules de finançament de la recerca. Així mateix, els dies 2 i 3 van tenir lloc també a Barcelona les Vl Jornades de Paral' lelisme, que reuneixen els
pricipals grups de recerca de supercomputació d'Espanya i en la qual
van participar més de 30 investigadors de la upe.

La primera de le s partides, en la
qual IIIescas va sortir amb les negres, va acabar en taules desp rés
que Deep Blue no aprofités la posició avantatjosa de jugar amb blanques. En el segon matx , el jugador
es va mostrar superior al llarg de
tota la partida, cosa que va provocar que la màquina exaurís el seu
temps de joc quan IIIescas tenia un
domini absolut del matx.
Les partides es van jugar mitjançant
videoconferència i Internet, entre
Barcelona i New York, cosa que va
permetre, un cop acabades, que el
assistents poguèssin dialogar amb
dos dels "pares" de Deep Blue als
Estats Units, Murray S. Campbell i

Feng-Hsiung Hsu.
Les partides, a le quals va assistir
el rector de la UPC, Jaume Pagès,
van ser seguides per més de duescentes persones.
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La upe elabora un model de simulació per
optimitzar el volum del trànsit pesant al
Port de Barcelona
En el projecte se suggereixen solucions al flux portuari a partir de les dades
que aporta el model de simulació elaborat pel Departament d 'Estadística i
Investigació Operativa
L'equip de la UPC, encapçalat pel professor Jaume Barcel<?, ha elaboyat un primer model de simulació que pelmet analitzar el flux de vehIcles que cIrculen pel
Port de Barcelona en relació amb els punts d'emmagatzematge que registren una
major activitat a l'àrea portuària, denominats concessions. El simulador permetrà
que es pugui conèixer l'impacte que tindran, en el trànsi t de la zona del port, els
canvis en la localització de les
concessions.
D'aquesta forma,
mitjançant el simulador es podran definir escenaris al ternatius en correspondència amb
les possibles redistribucions espacials de les activitats logístiques.
Actualment, la
UPC té previst
fer dos treballs
més de simulació gràfica que tindran en compte la futura ampliació del Port. El primer d'aquests estudis consisteix a ampliar el simulador com a eina de planificació que
ajudi a la presa de decisions. Mitjançant aquest simulador, s'analitzarà l'impacte
que generaran en el trànsit les diferentes opcions de di stribució de les concessions en les futures àrees de servei.
El segon projecte que té previst dur a terme el departament té per objectiu la creació d'un sistema intern de gestió de fluxos de l'àrea i d'informació a l'usuari. Es
tracta de dissenyar i implantar un sistema d'informació a l'usuari que permeti
gestionar les sortides de la zona portuària adreçant els fl uxos de sortida ~ .Ia porta més adequada, alhora que informi de les rutes més recomanades mltJançant
uns plafons d'informació variable. Aquest segon estudi té en compte la propera
ampliació del port i l'aparició de noves activitats, com les que generarà la futura
planta incineradora.

PROGRAMA DE TECNOLOGIES
INDUSTRIALS I DELS MATERIALS
L'objectiu del programa
és, a curt termini, donar
prioritat a la recerca que
permeti adaptar les tecnologies existents o desenvolupar-ne de noves
que produeixin un efecte de pro moció de la
competitivitat dels sectors amb un nivell tecnològic més baix.
A mitjà termini, la recerca s'ha de centrar en
les indústries que desenvolupen tecnologies
i estratègies innovadores que permeten una
millor utilització dels
recursos humans i la reducció de l'impacte negatiu sobre el medi ambient.
A llarg termini, e l
propòsit és concentrar

la recerca en les noves
tecnologies de producció i de concepció de
productes que permetin
la creació de noves indústries o mercats en un
context de creixement
sostenible.
Àrees del programa:
1. Tecnologies de producció . Inclou la integració de les noves tecnologies, el desenvolupament de tec nologies
per a una producció neta, la gestió racional de
les matèries primeres, la
seguretat i fiabi litat dels
sistemes de producció, i
els factors humans i organi tzatius en els sistemes de producció.
2. Materials i tecnologies per a la innovació

dels productes. Inclou
enginyeria de materials,
nous mètodes de disseny i fabricació de productes, fiabilitat i qualitat dels materials i dels
productes, i la recuperació de productes al final
del seu cicle de vida.
3. T ecnologies dels
mitjans de transport.
Fa referència a la concepció de vehicles i a la
integrac ió de sistemes,
a la seva producció, a
tec nologies per augmentar la seva eficàcia,
a les tecnologies per al
medi anlbient i a les referents a la seva seguretat i a la seva explotació.
La convocatòria s'ob rirà el proper dia 15
d e setembre i es tancarà el dia 31 de gener
de 1996.

,O pinió

i

Societat, indústria i risc
tecnològic
Joaquim Casal i Fàbrega
Dept. d'Ellgillyeria Química

Viure en una societat industrial té
avantatges ben evidents: de la peniciHina a l'energia elèctrica, passant per la gasolina, els plàstics,
els detergents ... Tot això implica
una millora que ha portat, en definitiva, a un notable augment de
l'esperança de vida.
La indústria, però, presenta també
alguns aspectes negatius. Un d'aquests és el risc. El gran desenvolupament de la indústria en general i de la indústria química en
particular ha portat a l'increment
en el nombre i la grandària de les
instal'lacions que contenen grans
quantitats de productes tòxics o inflamables. Això fa que alguns accidents- explosions, focs, núvols
tòxics- puguin arribar a tenir conseqüències sobre la població i,
malauradament, siguin notícia, de
tant en tant, a la premsa.
Es tracta de riscs amb una gran
compensació social, però no pas
sempre prou controlats. El seu repartiment desigual en la societat,
el desconeixement que la gent en
té i el seu caràcter sovint espectacular, fan que molta gent tingui la
sensació de trobar-se sotmesa a un
risc excessiu. Això pot generar angoixa en la població que viu prop
d'una indústria i contribueix al rebuig social d'aquesta.
De fet, si hem d'anar cap a un desenvolupament sostenible, un dels
aspectes que cal tenir en compte
és la gestió d'aquests riscs, com
una manera més de salvaguardar
les persones, els béns i el medi.
Per afrontar aquesta situació, tant
l'Administració com la indústria
estan fent un esforç important.
Des del punt de vista legal , hi ha
hagut canvis molt importants. Des
del punt de vista tècnic, s'han desenvolupat metodologies per estimar els efectes i la probabilitat
dels possibles accidents.Tot això
requereix una notable tasca de recerca: s'està treballant en la creació de models matemàtics i de
nous mètodes d'anàlisi que permetin augmentar la seguretat de les
instal·lacions.
La UPC no podia mantenir-se al
marge d'aquesta inquietud. Amb la
creació, ara fa tres anys, mitjançant un conveni amb l'Institut
d'Estudis Catalans, del Centre
d'Estudis de Risc Tecnològic
(CERTEC), la nostra universitat
ha estat pionera a l'Estat espanyol
i du a terme actualment activitats
de recerca i de fomlació en aquest
camp.
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Departament dlExpressió
Gràfica Arquitectònica 11
El Departament d'Expressió Gràfica Arquitectònica II imparteix
docència; investigació en els camps de l'arquitectura tècnica i de l'enginyeria tècnica topogràfica a l'Escola Universitària Politècnica de
Barcelona.

El departament té dos laboratoris
de recerca.

Laboratori de fotogrametria:
El laboratori està dotat amb:
-I ordinador 16 Mb (RAM)
- I taula digitalitzadora DIN A-O
-3 taules digitalitzadores DIN A-3
-3 restituïdors analògics mecànics
assistits per programes informàtics
(3 aviògrafs B-8)
- I programa convertidor per analogia mecànico-analítica Systemap
-1 programa Cad-Microstation
(Educational)
- I programa de Destitució terrestre ana lític (monoscòpic)

Laboratori de topografia

El Departament d'Expressió Gràfica Arquitectònica 11 té com a objectiu
dotar el futur arquitecte tècnic d'un llenguatge gràfic amb que expressar
els conceptes constructius i estructurals, i estimular la investigació en el
grafisme de les àrees d'instal 'lacions, construcció i disseny de nous materials.
Fins ara, el departament ha fixat els seus objectius preferentment en el
vessant docent. A més, ha col'laborat en djferentes campanyes de restauració i de rehabilitació amb l'Ajuntament de Barcelona, on ha participat a
la campanya "Barcelona Posa't Guapa", i amb REPS OL i TEXSA, entre
d'altres, que ha donat com a resultat la restauració de la Font Cascada del
Parc de la Ciutadella i la Font de la plaça d'Espanya.
El departament ha participat també amb ponències, treballs i publicacions
en els congressos d'expressió gràfica a l'edificació i en conferències sobre
ll enguatge gràfic infom1àtic amb imatges pseudo-reals. També ha pres
part a la Setmana Geomàtica de Barcelona i a la Xarxa Temàtica de
Geodèsia, creada per la CIRIT. Pel que fa a les col' laboracions amb altres
centres de la UPC, ha treball at amb l'Esco la Tècnica Superior
d'Arquitectura de Barcelona en la restitució mitjançant fotogrametria de
l'edifici de la Pedrera.
El professorat assignat al departament col'labora en diversos cursos de
doctorat sobre Fotogrametri a am b l'Escola Tècnica Superior
d'Arquitectura de Barcelona i amb el Departament d'Històl;a Antiga de la
Universitat de Barcelona en projectes d'investigació. Així mateix , aquest
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El laboratori de topografia està dotat amb:
- teodolits
- distanciòmetres electrònics
- receptors GPS.
- estacions totals
- taquímetres
- nivell s

Línies actuals de recerca:
- Sistemes de projecció aplicats al
dibuix arquitectònic.
- Tecnologia de la construcció.
Grafi sme. Aplicacions i noves formes constructives.
- Fabricació i disseny d'elements
constructius amb reciclatge de residus industrials.
- Di sseny de paviments d'elements
reciclats de PVC procedents de la
recuperació.

Representació GràficoInformàtica d'Elements
Arquitectònics en 3-D

departament ha organitzat exposicions amb treballs de fi de carrera, cur-

Està assignada a la docència de

sos per a col'legis profesionals, per a empreses constructores i per a la
Fundació Laboral de la Construcció. En l'actualitat, aquest departament
està immers en una renovació total, que queda definida en el seu pIà estratègic, que comprèn tant el vessant arq uitectònk com el topo-cartogràfic.

l'aula informàtica per al desenvolupament de l'ensenyament tant reglat com de cursos realitzats per al
reciclatge del professorat i la formació de professionals.

El Departament d'Urbanisme i
Ordenació del Territori finalitza
tres estudis sobre l'impacte del
color en el paisatge
Investigadors del
Departament
d'Urbanisme i Ordenació del Territori,
dirigits per la professora Rosa Barba, finalitzen aquest estiu diversos estudis relacionats amb l'ordenació del territori i
l'impacte ambiental.
Un d'ells , fruit d'un conveni amb el
Departament de Medi Ambient de la
Generalitat, té per objecte establir els
criteris d'intervenció en el paisatge a
partir de l'estudi del color, incloent-hi
idees de projecte per a la restauració
d'espai s degradats per pedreres i afectats
per operacions turístiques.

La Fundació Catalana per a la
Recerca premia el catedràtic de la
UPC Josep Amat
El c a tedrà t ic del Departament
d'Arquitectura de Computadors Josep
Amat és un dels premiats enguany amb
el Premi Fu ndació Catalana per a la
Recerca , juntame nt amb el catedràtic
Joaquim Muns, ex-director executiu del
Fons Internac ional i del Banc Mundial.
El premi re cone ix les recerques de
Josep Amat en el camp de la robòtica,
en el desenvolupament de sistemes de
visió per ordinador i les seves aplicacions industrials.
Josep Amat ha estat professor convidat
en el Mas s ach ussets Institute of
Technology , per al qual , actualment,
treballa en un projecte per al desenvolu pament d'uns mini robots que la NASA
vol enviar a miss ions espacials. Un pri mer prototi p d'aquest robot explorador,
que té un cost baix i consumeix poca
energia, serà presentat properament als
Estats Units.

La UPC acull les Jornades sobre
l'Aigua a Catalunya

També s'ha elaborat un estudi sobre les
condicions per a la localització de l'oferta d'equipaments de camps de golf a les
Illes Canàries que inclou criteris de disseny i d'ordenació paisatgístics. El darrer estudi, que acabarà properament, ha
consistit en una assessoria per a la projectació de l'àrea intersticial entre el riu
Llobregat i el Centre Sanitari de
Bellvitge. a l'Hospitalet de Llobregat.

La UPC estudia el risc de les
fuites accidentals en
conduccions de gas
El Centre d'Estudis de Risc Tecnològic
(CERTEC),
del
Departament
d'Enginyeria Química, està duent a terme un treball de recerca sobre e l risc
originat per fuites accidentals en conduccions de gas. El treball es du a terme
mitjançant un conveni signat amb Gas
Natural SDG i respon a l'interès que
aquesta empresa té per la seguretat.
L'estudi comprèn, essencialment, dues
parts . En la primera s'ha dut a terme
l'anàli si dels accidents ocorreguts arreu
del món, per establir les causes i situacions que, de forma més freqüent, provoquen trencaments en les conduccions
de gas. En la segona es desenvoluparà
un model matemàtic que permeti reproduir el comportament d'una eventual
fuita de gas i dels seus possibles efectes.
El producte final serà una eina de treball
dissenyada específicament per millorar

la seguretat de gasoductes i xarxes de
distribució. L'interès del treball també
està en el fet que la utilització del gas
natural , una font energètica molt neta,
està actualment en franca expansió.

L'ETSECC P va organitzar, entre els
dies 12 i 16 de j uny, les Jomades sobre
l'Aigua a Catalunya, que tenien per objectiu exposar i discutir les situacions
actuals i futures per millorar la comprensió i la divulgació de la problemàtica de l'aigua al nostre país.
A les jornades es van plantejar, des de
diversos punts de vista, les realitzacions
i les perspectives, les necessitats i elsproblemes q ue genera aquest recurs,
amb la presentació de diverses ponències per part de responsables institucional s de la Generalitat i del Ministeri
d'Obres Públiques, Transport i Medi
Ambient.
Així mateix , a les jornades van participar les empreses més importants d'abastament de les comunitats de regadius
més extensos i amb produccions agrícoles més importants, i de diversos expens
en aquest camp.
Les jornades es van clausurar amb una
exposició sobre l'a igua i el medi ambient a Catalunya.

- Prova d'aptitud d'Ex cel (entorn windows). Lloc: aula informàtica PAS, edifici TL. Dia 17 de juliol. Horari: cada
hora.
- Sessió de segu iment del curs de comunicació i atenció a l'usuari per al personal administratiu. Dies 18 i 20 de juliol.
Horari: de 9 a 13.30 hores.
-Prova d'aptitud de Word (entorn windows). Lloc: aula informàtica PAS , edifici TL. Di a 21 de juliol. Horari: cada
hora.

Tesis doctorals
...

-

-

El juego de las cuat ro esquinas. Un estudio sobre la imaginación analógica.
Mauricio Pla , del Departament de
Composició Arquitectònica. Dirigida per
Marta Llorente. Llegida el 2 de maig.
Métodos numéricos para aplicaciones
biomédicas: problemas directo e inverso electromagnéticos. J. Joan
Mallorquí, del Departament de Teoria
del Senyal i Comunicacions. Dirigida
per Antoni Broquetas. Llegida el 2 de
maig.
Efectos de la turbulencia atmosférica
en la propagación de ondas electromagnéticas. A. Belmonte Molina, del
Dep a rtament de Teoria del Senyal i
Comunicacions. Dirigida per A.
Comerón Tejero. Llegida el 4 de maig.
Estudio térmico y tensional en estructuras
masivas
de
hormigón.
Aplicación a las presas durante la etapa de construcción. Joao Liuz Calmon
Nogueira, del Departament d'Enginyeria
de la Construcció. Dirigida per E.
Mirambell. Llegida el 5 de maig.
Técnicas de arrays para acceso multiusuario: aplicación de una arquitectura originada por un teorema de proyección neuronal. A. Isabel Pérez
Neira, del Departament de Teoria del
Senyal i Comunicacions. Dirigida per
Miguel A. Lagunas. Llegida el 19 de
maig.
Las implicaciones de la transformación de algunos procesos industriales
de f1ujos discontinuos a f1ujos continuos sobre la mano de obra. Mónica
EIsa Stender, del Departament
d'Organització d'Empreses. Dirigida per
Carmelo Cabré i M. Subirachs. Llegida
el 24 de maig.
Analisis del comportamiento vibratorio para el mantenimiento predictivo
de grupos hidraulicos. Luiz de Paula do
Nas ci mento , del Departament de
Mecànica de Fluids. Dirigida per E.
Egusquiza. Llegida el 25 de maig.
Tomografia anelastica de la península
ibérica. Josep Oriol Caselles, del
Departament d'Enginyeria del Terreny,
Minera i Cartogràfica. Dirigida per Juan
A. Canas. Llegida el 26 de maig.

-Prova d'aptitud de WordPerfect. Lloc:

Tintura por integración en jigger. J.

aula informàtica PAS , edifici TL. Dia
21 de juliol. Horari: cada hora.

Andrés Rojas Lobato, del Departament
d'Enginyeria Tèxtil i Paperera. Dirigida
per J. Valldeperas. Llegida el 26 de
maig.

I nformació al tel. 401 73 08
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Estudiants de
I-Escola de
Fotografia
participen en el
1rConcurs
Caterpillar 800ts
Una exposició, presentada a la Sala Agfa, recull els treballs dels estudiants de primer curs
de l'Escola de Fotografia de la FPC, desenvolupats a partir de les botes Caterpillar
El 15 de juny passat es va inaugurar, a la Sala Agfa de Barcelona
(Rambla Catalunya, 135), la mostra de fotografies delIr Concurs
Caterpillar Boots, en el qual han participat els estudiants de primer curs
de
l'Escola
de
Fotografia de la
Fundació Politècnica
de Catalunya. A l'acte
de lliurament de premis van assistir el recl'
tor, Jaume Pagès, el
president del Consell
Social, Xavier L1obet,
el director de l'Escola
de Fotografia, Josep
Antó, el professor res""'-':-""
~
ponsable dels treballs,
.-Carles Mitjà, i representants de l'empresa
Caterpi11 ar.
El jurat, format per professionals de
la fotografia i la moda, va destacar la
imaginació i la tècnica demostrades
en els treball s i va premiar en primer
lloc el treball "Huella CAT", dels
estudiants Manel Vidal, Carles
Francitorra, Queralt Suñé i
Berenguer Vidal. El segon premi va
ser per al treball "Bailarina" i el tercer, per a la fotografia titulada "Se
busca". En total , hi han participat 48
estudiants, que han presentat diferents propostes amb les botes com a
protagonistes. El concurs s'ha desenvolupat a partir de grups de treball,
de quatre estudiants cadascún, que
han fet una anàli si prèvia de les diferents propostes, en què han discutit
les possibilitats de realització de la
fotografia.
.I : n~;-.
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L'Associació
de
Becaris
d'Investigació de la Politècnica va
sorgir l'any 1992 en resposta a la
indefinició de la figura del becaJi i
l'escàs reconeixement de la seva
tasca_
La unió del col·lectiu ha millorat
la relació amb les institucions i ha
permès la solució d'alguns problemes antics. L'any 1993, conjuntament amb becaris del CSIC, es
van resoldre les irregularitats de
pagament que patien els becaris FI
de la Generalitat.
El 1993 i e l 1995 s'accedia al
Claustre de la universitat amb 3 i
després 4 representants, alhora que
s'enfortien les relacions tant amb
els successius equips de govern
com amb els sindicats i la JPA.
Fruit d'això, l'any 1994 la UPC es
convertia en la primera universitat
de l'Estat a reconèixer la figura del
becari d'investigació en els seus
Estatuts, la qual cosa impulsava
l'elaboració d'un reglament i d'un
cens de becaris.
Enguany, els objectius de l'associació són les assegurances mèdiques i l'establiment d'una xarxa de
correu electrònic amb la qual es
pugui arribar als més de 400 becaris graduats que, repartits entre els
depaJtaments i campus de la UPC
i gaudint dels més diversos tipus
de beques, fan i publiquen recerca.

ABIP. Asso ciació de Becaris
Graduats de la upe
abip@turing.upc.es

Es lliuren els premis
Dragados i Technal
L'empresa Dragados va lliurar el
6 de juny passat els premis als
projectes fi de carrera de l'ETSAB
i de l'ETSCCPB. L'acte va tenir
lloc a la Sala Marquès de Comillas
de les Reials Drassanes i va ser
presidit pel rector, Jaume Pagès, i
pel director de Dragadqs y
Construcciones SA, Ricardo Alvarez.
El primer gUaJ-dó en la XV edició
dels premis a l'ETSAB, dotat amb
600.000 pessetes, va ser per a Luis
Maldonado i el seu projecte
Estació marítima al Port de
Barcelona. D'altra banda, el guanyador en la XI edició dels premis a
l'ETSECCPB va ser Jordi Vinyals,
amb el projecte Torre de telecomunicaciolls de Collserola.
A més, l' II de maig el jurat del
concurs de maquetes, Premi
Dragados, va atorgar els guardons
als finalistes i el 12 de maig ho va
fer el jurat del II Premi Technal
d'arquitectura
a
l'Escola
Universitària Politècnica de
Barcelona.

Fotografia i poesia de la mà en la mostra Algunes mirades
El Centre de Cooperació per al
•.~ ',,'
Desenvolupament (CCD) ha
I
presentat durant el mes de juny
l'exposició Algunas miradas,
"
que recull part de l'obra fotogràfica de José Alberto
Ubierna i de la poetissa Mar
Gómez. La mostra, instal·lada
a la sala d'exposicions del
campus nord des del dia 7 de
juny, va ser inaugurada el dia
13 pel rector, Jaume Pagès, representants de l' organització
Cooperacció, que han col·laborat en l'organització de la
mostra, i el director del CCD,
Josep Casanovas.
José Alberto Ubierna és un
fotògraf aficionat que, el 1992, en un viatge de treball per preparar una sèrie documental per a la televisió, va començar a recollir materi al per mitjà del contacte amb
comunitats indígenes de Llatinoamèrica. Poc després decidiria muntar una exposició
amb aquestes instantànies, a les quals es va afegir un nou element: la prosa senzilla
de l'escriptora Mar Gómez.

Torre Girona acull la Festa Pro i
PAS del Servei d'Esports

Més de 200 persones es van reunir el lS
de juny als jardins de la Torre Girona
per cloure la temporada esportiva dels
participants en els diferents campionats
que organitza el Servei d'Esports per als
professors i el personal d'administració i
serveis de la universitat. Després del
lliurament de premis als millors classificats, els a ssistents van celebrar la
Pollastrada, acompanyada d'amanides i
cava, i després hi va haver un gran ball.

Socis d'ABACUS
La UPC ha asumit el cost
de la quota d'alta a la cooperativa ABACUS de
tot el professorat i personal d'administració i serveis. D'aquesta manera,
els membres de la
Politècnica podran gaudir
d'avantatges com l'adquisició de llibres, discos i
materia l de papereria a
preus de cooperativa a
qualsevol dels establiments d 'ABACUS. Els
intere ats 'han d'adreçar als diferents Punts
d'Informació.

La UPC i el Reial Club Marítim
signen un acord per
promocionar el rem
El rector de la UPC, Jaume Pagès, i el
president de l Reial C lub Marítim de
Barcelona (RCMB), Miquel Rutllant ,
van signar el 13 de juny passat un acord
de col·laborac ió per promocionar l'esport del rem entre la comun itat universitària.
Entre els àmbits d' actuació de l'acord
destaquen la promoció de cursos de
rem , que comprenen sessions d'iniciació, de desenvo lupament i de perfeccionament. L' acord també inclou la formació de l' eq uip de rem de la UPC, que
participarà en les diferents regates universitàries.
L'equip, de 20 persones, estarà format
per membres de la UPC i per socis juvenil s del RCMB, que el dirigirà tècnicament.
A més, el Se rvei d' Esports oferirà als
socis i a to ta la comunitat de la
Politècnica la possibi litat de ser soci del
Reial Club Marítim sense abonar la
quota d' entrada.

L'Escola de Fotografia
in icia aquest estiu els
seus Tallers oberts
Durant e l mes de juliol
l'Esco la de Fotografia de la
Fundació Politècnica de Catalunya iniciarà els Tallers
oberts per a tots els amants de la fotografia en les seves
més diverses vessants.
Amb aquesta iniciativa l'Escola de Fotografia de la
FPC vol oferir una àmpli a oferta didàctica en grups de
treball de places reduïdes 1 impartits per professionals
de prestigi que abastaran tot tipus de temes.
La fotografia nocturna, el retoc manual, o el reportatge,
com a expressió personal són alguns de l títols d'aquests tallers , el preu de ls quals oscil·la entre les
35.000 i 68.000 pessetes.
Més informació al tel. 739 83 12.

Ernest Lluch, assisteix al
lliurament de diplomes dels
màsters d'Assegurances
El 12 de j uny passat va tenir lloc, a la sala de conferè ncies de l'edifici l' Illa
Diagonal Winterthur, l'acte de lliurament dels 24 títols als participants en els
màsters d'Assegurances i Valoració de
Béns i Taxació de Danys que imparteix
d'Organització
e l Departament
d'Empreses de la Universitat Politècnica
de Catalunya.
L'acte, que va ser presidit pel conseller
de Treball de la Generalitat de
Catalunya, Ignasi FaITeres, i pel rector
de la UPC , Jaume Pagès, va comptar
també amb la presència del rector de la
Universitat Internacional Menéndez
Pe layo. Ernest Lluch , que va fer una
conferència titulada" 1995-2015, anys de
creixement".
Els màsters , d'una durada de dos anys ,
han estat dirigits pel catedràtic de
l ' Escola U niversitària Politècnica de
Barcelona , Javier Llovera i estan
adreçats a graduats superiors.

Arquitectura i energia natural
Obra dels arquitectes Rafael Serra
Florensa i Helena Coch, el volum ha estat editat a l'Àrea d ' Arquitectura i
Urbanisme , de la col ·lecció Politext
d'Edicions UPC.
El llibre analitza, entre altres , conceptes
com la percepció ambiental, el confort o
el valor espacial de l'energia com a components essencials en l'enfocament dels
projectes arquitectònics.
S'estudia la llum, el sol i la calor com a
elements definitoris de l'arquitectura,
com també ho són la geometria, l'abstracció dibuixada i la realitat tangible.

III Concurs Literari de la UPC

,L
• • •, • • •

El llibre recull les obres guanyadores i
finalistes del III Concurs Literari de la
UPC, que organitza el Consell Social de
la Universitat.
En total es van presentar a Ja seva darrera edició 50 origina ls escrits per estudiants, professor i PAS, 28 en l'apartat
de narració curta i 22 en el de poe. ia.

Servei de Publicacions upe, 1995
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L'Editorial Ariel i Edicions upe publicaran conjuntament els
títols de la nova col·lecció POLITHEKNOS
Edicions UPC i l'editorial Ariel coeditaran la coHecció
POLITHEKNOS de llibres científics i tècnics arran
d'un conveni signat el dia 9 de juny.
D'altra banda, el mateix dia es va presentar a l'ETSA V
la Ilova coHecció Textos i Documents d 'Arquitectura,
que faran en coedició l'ETSAVi l'editorial de la UPC
El dia 9 de juny va tenir lloc l'acte de signatura del conveni de col·laboració establert per l' editorial Ariel i
Edicions UPC per dur a terme el projecte editorial anomenat POLITHEKNOS en règim de coedició. Aquest
acord , signat pel vice-president de l'ed itorial Ariel ,
Fernando Lara, i el rector de la UPC, Jaume Pagès, es començarà a executar ja el proper mes de setembre a,mb la
sortida al mercat de tre s títols: An tenas, d'A!lgel
Cardama (professor de l'ETSETB) i altres autors; Algebra lineal, de Ferran Puerta (professor i director de J'ETSEm), i Geometría descriptiva. Sistemas de proyección
cilíndrica, del professor de l'ETS AB Juan Antonio
Sanchez Gallego.
L'objectiu d'aquest projecte és dur a terme una col·lecció
de llibres científics i tècnics que puguin competir en els
àmbits universitaris i professionals amb altres editorials
ja implantades al mercat. En el marc d' aquest projecte de
coedició, la col ·lecció POLITHEKNOS recull obres de
referència i consulta relacionades amb les àrees de recerca científico-tècnica i adreçades a les carreres d'enginyeria en llengua castellana, catalana, i en altres llengües.
La col·lecció vol aplegar els autors més prestigiosos de
cada especialitat provinents de la mateixa UPC i també
autors d'altres universitats, tant espanyoles com llatinoamericanes. A POLITHEKNOS es publicaran també llibres traduïts d'altres llengües.
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L' acord estableix que la di stribució de les obres es realitzarà mitjançant Comercial Planeta, que farà arribar la
col·lecció als campus universitaris i al mercat espanyol.
POLITHEKNOS rebrà, a més, el suport de les filial s del
Grup Planeta a Amèrica.

"Textos i Documents
d'Arquitectura"
D'altra banda, el mateix dia 9 es va
presentar a la biblioteca de l'ETSA V
la col ·lecció "Textos i Documents
d'Arquitectura", realitzada en règim de
coedició entre Edicions UPC i l'escola
del Vallès, i de la qual s'editaran dos o
tres títols anualment.
Durant l'acte es van presentar els dos
primers llibres de la col ·lecció : La
búsqueda del presente. Miradas sobre
la modernidad, de Franco Rella, i Espacio fluido versus
espacio sistematico, de Ricardo Guasch.

Josep M. Serra

Glòria Viladrich

Xavier Ortega Aramburu

Director d'Edicions UPC SL

Estudianta de l'ETSAB

Catedràtic de la UPC

Edicions UPC garbella tots aquells
títols que li arriben i intenta col·locar-los adequadament a cada una de
les col·leccions que té dissenyades.
Les col·leccions AULA i
POLITEXT recullen aquesta dinàmica i els títols publicats es troben
com en un banc de proves, on es
consoliden i maduren. Els autors revisen i vigilen que els continguts
científics estiguin permanentment
actualitzats. Els materials assoleixen
una consolidació científica i demanen ales per volar en àmbits de difusió més amplis. Per això s'ha pensat
en una macrocol·lecció, que anomenem POLITHEKNOS, hereva de
POLITEXT, que canalitzi el material de més prestigi amb una gran
vocació comercial i de difusió, i que
projecti a tot l'Estat i al països de
Sudamèrica la tasca realitzada pels

L'editorial de la Universitat
Politècnica de Catalunya, Edicions
UPC, ens permet als estudiants gaudir d'un material docent de gran utilitat.
Els autors dels llibres són, habitualment, els mateixos professors que
tens a classe i, per tant, l'índex es
correspon amb el temari de l'assignatura.
Això ens permet tenir una bibliografia de consulta veritablement útil, de
manera que no hem de consultar,
petites parts d'una gran quantitat de
llibres.
Gràcies a l'editorial, disposem en
forma de llibre, i en gran part en català, d'aquells apunts fins ara disponibles a les copisteries, sovint lliurats a darrera hora, en fascicles i
amb mala qualitat.

Edicions UPC SL és una jove empresa que té una trajectòria de creixement important. En menys de tres
anys, més de 450 professors de la
universitat han tingut l'oportunitat de
veure publicada la seva producció
escrita, de caràcter acadèmic, amb
què han col·laborat en la conformació d'un catàleg que abasta ja 220 títols.
L'últim any, el desenvolupament de
l'editorial s'ha produït d'acord amb el
pla aprovat per la Junta de Govern
de la universitat per tal d'aconseguir
els principals reptes immediats: el de
la consolidació econòmica de l'editorial i el del reforçament de la qualitat dels seus productes.
Per això, cal que molts llibres surtin
fora dels campus universitaris de la
Politècnica i guanyin les batalles de
rigor de la modernitat i de la compe-

nostres autors, professors de la

titivitat. Confiem que Ja nova

Politècnica. Edicions UPC posa en
marxa aquesta col·lecció amb l'editorial Ariel del Grup Planeta, en règim de coedició.

col·lecció POLITHEKNOS hi contribueixi decididament.

