
El Pla estratègic de la UPC 
recull Ja necessitat de pro
moure Ja fixació d'objectius 
de millora de la qualitat i la 
intenció d'impulsar la gene
ració de plans estratègics per 
part de les diferents unitats 
estructurals de Ja universitat. 
Per tant, una de les iniciati
ves clau, de la qual depèn el 
mateix desenvolupament de 
l'estratègia general de Ja 
Politècnica, és que cada uni
tat estructural es planifiqui , 
que sigui capaç d'impart ir 
una docència de qualitat i 
d'obtenir recursos propis, de 
gestionar el personal i impli
car-lo activament en la pro
ducció de recerca i transfe
rència de tecnologia. 
Un primer pas en aquesta di
recció és la posada en marxa 
de la planificació estratègica 
dels departaments. Es tracta 
d'elaborar un conjunt de pro
postes que emanen de la re
flexió i que situen els objec
tius de la unitat en un futur 
immediat. Creiem que tenim 
prou elements per iniciar a 
cada departament aquest 
procés de reflexió i discus
sió,que necessàriament ha 
de precedir la definició d'un 
pla d'actuació. 
Per propiciar aquestes actua
cions, l'equip de govern ha 
elaborat el document Plans 
estratègics de les unitats es
tructurals de la upe - Els 
departaments, que vol ser un 
referent en el qual es defi-

ments que ens permetin op
timitzar la gestió d'uns re
cursos que no estiguin no
més condicionats al finança
ment públic. Els mateixos 
departaments han de ser co
responsables en la generació 
dels pressupostos, essent ca
paços d'obtenir recursos pro
pis que els permetin finançar 
el seu personal. Això és ne
cessari en un entorn de crei
xement moderat com l'ac
tual, i amb l'evidència que 
els propers anys no podrem 
aspirar a creixements econò
mics espectaculars. Per tant, 
haurem d'optimitzar Ja ges
tió dels recursos de què dis
posem per estar en posició 
de poder demanar-ne més. 
D'altra banda, el pla ens ha 
de portar també a elaborar 
propostes d'actuació que si
guin coherents amb els ob
jectius dels departaments i 
amb la missió de la UPC. 
Així, entre els objectius glo
bals que cal assolir hi ha 
l'augment de la qualitat de 
les activitats de docència de 
primer i segon cicle, la mi
llora dels mecanismes de se
lecció de personal acadèmic 
i la potenciació de la forma
ció continuada. 
Incrementar la qualitat de 
les activitats de formació de 
tercer cicle, augmentar el 
nombre i l'impacte de les te
sis doctorals, garantint la se
va qualitat, i promoure l'ac
cés al 3r cicle del personal 

acadèmic no doctor 

Per una planificació 
estratègica 

són uns altres dels 
reptes plantejats. 
L'objectiu a llarg 
termini és que, gai
rebé, tots els profes
sors ordinaris i asso
ciats a temps com
plet siguin doctors. 

dels departaments 
neixen esquemàticament el 
model de funcionament dels 
departaments, els objectius i 
les estratègies comuns apli
cables en els diferents àm
bi ts d'actuació i el marc 
d'avaluació de les unitats. 
Tanmateix, el document no 
pretén ser una guia exhausti
va sinó que resta obert a l'e
laboració d'estratègies sin
gulars que permetin perso
nalitzar el pla de cada depar
tament i adaptar les propos
tes d'actuació a les seves ca
raterístiques particulars. 
Creats per als propers cinc 
anys, els plans estratègics 
han d'esdevenir els intru-

Pel que fa a la recerca, el pla 
estratègic vol implicar tota 
la comunitat en la recerca i 
incrementar l'activitat con
junta del investigadors, per 
mitjà de la qual es valorarà 
la unitat estructural. L' ob
jectiu és que el cent per cent 
del personal acadèmic amb 
dedicació a temps complet 
estigui implicat en el desen
volupament d'activitats de 
recerca. 
Tota planificació és una 
aposta de futur; per tant, el 
desenvolupament dels plans 
de les unitats estructurals 
condicionaran el seu futur i 
el de tota la uní versitat. 
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UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 

En l'acte d'inauguració del curs 1995-96 

El rector, Jaume Pagès, 
proposa la upe com a fòrum 
per a un debat sobre el 
sistema universitari català 

EL rector de la upe, Jaume Pagès, va oferir durant la inauguració del curs 
de la universitat catalana una reflexió sobre els canvis que ha viscut 
la universitat catalana els darrers 25 anys i també sobre com aquesta pot 
encetar el seu futur 
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L'acte de l'inici del 
curs 1995-96 va ser, 
el dia 26 de setembre 
passat, el marc idoni 
per fer una anàlisi 
i mportant de l'estat 
del sistema universi
tari català, ja que és 
precisament durant 
aquest curs que es 
compliran 10 any s 

des que es va produir el traspàs de 
les competències en matèria d'ensen
yament superior a la Generalitat de 
Catalunya. 
Aquest fet , juntament amb els 25 
anys de la UPC, va ser un dels eixos 
dels discurs tant del rector de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, 
Jaume Pagès, com de les paraules 
del president del Consell 

tat, està compromesa amb el seu país 
i és solidària; però també és una uni
versitat 'estressada', ja que posa allò 
que la societat catalana s'estalvia, si 
comparem la diferència econòmica 
que ens separa d'altres sistemes uni
,,:ersitaris europeus." 
Es una productivitat que, segons el 
rector de la Politècnica, resulta d'un 
esforç important de la comunitat 
unjversitària, "que estressa les perso
nes i les estructures, i que podria fer
nos perdre competitivitat... la capaci
tat per fer aquest esforç ve del com
promís per empènyer el sistema uni
versitari amb el treball diari." 
"Catalunya -va dir- necessita un sis
tema plenament integrat en una so
cietat conscient del valor de la uni
versitat com una infraestructura prò-

pia i característica del 
Social , Xavier Llobet, i 
de l president de la 
Generalitat de Catalunya, 
Jordi Pujol. 

"Crec que 
hauríem de 
revisar les 
fites defa 

El rector va iniciar el seu 
discurs fent referència a 
les aspiracions que la 
universitat tenia fa 25 
anys "volíem una univer
sitat pública, científica, 
autònoma, democràtica i 
catalana. Avui , tenim una 
universitat amb un grau 
d'au tonomia acadèmica, 
del qual, probablement, 
encara no hem fet tot l'ús 
que la legislació permet; 
te nim una universitat 
c ientífica, preocupada 
per l'impuls a l'avenç 
c ientífic del coneixe
ment, que reconeix la re
cerca com un dels seus 
objectius fonamentals", 

país; més versàtil que 
l'actual, amb multiplicitat 
d'opcions i integrat en 
l'entorn europeu, i que 
incorpori nous valors, 
com ara la consciència de 
la globalització de l'eco
nomia, la solidaritat, la 

anys i intentar sostenibilitat del desen

noves 
formulacions 
que ajudin a 
construir el 

volupament, el respecte 
al medi ambient, l'ètica 
en l'ús de la ciència i la 
tecnologia, i la responsa
bilitat social dels univer
sitaris. " 
El 25è aniversari és, per 
a Jaume Pagès, "una ex
cusa que ofereixo com a 
plataforma per a una re
flexió col·lectiva sobre el 
sistema universitari i per 
a la realització de debats 
seriosos sobre el compro-

sistema 
universitari 

del segle 
XXI" 

va assegurar. 
"25 anys després -va dir el rector
hem descobert que fer realitat les rei
vindicacions més elementals no és 
tan sols qüestió de decrets ." 
Del passat, el rector va passar a par
lar del present de la universitat, un 
moment en el qual "cal debatre el ni
vell d'assoliment dels objectius que 
ens havíem marcat fa anys." Jaume 
Pagès va passar llavors a descriure el 
sistema universitari actual, "hem 
descobert noves fites : la universitat 
d'avui és apreciada per la societat, és 
competitiva en el seu entorn acadè
mic, és barata, si tenim en compte 
els recursos que li suposa a la socie-

mís de la universitat amb 
el país i del país amb la 

universitat" va afirmar el rector, el 
qual va afegir també que "les elec
cions al Parlament de Catalunya i les 
generals, que també sembla que s'an
ticiparan, seran ocasions per interve
nir-hi aportant la nostra visió del pa
ís i fent de la universitat un element 
present en les decisions que condi
cionen el futur." 
Jaume Pagès va voler dibuixar en el 
seu discurs el perfil de la universitat 
catalana que li agradaria per al futur: 
"Catalunya necessita un sistema uni
versitari que exerceixi de motor del 
progrés social, cultural i econòmic 
del nostre poble." 



En el marc del 25è aniversari de la 
creació de la upe 

Jordi Pujol inaugura el curs 
oficial de la universitat 
catalana 1995-96 
El president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, va 
declarar inaugurat oficialment el curs 1995-96 de la univer
sitat catalana el dia 26 de setembre. Ho vafer a l'aula cape
lla de la Torre Girona en el marc de la primera celebració 
del25è aniversari de la creació de la Universitat Politècnica 
de Catalunya i sota el gran mural dissenyat per Xavier 
Mariscal. Presidien l'acte Jordi Pujol, el rector, Jaume 
Pagès, el comissionat d'Universitats i Recerca, Joan 
Albaigés, i el president del Consell Social, Xavier Llobet 

Emmarcada per les veus de 
la Coral d'Arquitectura, que 
va oferir diversos passatges 
musicals i que cloUlia l'acte 
amb el tradicional "Gaudea
mus igitur", la jornada es va 
iniciar amb el lliurament 
dels premis extraordinaris de 
doctorat i de les medalles de 
la universitat, concedides a 
Joseba Quevedo, per la seva 
dedicació com a delegat del 
rector al campus de Terrassa 
i a l'actual director general 
de Recerca, Antoni Giró, per 
la seva etapa al capdavant de 
dos vice-rectorats a la UPe. 
Després de visionar un vídeo 
en el qual es recollien imat
ges recents del sistema uni
versitari català, el periodista 
Lluís Permanyer va relatar 
en forma de lliçó inaugural i 
per mitjà d'una erudita cròni
ca com s'ha anat construint 
el teixit universitari que ocu
pa actualment els voltants de 
la Diagonal barcelonina. 
Seguidament, el president 
del Consell Social, Xavier 
Llobet, va intervenir per de
manar una aportació legisla
tiva al Parlament de Catalun
ya necessària per a l'autono
mia universitària en un mo
ment de canvi com és l'ac
tual. 
Posteriorment, va prendre la 
paraula el rector, Jaume 
Pagès, per explicar, entre 
moltes altres coses, que fa 
25 anys la universitat catala
na estava en un moment d'e
bullició, "se sentia niotor de 
canvis importants i els uni
versitaris estaven convençuts 
que sabíem el que volíem: 
una universitat pública, cien
tífica, autònoma, democràti
ca i catalana. Ara -va asse
gurar- cal revisar les formu
lacions. 
El rector es va referir també 
als pros i als contres del sis
tema universitari i va desta
car que "la productivitat re
sulta d'un esforç important 
que estressa les estructures 

universitàries i que, cal dir
ho, ens podria fer perdre 
competitivitat. " 
Finalment, Jaume Pagès, que 
va oferir la UPC com a fò
rum per debatre el paper i el 
futur del sistema universitari 
català, va dir que serà neces
sari "un consens entre l'ad
ministració, la societat i les 
universitats sobre política 
universitària", un procés de 
debat en el qual la Politècni
ca vol participar activament. 
Pocs minuts després, Jordi 
Pujol va reprendre el discurs 
pronunciat pel rector per 
afirmar contundentment que 
"la universitat s'ha de sentir 
motor del país, ja que histò
ricament ha estat així, i fer 
una anàlisi de la situació ac
tual del sistema universitari 
deu anys després del traspàs 
de les competències. 
El president de la Generalitat 
es va referir a l'avaluació de 
les universitats i va di r que 
no la pot fer el min istre 
d'Educació, "s'ha de realitzar 
des de Catalunya, ja que és 
la Generalitat la que finança 
la universitat". 

Un mural gegant de Mariscal va il-lustrar l'inici del curs 

Jordi Pujol va tractar també 
el tipus de formació que ne
cessita el país, però mati
sant que és a la universitat a 
qui li pertoca delimitar quin 
és l'ensenyament que vol im
partir basant-se en la seva 

autonomia. 
El president de la Generalitat 
va tractar també temes so
cials, i fins i tot ètics, i va 
acabar fent una crida a la co
munitat universitària per 
lluitar a favor del "bé comú". 

"Era un campus? No, més aviat un amuntegament de peces sobre 
un territori". 
El periodista i escriptor Lluís Permanyer va ser l'encarregat de fer aquest curs la lliçó inau
gural, que duia el títo l "25 anys de la Universitat Politècnica de Catalunya i la història d'un 
terri tori" . 
L'escriptor, que va parlar de la construcció de la Torre Girona, de les diferents escoles de 
Barcelona i també del campus nord va reclamar amb fermesa "el lliurament a la universitat 
de les gairebé buides Casernes del Bruc" després de realitzar un repàs exhaustiu al que ha es
tat al llarg dels anys la zona universitària que envolta -l'avinguda Diagonal. "Era un campus? 
-es va demanar el cronista ple d'indefensió arquitectònica-o No, més'avfat era un amuntega
ment de peces sobre un terreny; i encara ho és." 
Lluís Pennanyer es va referir també al concepte de campus, una idea de Jefferson en crear la 
Universitat de Virgínia sobre un espai triat expressament: "jo veia la filosofia d'aquell cam
pus com la creació d' un espai urbà intens, que aplegués ben diverses formes de pensar i les 
predisposés a la comunicació." 
En aquest sentit, el cronista va elogiar amb entusiasme el projecte dut a terme al campus 
nord: "La Universitat Politècnica de Catalunya ha estat capaç, partint del planteig integrador 
de l'arquitecte Lluís Cantallops, de crear un campus veritable. Les obres que al campus nord 
han projectat els arquitectes Mateos, Rahola, Llinàs, Llobet, Francès, Nadal i el mateix 
Cantallops, sensiblement i estratègicament encaixades en un urbanisme intens, sòlid, enri
quidor, humanitzat, fa que hom desitgi romandre-hi i no pas fugir-ne." 
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Panorama 

Notes de tall, equilibri entre 
lloferta i la demanda 
La nota de tall és la nota a partir de la qual es pot accedir a uns estudis determi
nats. S'obté cada anyal final del procés de preinscripció a partir de les places 
ofertes a cada estudi i de les notes mitjanes d'accés als estudiants als quals s'ha 
assignat plaça. En aquest sentit, a continuació s'exposa una ampliació de la notÍ
cia apareguda en el número 71 de l'Informacions sobre l'oferta i la demanda de 
places als estudis de la UPC. 

Distribució de les notes d'accés per intervals 

I CICLE LLARG I 
Codi Centre Estudi L.A 50 125 175 380 390 467 575 600 

200·01 FME Llic. de Matemàtiques 50 7,77 

210·01 ETSAB Arquitectura de Barcelona 380 7,87 7,4 7,2 6,7 

220·01 ETSEIT Enginyeria Industrial de Terrassa 390 6,69 6,1 6 5,7 5,7 

230·01 ETS ETB Enginyeria de Telecomunicació 467 8,24 7,8 7,6 6,8 6,8 6,6 

240-01 ETSEIB Enginyeria Industrial de Barcelona 575 8,04 7,6 7,3 6,6 6,6 6,4 6,3 

250-01 ETSECCPB Eng. de Camins, Canals i Ports 175 8,08 7,5 7,1 

270-01 FIB Eng. Inlormàtica i Eng. Técn. Inf. 600 7,50 7 6,8 6,2 6,2 6,1 6,1 6 

290-01 ETSAV Arquitectura del Vallés 125 6,71 6,5 

I CICLE CURT I 
Codi Centre Estudi L.A 20 50 75 100 125 150 

200-02 FME Oipl. d'Estadística 50 6,36 5,56 

250-02 ETSECCPB Obres Públiques 225 7,62 7,13 6,89 6,71 6,59 6,45 

280-02 FNB Oipl. en Màquines Navals 20 5,87 

280-03 FNB Oipl. en Navegació Marítima 40 6,38 

300-01 EUPBL Eng, Tècn. Sistemes Telec. 100 7,69 7,28 7,00 

310-01 EUPB Arquitectura Tècn. 450 6,90 6,6 6,5 6,5 6,40 6,37 

310-02 EU PB Topografia 65 6,61 6,07 

320-02 EUETIT Eng. Tècn. Tèxtil 50 5,68 5,5 

320-03 EUETIT Eng. Tècn. Mecànica 75 6,48 6,12 5,98 

320-04 EUETIT Eng. Tècn. Química IndusI. 70 6,07 5,86 

320-05 EUETIT Eng. Tècn. Electrònica Ind. 135 6,65 6,19 5,97 5,86 

320-06 EUETIT Eng. Tècn. Electricitat 70 5,92 5,79 

330-03 EUPM Eng. Tècn . Mecànica 120 5,87 5,60 5,51 

330-04 EUPM Eng. Tècn. Química IndusI. 60 5,75 5,57 

330-05 EU PM Eng. Tècn. Electrònica Ind 60 5,67 5,54 

330-06 EUPM Eng. Tècn. de Mines-Expl. Minera 60 5,91 5,51 

330-07 EU PM Eng. Tècn. Telec.-Sistemes Electr. 60 6,39 5,85 

340-04 EUPVG Eng. Tècn. Informàtica de Gestió 90 6,17 5,70 5,60 

340-05 EUPVG Eng. Tècn. Mecànica 138 6,01 5,78 5,70 5,60 

340-06 EUPVG Eng, Tècn, Electricitat 75 5,65 5,47 

340-07 EUPVG Eng. Tècn. Química IndusI. 75 5,78 5,68 

340-08 EUPVG Eng. Tècn. Electrònica Ind. 110 5,72 5,55 5,46 

340-09 EUPVG Eng. Tècn. Telec.-Sistemes Electr. 240 6,47 6,05 5,87 5,76 5,66 5,60 

370-01 EUOOT Oipl. en Òptica i Optometria 200 6,86 6,54 6,40 6,26 6,26 6,11 

175 

6,33 

5,50 

El nombre de places, decisiu 
El fet que la nota de tall per acce
dir als diferents estudis, o a uns 
mateixos estudis en diferents cen
tres, difereixi notablement, no es 
deu a una menor qualificació dels 
estudiants demandants, sinó que hi 
influeixen un nombre important 
de factors entre els quals destaca 
el nombre de places ofertes. 
En les taules es presenten, de ma
nera desglossada, les notes d'accés 
en un conjunt d'intervals comuns 
als diferents estudis, i es pot ex
treure una informació més precisa 
de la seva distribució a cada un 
dels ensenyaments. 
Per als estudis de cicle llarg els in
tervals s'han definit a partir del 
nombre de places d'accés esta
blerts a cada titulació, mentre que 
per als de cicle curt, s'han definü 
intervals comuns per a totes les ti
tulacions, 
La població representada és la dels 
estudiants provinents de les 
PAAU, Per tant, a la taula on apa
reixen representats els estudis de 
cicle curt, no s'han reflectit els es
tudiants provinents de FPII o equi
valents, els quals representen un 
30% del total dels estudis assig
nats. 
Tot i que es fa difícil, sense tenir 
una visió de conjunt d'oferta i de
manda de cada un dels estudis a 
Catalunya, fer una valoració d'a
questes taules, sí que s'observa 
que la informació a'lllada de la no
ta de tall d'uns estudis pot donar 
una visió molt parcial de la quali
ficació dels estudiants que hi acce
deixen, Així, es pot observar que 
en els estudis de cicle llarg, les no
tes de tall que s'obtindrien , per 
l'interval dels 50 primers estu
diants, dóna una distribució dife
rent de la que s'obté de la nota de 
tall total de cada un dels estudis, 

200 250 300 

6,30 6,22 6,15 

5,38 



El rector dóna la benvinguda als 
nous professors de la UPC 
El 5 d'octubre passat, el rector de la 
UPC, Jaume Pagès, i el vice-rector de 
Personal Acadèmic, Ramon Capdevi
la, van presidir l'acte de benvinguda 
als prop de 40 nous professors aju
dants que s'incorporen aquest curs 
1995-96 a la UPe. Durant l'acte, el 
rector va exposar els trets fonamentals 
de la universitat i els nous professors 
van rebre una carpeta amb informació 
sobre els campus i els diferents ser
veis de la UPC que els poden ser útils 
en la feina, com són ara l'accés a les 
biblioteques o als serveis informàtics. 

El conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques, 
Artur Mas, visita el campus nord 
El 7 de setembre passat, el conseller 
de Política Territorial i Obres Públi
ques de la Generalitat de Catalunya, 
Artur Mas, va vi sitar el campus nord 
de Barcelona acompanyat pel rector 
de la Universitat Politècnica, Jaume 
Pagès. 
El conseller i el rector van tractar du
rant la visita a diferents instal·lacions, 
temes i activitats en què tant la uni
versitat com la conselleria tenen ini
ciatives comunes i en què poden 
col· laborar conjuntament. 

Centres i laboratoris de recerca tèxtil d'arreu d'Europa debaten 
a l'INTEXTER l'aplicació de les noves tecnologies 
Una cinquantena 
de directors i res
pon sab I es de 
centres i instituts 
de recerca tèxtil 
europeus es van 
reunir els dies 
18 i 19 de setem
bre a Terrassa 
per fer la reunió 
anual d'aquests 
centres amb l'ob
jectiu d'establir 
programes de co
operació i recer
ca conjunta. 
L'aplicació de les 
noves tecnolo
gies, la transfe
rència de tecnologia i la competitivitat del capital humà va centrar el debat en els 
diferents grups de treball de la reunió, de la qual va ser anfitrió l'INTEXTER. 
Entre les principals conclusions de la trobada, els organitzadors han destacat la 
necessitat d'una formació complementària per part dels centres als tècnics que hi 
treballen i que hi arriben amb titulació universitària. En el camp de la transferèn
cia de tecnologia es recomana un contacte més directe amb la indústria i l'incre
ment de l'aprofitament dels nous sistemes informàtics per afavorir els contactes. 
Els grups han manifestat la intenció de mantenir més contactes amb els instituts 
dels paisos de l'Est i d'iniciar-ne d'altres amb països en vies de desenvolupament 
per accelerar el seu creixement. 

La Politècnica signa un conveni 
amb la Creu Roja per a projectes 
de cooperació en el Tercer Món 
La Universitat Politècnica, per mitjà 
del Centre de Cooperació per al 
Desenvolupament (CCD), i la Creu 
Roja han signat un acord marc de 
coJ.1aboració en l'àmbit de la coopera
ció amb els països en vies de desenvo
lupament. L'acord permetrà la pmtici
pació de tècnics de la universitat en la 
realització d'accions d'emergència i en 
el desenvolupament de projectes de 
cooperació. També preveu l'organitza
ció conjunta d'accions de formació i 
de sensibilització social al voltant de 
problemes socials, econòmics i tècnics 
dels països en vies de desenvolupa
ment i intercanvi d'informació i de do
cumentació entre ambdues entitats. 
L'Àrea de Cooperació Internacional de 
la Creu Roja i el CCD de la UPC seran 
els organismes encarregats de gestio
nar els diferents projectes i activitats 
derivats de l'acord. 

Aprovats els criteris per a 
l'avaluació dels quinquennis 
docents 
La Comissió Acadèmica de la Junta 
de Govern disposarà de quatre ele
ments per fer l'avaluació dels docents: 
l'informe del centre o centres d'assig
nació de cada docent, l'informe del 
departament d'adscripció, l'enquesta 
als estudiants i la memòria docent 
presentada pel professor. 
Per tal que la proposta de concessió 
de quinquennis sigui positiva es reque
rirà un informe favorable del centre i 
del departament, com també haver dut 
a terme activitat lectiva, de manera 
que la mitjana de cinc anys serà la que 
s'exigirà amb caràcter general. 
D'altra banda, el docent haurà de tenir 
la majoria de valoracions A i B en les 
enquestes que fan els estudiants du
rant el període considerat. En el cas 
que no compleixi aquest requisit, la 
comissió es tudiarà la memòria del 
professor. 
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Les relacions europees 

Josep Valldeperas 
Dir. Institut Tèxtil de Terrassa 

Els dies 18 i 19 de setembre passat 
va tenir lloc a Terrassa la 42 
Reunió del GEDRT (Groupe 
Européen d'Exchange 
d'Experiences pour la Direction de 
la Recherche Textile). La trobada, 
que es fa amb una periodicitat 
anual, va comptar amb la presèn
cia de delegats de 17 països euro
peus que representaven 25 insti
tuts de recerca i departaments uni
versitaris en els quals es fa recer
ca, en aquest cas, dins de l'àrea 
tèxtil. 
Els temes tractats i discutits durant 
la jornada, relacionats directament 
amb la transferència de tecnologia 
a les empreses del sector i la ges
tió dels centres, van permetre do
nar a conèixer el que succeix a al
tres països i cultures i posar en co
mú experiències, cosa que, sens 
dubte, crec que constitueix una 
font d'informació i coneixement 
inestimable. 
Aquest tipus de reunions produeix 
fruits més enllà dels immediats, ja 
que no és en va que les relacions 
d'una institució es mesuren se
gons els contactes que mantenen 
les persones que en formen part i 
dels projectes que a curt o mitjà 
termini es deriven dels contactes 
amb altres experiències. 
En aquest sentit, no hi ha dubte 
que la reunió periòdica dels res
ponsables dels centres de recerca 
dels diferents països que compo
nen la Unió Europea i dels que al
gun dia en formaran part, permet i 
ha permès, en el cas tèxtil, que hi 
hagi una certa unitat en la recerca i 
en el desenvolupament tecnològic. 
Els fruits d'aquestes reunions han 
contribuït, des de la seva creació 
el 1951, si més no parcialment, a 
la potència que la indústria tèxtil 
europea ha mantingut durant qua
tre decennis i que ara es pretén 
mantenir des dels centres de recer
ca en els més alts nivells possi
bles. No sé si en altres àmbits 
científics i tecnològics relacionats 
amb la nostra Universitat hi ha 
clubs tan antics com el GERDT a 
l'àrea tèxtil, però del que sí que es
tic convençut, i cada vegada més, 
és de la seva utilitat. 
Per això, recomanaria aquest 
exemple com a model a seguir, 
perquè tot i que les seves conclu
sions no són vinculants, tenen so
vint un pes determinant en les de
cissions particulars que prenen els 
gestors i investigadors dels centres 
i instituts de recerca i també a ni
vells superiors de la mateixa Unió 
Europea. 
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Investigadors de la upe 
estudien el comportament 
hidràulic del riu Llobregat 
Un grup d'investigadors del Departament d'Enginyeria Hidràulica, 
Marítima i Ambiental realitzen l'estudi del darrer tram del riu 
Llobregat mitjançant dos models reduïts i un model numèric 

Un equip d'investi
gadors del Departa
ment d'Enginyeria 
Hidràulica, Maríti
ma i Ambiental de la 
Politècnica, encap
çalat pel professor 
Josep Dolz, desen
volupa un estudi del 
comportament hi
dràulic del riu Llo
bregat dins el tram 
comprès entre el 
pont de l'autovia de 
Castelldefels i el 
mar. En aquest estu
di s'inclou la desvia
ció prevista aigües 
avall del pont de 
Mercabarna. El pro
jecte, encarregat pel 
Departament de Po
lítica Territorial i 
Obres Públiques per 
mitjà de la Direcció 
General d'Obres Hi
dràuliques , s'està 
realitzant mitjançant 
la construcció de 
dos models reduïts 
de dos trams del riu, 
més un model 

numèric. Els models es construeixen al Laboratori Hidràulic de Models 
Reduïts del Departament d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental 
de la Politècnica. 
Els objectius previstos d'aquest estudi són analitzar el comportament 
hidràulic i la capacitat de desguàs del tram comprès entre el pont de l'au
tovia de Castelldefels i el pont de RENFE, i també dels mateixos ponts. 
El projecte també pretén analitzar la transició de l'endegament actual al 
que està previst realitzar al costat del pont de Mercabarna i estudiar la 
nova llera que es vol construir aigües avall d'aquest pont. 
Els investigadors de la UPC ja han construït un primer model de 30 me
tres que correspon a un tram d'aproximadament 1.800 metres del riu, 
comprès entre una secció situada 100 metres aigües amunt del pont de 
l'autovia de Castelldefels i una altra 150 metres aigües avall del pont de 
Mercabama. També ban desenvolupat el model numèric, que correspon a 
la totalitat del tram objecte d'estudi. 

Cinquena Conferència 
Europea d'Enginyeria 
del Software 
Entre els dies 25 i 28 de setembre 
va tenir lloc a Sitges la Fifth Euro
pean Software Enginyeering Con
ference (ESEC'95), en l'organitza
ció de la qual va participar el De
partament de Llenguatges i Siste
mes Informàtics de la UPC. Pere 
Botella, cap d'aquest departament, 
va ser l'Executi ve Chair d'aquesta 
conferència en la qual van prendre 
part 170 professionals, de 22 paï
sos diferents, vinculats al món del 
software. 
Així, a l'ESEC'95 van participar 
l 'industrial alemany Heinz G. 
Scbwfutzel, que en l'obertura de la 
conferència va parlar de la visió 
industrial de l'enginyeria del soft
ware. El segon dia es van fer dues 
conferències sobre les bases de da
des orientades a objectes, a càrrec 
de François Bachillon, de 02 
Technology, i de Bertrand Meyer, 
un dels grans especialistes de l'o
rientació a objectes, dissenyador 
del llenguatge Eiffel i autor de di
versos llibres. A l'ESEC'95 també 
va assistir l'ex-directiu de IBM i 
pare del sistema d'avaluació de 
software anomenat Capability 
Maurity Model, Watts Humphrey. 
Aquesta cinquena conferència 
d'enginyeria de software va in
cloure alhora una taula rodona que 
va tractar sobre sistemes oberts 
distribuïts, sessions tècniques de 
comunicacions, presentacions in
dustrials i estands, com també una 
sòlida oferta de tutorials. 

-Jornada de seguiment del curs: 
Funció informadora. Lloc: 
Aulari A3- aula 204 o 205 . Adre
çat al personal de biblioteques. 
Dia: 19, de 9 a 13.30h. 
-Correu electrònic PEGASUS. 
Lloc: aula informàtica PAS, edifi
ci TL-soterrani. Adreçat a tot el 
PAS. Dia: 25, de 9 a 14.30 b. 
-Curs de DBase IV, nivell bàsic. 
Lloc: aula informàtica PAS, edifi
ci TL-soterrani. Adreçat a tot el 
PAS. Dies 2, 9, 16, 23 i 30 de no
vembre, de 9 a 13.30 h. 
-Curs de química bàsica, mòduls 
I i ll. Lloc: per determinar. Adre
çat al personal de laboratoris i ta
llers. Dies: 14, 21 , 28 i 12 de de
sembre, de 9 a 13.30 h. 
-Curs d'electrònica, mòdul Il. 
Lloc: campus nord, edifici C4, so
terrani LE lA. Adreçat al personal 
de laboratoris i tallers. Dies 15, 
22, 29 de novembre i 13 de de
sembre, de 9 a 13.30 h. 
-Correu electrònic PEGASUS. 
Lloc: aula informàtica PAS, edifi
ci TL-soterrani. Adreçat a tot el 
PAS. Dia: 15 de novembre, de 9 a 
14.30 h. 



La UPC va organitzar la 3rd 
Meeting of the EURO Working 
Group of Transportation 
El Departament d'Estadística i Inves
tigació Operativa de la UPC va orga
nitzar els dies 27, 28 i 29 de setembre 
la 3rd Meeting of the EURO Working 
Group of Transportation. 
En aquesta reunió es van presentar 56 
treballs que comprenien àrees sobre 
mètodes d'optimització per a proble
mes de transport, i en especial l'assig
nació dinàmica de trànsit, sistemes 
avançats de control i gestió de trànsit i 
simulació de trànsit. També es van 
presentar resultats d'alguns dels pro
jectes dels programes Advanced 
Transport Telematics, de la Unió 
Europea, i el Intelligent Vehicle and 
Highway Systems, dels Estats Units. 
EURO són les sigles de l'Associació 
Europea de Societats d'Investigació 
Operativa, i els grups de treball són 
una de les eines de què s'ha dotat per 
posar periòdicament en contacte grups 
reduïts d'investigadors que treballen 
en una àrea comuna. 

Diversos guardons premien 
profesors de la Politècnica 
Els investigadors de la UPC, Raúl 
Suàrez, Luis Basañez i Jan Rosell van 
rebre el passat mes d'agost el premi al 
Best Paper Award per l'article Using 
Configuration and Force Sensing in 
Assembly Task Planning and Execu
tion, presentat en el IEEE Internacio
nal Symposium on Assembly and 
Task Planning. 
D'altra banda, el Council de la Inter
national Federation of Automatic 
Control (IFAC) ha acordat proposar el 
nomenament de Luis Basañez com a 
vicechairman del Technical Board de 
la IFAC. 

Emilio Custodio, Doctor Honoris 
Causa per la Universidad 
de Tucuman d'Argentina 
El Consejo Superior de la Universi
dad argentina de Tucuman va atorgar 
el 14 de setembre passat el títol de 
Doctor Honoris Causa al catedràtic de 
la Politècnica Emilio Custodio Gime
na. 

Adscrit al Departament d'Enginyeria 
del Terreny , Minera i Cartogràfica, 
Custodio s'ha destacat com a investi
gador en el camp dels recursos hi
dràulics i com a participant, responsa
ble i coordinador en projectes interna
cionals de recerca. 
En la seva tasca docent, ha participat 
de forma directa en 60 seminaris , 80 
simposis i congressos nacionals i in
ternacionals i en 25 grups de treball 
internacionals. 
Autor de centenars de textos, la majo
ria orientats en el camp de la hidrolo
gia subterrània i, més concretament, 
centrats en la hidrogeoquímica isotò
pica ambiental i en la gestió, és mem
bre del Conse ll Internacional de 
l'Associació Internacional d'Hidro
geòlegs i president del Comitè Nacio
nal d'Espanya. 

PROJECTES DE ROT DEL IV PROGRAMA 
MARC DE LA UNiÓ EUROPEA 

el 10 de gener de 1996. 
- Mesures específiques 
per a PIME, es va obrir 
el l S de setembre i es 
tancarà el 31 de desem
bre de 1995. 
J OULE-THERMIE. 
Projectes demostració 
(algunes àrees) , es va 
obrir el IS de setembre 
i es tancarà l'I de febrer 
de 1996. 

El IS de setembre pas
sat es van obrir les se
güents convocatòries de 
projectes de Recerca i 
Desenvolupament Tec
nològic del IV Progra" 
ma Marc de la Unió Eu
ropea publicades al 
Diari Oficial de les Co
munitats ~uropees: 
TELEMATlCA. (algu
nes àrees). La convo
catòria es va obrir el IS 
de setembre i es tancarà 
ellS de gener de 1996. 
ACTS. Es va obrir el 
15 de setembre i es tan
carà l' 1 de març de 
1996. 
ESPRIT. Es va obrir el 
15 de setembre i es tan
carà ellS de desembre 
de 1995. Per a recerca a 
llarg termini, la convo-

catòria es va obrir el IS 
de setembre passat i es 
tancarà el I S de novem
bre de 1995. 
BIOTECNOLOGIA. 
Projectes RDT, demos
tració i accions concer
tades. 
- Orientat a mesures de 
preparació, acompanya
ment, es va obrir el I S 
de setembre i es tancarà 

*** * * 
* * * * *** 

TMR. Formació mit
j ançant investigació 
(beques) , es va obrir el 
IS de juny i es tancarà 
el I S de desembre de 
1995. 
INNOV ACIÓ (abans 
IDEA). Es va obrir el 
15 de setembre i es tan
carà el 15 de desèmbre 
de 1995. 
La convocatòria previs
ta del Programa BRI
TE-EURAM ha estat 
ajornada. 

La nova xarxa de fibra òptica 
ATM 

Jesús Carrera 
Vice-rector de Recerca 

L'ús creixent de la xarxa de comu
nicacions emprada a la UPC i la 
seva saturació actual ens ha portat 
a prendre la decisió de procedir a 
la renovació d'aquesta important 
infraestructura. 
Així, el darrer curs, consultats els 
serveis informàtics i altres experts, 
es van estudiar diverses opcions i, 
finalment, es va optar per utilitzar 
la tecnologia Asynhcronous 
Transfer Mode (ATM). 
Es tracta d'una decisió que té un 
cert risc, perquè serà la primera 
vegada que s'instal ·la a Espanya 
una tecnologia d'aquestes caracte
rístiques.Tot i això, els beneficis 
que comporta l'ús de la ATM són 
suficients per asumir els riscos que 
representa un projecte inèdit. De 
fet, la nova xarxa descongestio
narà l'actual i permetrà fer conne
xions a 155Mb/s, en contrast amb 
els 10Mb/s que permet l'actual. 
Això farà possible la posada en 
marxa de serveis com ara la video
conferència, que ens obren al món 
de les comunicacions del futur. 
Amb aquesta tecnologia, que per
met la integració de veu i imatge 
en moviment, es podran desenvo
lupar i s'implementaran noves ei
nes de recerca i docència. D'una 
banda, afavorirà la realització de 
teleensenyament i la posada en 
marxa de serveis multimèdia en 
diverses línies de recerca que re
quereixen la tecnologia ATM. 
També millorarem l'accessibilitat 
als recursos de computació propis 
de la UPC (CEPBA, CIMNE, etc.) 
i als recursos externs (CESCA). 
La nova xarxa reforça, a més, el 
nostre paper dins de l'Spanish 
National Host, agrupació de la 
qual formem part juntament amb 
Telefònica, la UPM i la FCR, i 
que, en un futur, ens posibilitarà 
accedir a la xarxa ATM europea. 
De moment, la xarxa posarà en 
contacte els mòduls del campus de 
Barcelona, i el següent objectiu 
serà aconseguir la connexió amb 
els campus de Terrassa, Vilanova, 
Manresa i l'ETSA V. 
La nova xarxa és una aposta de fu
tur amb la qual pretenem millorar 
la qualitat de la recerca i la docèn
cia. I això ha estat reconegut pels 
organismes públics que gestionen 
la recerca, com ara la CICYT, que 
ens han concedit una subvenció de 
75 MPTA, i per la CIRIT, que ens 
ha donat 25 MPT A més, tot i que, 
habitualment, aquest tipus d'infra
estructures no reben ajuts perquè 
es considera que han de ser fi
nançats per les mateixes universi
tats. 
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Departament de Matemàtica 
Aplicada III 
El Departament de Matemàtica Aplicada III és responsable de la 
docència de matemàtiques a l'E.T.S. d'Enginyers de Camins, l'E.U. 
d'Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa, l'E. U. d'Òptica i 
Optometria i l'E.U. Politècnica de Manresa. El departament també 
col·labora a la Facultat de Matemàtiques i Estadística, i participa 
activament en diversos programes de doctorat, màster i postgrau. 
Les línies de recerca desenvolupades se centren en la modelització 
matemàtica i la computació 

El Departament de Matemàtica Aplicada III està organitzat en tres dele
gacions associades als campus de la UPC al Barcelonès, el Bages i el 
Vallès. Aquesta forma diversificada d'impartir docència, en diferents 
branques de l'enginyeria i la ciència comporta que mantingui una relació 
activa amb altres departaments en problemàtiques molt diverses. Mostra 
d'això és la participació en programes de doctorat interdepartamentals 
com ara els de Matemàtica Aplicada o Enginyera Civil. 
Aquest és, doncs, un departament amb una clara vocació interdisciplinà
ria. De vegades, des d'una òptica de la ciència i la tecnologia es conver
geix envers la matemàtica mitjançant els mètodes de modelització. En al
tres, el plantejament dels problemes té origen en les mateixes matemàti
ques, però sense oblidar les possibles aplicacions d'estudi. 
Els elements clau que defineixen la situació en què es troba el departa
ment són la capacitat, la joventut de la majoria dels seus membres, la va
rietat temàtica i la progressiva consolidació d'algunes línies de recerca. 
Per aquest motiu, es planteja com a objectiu integrar tots els membres del 
departament al voltant d'aquestes línies perquè se situïn en un nivell i as
soleixin una productivitat que facin rendibles els esforços realitzats. En 
aquest sentit, la principal línia de transferència de tecnologia que desen
volupa el departament és la de computació en enginyeria mecànica. 
Pel que fa referència a tesis doctorals, s'han dut a terme estudis a les àrees 
d'enginyeria mecànica, teoria del potencial, grafs, teoria de jocs, hologra
fia computacional i modelització estadística i control automàtic, entre 
d'altres. 
Les relacions internacionals del Departament de Matemàtica Aplicada III 
han donat lloc a importants intercanvis de professorat. Actualment, tres 
professors visitants col·laboren en àrees de control automàtic i simulació 
en ciència de materials. 

El departament desenvolupa tas
ques de recerca en el context de 
la matemàtica aplicada en proble
mes d'enginyeria. Des de la seva 
creació l'any 1987, en el departa
ment coexisteixen llicenciats en 
ciènces matemàtiques i físiques, 
amb enginyers de diferentes espe
cialitats. 
Atès aquest caràcter obert i inter
disciplinari de la matemàtica apli
cada, és difícil emmarcar tots els 
problemes en unes poques àrees 
específiques de recerca. Per això, 
el departament ha definit un marc 
general anomenat models matemà
tics a l'enginyeria, en el qual po
den distingir-se les següents línies 
específiques: 

- Mètodes numèrics aplicats a 
l'enginyeria: 
Inclou la resolució numèrica de 
problemes d'enginyeria mecànica 
pel mètode d'elements finits i de 
l'òptica (holografia sintètica). Els 
principals centres d'interès són la 
dinàmica de sòlids i fluids amb su
perfície lliure i la validació dels 
resultats obtinguts (errors i rema
Ilat, entre d'altres). 

- Geoestadística: 
Es desenvolupa en dos vessants 
diferents: estudi de variables 
geològiques espacials, especial
ment composició de concentra
cions en fluids geològics. D'altra 
banda, es tracta la modelització 
probabilística de fenòmens natu
rals que comporten risc, com ara 
els terratrèmols i l'onatge. 

- Control de sistemes: 
Es treballa en dues línies comple
mentàries de caràcter teòric i apli
cat simultàniament. El vessant teò
ric se centra en el control adaptati
vo-predictiu de sistemes dinàmics 
amb incerteses i sistemes de gran 
escala. Aquestes tècniques s'han 
aplicat al control híbrid d'estructu
res i a la distribució de canals i 
subministraments. 

- Simulació atòmica en ciència 
dels materials: 
S'estudia l'evolució d'interfícies i 
defectes en metalls, com són ara el 
titani, el circoni, el magnesi o els 
acers ferrítics. El principal objec
tiu és la predicció de l'evolució i la 
propagació dels defectes de les es
tructures cristal·li nes. 

A més d'aquestes línies més con
solidades, el departament treballa 
en les àrees de: 

- Teoria de jocs 
• Teoria del potencial 
- Modelització de processos 
climàtics 
- Grafs i les seves aplicacions 
- Aplicacions de mètodes esta-
dístics multi variants 



La UPC organitza la 11 Conferència 
Internacional del Medi ambient 
Costaner del Mediterrani 

Els propers 24, 25, 26 i 
27 d'octubre tindrà lloc 
a TalTagona la Segona 
Conferència Interna
cional sobre el Medi
ambient Costaner del 

TARRAGONA,SPAIN Mediterrani (MEDCO-
AST) , que organitzen el Laboratori 
d'Enginyeria Marítima, l'International 
Center for Coastal Resources Research i 
el secretariat de MEDCOAST. 
Aquesta és l'única conferència que trac
ta la problemàtica costanera mediam
biental del Mediterrani de forma inter
disciplinària. Els més de 150 ponents 
que participaran al MEDCOAST, s'a
proximaran a aquesta problemàtica des 
d'àrees tan diverses com l'ecologia, la 
gestió integrada, la legislació, l'enginye
ria, la gestió de dades, la biodiversitat i 
la contaminació. 
A la conferència es reuniran investiga
dors de diferents centres de recerca de 
tot el món i experts de les Nacions 
Unides i de la Generalitat de Catalunya. 
Les ponències tractaran, entre altres te
mes, els corrents marins al voltant de les 
Illes Balears, la vulnerabiliat dels deltes 
de Mediterrani enfront del canvi climà
tic, i la gestió i el plantejament perquè 
el MeditelTani sigui sostenible. 

La Pol itècnica participa al Mercat 
Mundial de les Tecnologies 
Avançades 
Un equip d'investigadors del Departa
ment d'Enginyeria de Sistemes, Auto
màtica i Informàtica Industrial del cam
pus de Terrassa presentarà un sistema 
expert de detecció d'anomalies en turbi
nes en el proper Mercat Mundial de 
Tecnologies Avançades (SITEF'95), que 
es farà a Toulouse entre els dies 24 i 28 
d'octubre. 
El sistema, denominat Ladder Analisys 
Tool (LAD), està dissenyat per ajudar 
els operadors de plantes en les tasques 
de diagnòstic i permet identificar més 
de 250 anomalies que poden afectar el 
funcionament d' una turbina. 

El CIIRC organitza una jornada 
sobre la problemàtica deltaica al 
Delta de l'Ebre 
Dins les Jornades Tècniques que orga
nitza l'Internacional Centre for Coastal 
Resources (CIIRC), el passat dia 3 d'oc
tubre es va celebrar la jornada Visió 
Pluridiscipl inària de la Problemàtica 
Deltaica. A la trobada, a la qual van as
sistir-hi especial istes de la UPC, de la 
UB, del CSIC i de la Generalitat de Ca
talunya, es van exposar el problemes 
dels deltes de del punt de vista sòcio
econòmic, biològic i hidrogeològic. 

Una jornada organitzada pel Centre de Transferència de 
Tecnologia presenta la Xarxa Temàtica en Bioenginyera 
El 28 de setembre es van presentar a la UPC les activitats que duen a terme els 
grups de recerca que treballen en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica i que integren 
la Xarxa Temàtica en Enginyeria Biomèdica de Catalunya 

Aquesta xarxa, reconeguda com a tal en el marc del Pla de Recerca de Catalunya i 
subvencionada per la Generalitat, està integrada per diversos grups d'investigadors 
de la UPC, la UB i la UAB, i també de les universitats The John Hopkins University 
i la The London University . També en formen part l'Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau , l'Hospital Clínic, l'Hospital Provincial i l'Institut Municipal d'Investigació 
Mèdica. La xarxa, de la qual és responsable el director de l'Institut de Cibernètica, 
Pere Caminal, treballa en 
projectes com ara sistemes 
experts per a la diagnosi 
automàtica de cardiopaties, 
en la qual participen 
['Institut de Cibernètica de 
la Politècnica i l'Institut 
Municipal d'Investigacions 
Mèdiques. Altres integrants 
de la xarxa, com ara el 
Departament de Ciència 
del Materials i Enginyeria 
Metal·lúrgica de la Politèc
nica i el Departament de 
Biologia Animal de la UB 
han realitzat la preparació 
d'un biomaterial substitutiu 
de l'os cortical. Pel que fa a 
la col·laboració dins la mateixa UPC, l'Institut de Cibernètica i el Departament d'En
ginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial han desenvolupat un braç 
robòtic tou per ajudar persones discapacitades. A més, la col·laboració entre l'Hospi
tal de la Santa Creu i Sant Pau i l'Institut de Cibernètica ha permès l'organització de 
diversos cursos de perfeccionament professional , a més de projectes de recerca, as
sessorament a diferents serveis hospitalaris i l'edició del llibre La bioenginyeria a 
Catalunya. 
La jornada de presentació, que volia també servir com a nexe amb el món de l'em
presa, va ser inaugurada pels directors generals de Recerca i de Recursos Sanitaris de 
la Generalitat, Antoni Giró i Lluís Monset, respectivament. 

;; <"" ~i ,.f~ > _ f: 
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La casa de veïns del segle XIX a Bar
celona. Pere Giol Draper, del Departa
ment de Construccions Arquitectòniques 
I. Dirigida per F. Maí'íà. 
Llegida el 7 de juliol. 

Nonisothermal multiphase flaw of bri
ne and gas through saline media. S. 
Olivella Pastallé, del Departament d'En
ginyeria del TelTeny, Minera i Cartogrà
fica. Dirigida per J. Carrera. 
Llegida el 10 de juliol. 

On the geostatistical formula tions of 
the groundwater f10w and solute 
transport equations. Francisco Javier 
Sanchez, del Departament d'Enginyeria 
Minera , del Terreny i Cartogràfica. 
Dirigida per 1. CalTera. 
Llegida el 10 de juliol. 

Test per corrent quiescent de fallades 
tipus pont en circuits digitals CMOS. 
E. Isern Riutort, del Departament d'En
gi nyeria Electrònica . Dirigida per J. 
Figueras. 
Llegida el 10 de juliol. 

La protección jurídica de los hombres 
de mar frente a los ries gos derivados 
de la exposición al ruido. Severino 
García Posada , del Departament de 
Ciències i Enginyeria Nàutica. Dirigida 
per R. Marí. 
Llegida el IOde juliol. 

Sistemas de transmisión óptica cohe
rente muItigigabit con modulación en 
frecuencia. Josep Joan Prat, del Depar
tament de Teoria del Senyal i Comunica
cions. Dirigida per G. Junyent. 
Llegida l' 11 de juliol. 

Fractura de mezclas de poliestireno 
conestireno-butadieno-estireno. M. 
Remedios Díaz, del Departament de 
Ciència dels Materials i Enginyeria 
Metal ·lúrgica. Dirigida per A. Martínez. 
Llegida el 12 de juliol. 

On Acquiring appropiate selectional 
restrictions from. Francesc Ribas i 
Framis, del Departament de Llenguatges 
i Sistemes Informàtics. Dirigida per H. 
Rodríguez. 
Llegida el 13 de juliol. 

Vulnerabilidad del di¡ímetro de ciertas 
familias de grafos. Ester Simó Mezqui
ta, del Departament de Matemàtica Apli
cada i Telemàtica. Dirigida per José Luis 
A. Yebra. 
Llegida el 14 de juliol. 

Simulación numérica de procesos de 
compactación de pulvimateriales. 
Aplicación de técnicas de calculo para
lelo. Juan Carlos Cante Teran, del De
partament de Resistència de Materials i 
Estructures a l'Enginyeria. Dirigida per 
1. Oliver i S. Oller. 
Llegida el 19 de juliol. 
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Campus 

Edicions upe 
presenta el seu nou 
catàleg amb 294 títols 
Les novetats editorials i els llibres de referència dels 
diferents estudis s 'han presentat a la Fira del Llibre 
Tècnic organitzada pel Servei d'Estudiants i Activitats 
en coz.zaboració amb Edicions UPC i la llibreria 
Díaz de Santos 

Edicions UPC ha presentat recentment i amb motiu de l'organització de 
la Fira del Llibre Tècnic, el seu nou catàleg, que recull un total de 294 
títols, organitzats per matèries i relacionats directament amb els conei
xements que s'imparteixen a la UPe. 
Com a novetats més destacaques cal assenyalar, en l'àrea d'arquitectura, 
el llibre Arquitectura i energia natural (R. Serra Florensa), el volum 
Diseño digital. Una perspectiva VSLl-CMOS (Alcubilla, Pons i Bar
dés), d'electricitat i electrònica; Simulacions en física (Pont, Moreno) en 
l'àrea de Física i Programació fonamental. Problemas (Sebastià Vila), 
en el camp de la informàtica. 
També són novetats el volum Manual del observador de radar (Jaime, 
Rodríguez-Martos), de nàutica; Diseño industrial y su gestión en la PY
ME española. Diez casos reales (Escorsa, Solè Parellada, Herbolzhei
mer) , d'organització d'empreses; el segon volum de Química Orgànica 
aplicada (Areal), de l'àrea de química i el llibre Tratamiento digital de 
la señal. Una introducción experimental (Mariño-Vallverdú-Rodríguez
Moreno), de l'àrea de telecomunicacions. A més, properament sortirà el 
títol Neurofisiologia de la visió (Urtubia, Gòtzens), de l'àrea d'òptica. 
El catàleg inclou un índex per títols i un altre per autors, i recull en un 
apartat els volums pertanyents a les diferents col ·leccions, entre les 
quals destaca l'aparició de la subcol·lecció TIE (Temes d'Instrumentació 
Electrònica). 

Els campus de la upe 
acullen la Fira del 
Llibre Tècnic 
La Fira organitzada pel Servei 
d'Estudiants i Activitats amb el 
suport de les biblioteques de la 
UPC, d'Edicions UPC, la lli
breria Díaz de Santos com tam
bé diferents concessionaris es 
va iniciar al campus nord i des
prés d'instal·lar-se al campus 
sud, al campus de Terrassa i a 
\'EUPVG, serà present fins al 

~:;~;~~~f proper 20 d'octubre a l'EUPM, • l'ETSAV, la FNB i l'EUPBL. 
La mostra presenta els llibres i 
les novetats de diferents edito
rials que formen part de las bi
bliografia recomanada en els di
ferents estudis de la Politècnica. 

Associació dels Estats 
Generals dels Estudiants 
d'Europa 
AEGEE són les sigles de 
l'Associació dels Estats Generals 
d'Estudiants d'Europa, entitat fun
dada el 1985 a París que agrupa en 
l'actualitat unes 150 seus locals 
arreu d'Europa amb prop de 
15.000 membres. 
AEGEE és una organització que 
promou el fet europeu entre els jo
ves, donant a conèixer la diversitat 
cultural i de maneres de ser del 
gran mosaic europeu. 
Mitjançant diferents activitats com 
ara congressos, cursos d'estiu o in
tercanvis es pretén fomentar la to
lerància per la diversitat i el res
pecte mutu. 
La seu de l'associació a la ciutat 
de Barcelona és una de les més an
tigues de l'Estat espanyol. Va ser 
fundada el 1988 i en l'actualitat té 
ja 200 associats i col·labora des 
del 1992 amb les universitats de 
Barcelona per portar a terme un 
programa d'acollida i integració de 
la comunitat d'estudiants estran
gers a Barcelona. 
Actualment, uns 60 membres de 
l'associació són estudiants de dife
rents centres de la Universitat 
Politècnica de Catalunya com 
també el president i el tresorer. 
L'adreça de contacte amb AEGEE 
a la UPC és: 
Delegació d'estudiants de 
l'Escola Universitària Politècnica 
de Mataró (Av. Puig i Cadafalch 
111-113, Mataró. 
També es pot contactar amb Àlex 
Viver, al tel. 3189926, (ext. 21 66) 

S'aprova el nou pla d'estudis 
d'Enginyeria Geològica 
La Junta de Govern ha aprovat la 
proposta del nou pla d'estudis del 
Graduat Superior en Enginyeria 
Geològica, una titulació pròpia de 
la UPC i de la UB, i que s'impar
teix des del 1990. 
El nou pla incorpora algunes mo
dificacions del quadre d'assignatu
res, ja que a diferència del de 1990 
apareixen assignatures específi
ques de la titulació i que no s'in
cloïen en els plans d'estudis de la 
llicenciatura de Ciències Geològi
ques i d'Enginyeria de Camins, 
Canals i Ports. 
Entre les característiques generals 
del pla hi ha l'estructuració en cinc 
cursos acadèmics i dos cicles (el 
primer cicle de dos cursos i el se
gon de tres) i un total de 375 crè
dits . 
Cada curs acadèmic s'estructurarà 
en dos quadrimetres i es podran 
cursar dues especialitzacions: la 
d'Obres i Reconeixement de Ris
cos i Medi Ambient. 



Més de 100 originals es 
presenten al Premi Internacional 
UPC de Ciència-ficció 

Un total de 111 obres s'han presentat 
enguany al Prerril Internacional UPC de 
Ciència-ficció, que organitza el Consell 
Social de la UPC, els guardons del qual 
seran lliurats el proper 13 de desembre. 
L'increment més important de partici
pació d'enguany ha estat en les obres 
presentades per membres de la UPC, 
que han passat de 2 en la darrera con
vocatòria als 13 de l'actual. També ha 
augmentat el nombre d'obres presenta
des per autors catalans (de 28 a 40) i de 
la resta de l'Estat (de 22 a 40). 
D'altra banda, s'ha mantingut el nombre 
d'originals presentats per autors estran
gers que enguany han estat 18 proce
dents de països com ara els EUA, Bèl
gica, Israel i Mèxic, i de Canadà, Ar
gentina, Colòmbia i Ecuador. 

Guardons per a Micke Resnick 
Recentment, l'obra de Micke Resnick 
Siete vistes de la garganta Olduvai, 
que va guanyar ex-aequo el darrer pre
rril UPC i el prestigiós guardó Nébula, 
ha estat considerada la millor obra pre
sentada al darrer prerril Hugo. 

Estudiants de la UPC participen 
en la trobada de l'AEGEE 
Els dies 29 i 30 de setembre, un grup 
de prop de 50 estudiants de la UPC 
pertanyents a l'Associació dels Estats 
Generals dels Estudiants d'Europa van 
participar en la trobada d'aquesta asso
ciació a Barcelona. El motiu de la reu
nió, que convoca joves estudiants 
d'arreu d'Europa, és debatre temes d'in
terès i actualitat com ara l'educació, el 
medi ambient, els drets humans i les 
relacions est -oest. 

S'aproven els criteris per a la 
convalidació de crèdits 
de lliure elecció 
La Junta de Govern ha aprovat els cri
teris generals per a la con validació de 
crèdits de ll iure elecció de les titula
cions de la UPC. 
Els estudiants poden obtenir aquestes 
convalidacions, a més de cursant els 
crèdits de lliure elecció propis de cada 
titulació, per reconeixement d'altres es
tudis acadèmics reglats de nivell uni
versitari i també per reconeixement 
d'altres activitats d'interès acadèrrilc no 
reglades a nivell universitari com són 
ara pràctiques en empreses, coneixe
ment d'idiomes estrangers i altres acti
vitats de formació, professionals o tre
balls acadèmics dirigits. 

El Consell Social, el CTT i 
l'Associació d'Amics s'han 
instal·lat a l'edifici Nexus 
Recentment s'han instal·lat a l'edifici 
Nexus el Consell Social de la UPC, el 
Centre de Transferència de Tecnologia 
(CTT) i l' As sociació d'Amics de la 
Universitat Politècnica de Catalunya. 
A més i de manera temporal fins que 
estiguin acabades les obres en l'edifici 
que serà la seva seu, també s'instal·la
ran en el Nexus les oficines de la 
Fundació Pol itècnica de Catalunya. 

Cursa Popular 
El proper dia 29 tindrà 
lloc la tradicional Cursa 
Popular de la UPC. 
La sortida se situarà a les 
10 hores al carrer Jordi 
Girona i es tancarà al ma
teix carrer una hora més 
tard. 
Tots els participants re
bran una samarreta i per 
als guanyadors hi haurà 
importants prerrils. 
Les inscripcions es poden 
fer fins el 25 d'octubre al 
Servei d'Esports, al gim
nàs de la UPC (ETSEIB) 
i a la botiga COPY Sports 
(campus nord). 

Seminari Internacional 
Els departaments d'Engin
yeria de la Construcció i 
de Construccions Arqui
tectòniques I, juntament 
amb el Centre Internacio
nal de Mètodes Numèlics 
(CIMNE) de la Politècni
ca, organitzen els dies 8, 
9 i IOde novembre el Se
minari Internacional sobre 
Anàlisi Estructural de 
Construccions Històri
ques. 

Programa màster 
Fins al 24 de novembre 
està oberta la matrícula 
per al programa de màster 
en Producció i Realització 
de Vídeo i Televisió Pro
fe ssional que organitza 
l'Institut de Ciències de 
l'Educació de la Politècni
ca en col·laboració amb 
TV3 i di verses producto
res. 
El màster, amb una dura
da de dos anys, està adre
çat a titulats i professio
nals i inclou tant classes 
teòriques com estades 
pràctiques. Més informa
ció al tel. 401 6066. 

El seminari s'adreça a en
ginyers i arquitectes i tin
drà lloc a l'ETSECCPB. 
Més informació al tel. 
4016037. 

Estudiants i professors de 
l'ETSAB participen en un curs 
internacional d'arquitectura 
Els estudiants de l'Escola Tècnica 
Superior d'Arquitectura de Barcelona 
Ingrid Valero, Laia Escri bà i Aina 
Cifré, juntament amb els professors 
José García i Pilar Cos, han participat 
en el Curs Internacional d'Arquitectura 
que ha tingut lloc el mes de setembre a 
Reggio Calabria (Itàlia). 
L'ETSAB ha estat el coorganitzador 
d'aquest curs que s'inscriu dins el pro
grama Erasmus i en el qual han partici
pat més d'un centenar d'estudiants i 
professors d'un total d'onze escoles 
d'arquitectura europees. 

Activitats de formació del 
professorat 
L'Institut de Ciències de l'Educació de 
la Universitat Politècnica de Catalunya 
(ICE) ha editat aquesta guia que recull 
les activitats de formació del professo
rat que s'organitzaran durant el curs 
1995-96. 
En total, són 195 cursos que s'inclouen 
en el Pla de Formació Permanent de la 
Direcció General d'Ordenació 
Educativa del Departament d'Ensenya
ment de la Generalitat de Catalunya. 

Guies docents 95-96 

r Sane .IU... • 

Oula docent 95 • 96 

Facultat de NlIIutlca 
de Barcelona 

FNB 

GuIa docent .. • .. 
EOCOIa Universitària 
PoN'ècnIea 
de Vilanova I la Gellnl 
EUPVG 

Pla cr ...... 1.72 

I 
El Servei de Publicacions de la UPC ha 
editat les guies docents del curs 1995-
96 dels diferents centres de la universi
tat. Contenen informació útil sobre els 
ensenyaments que s'imparteixen a cada 
escola o facultat i sobre com estan or
ganitzats, a més d'altres informacions 
acadèmiques i de serveis. 
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Diari del cim del món 
El vent i el fred van fer acabar 1'11 d'octubre passat les 
esperances de l'expedició upe a l'Everest. Les 
condicions climatològiques van obligar els sis 
expedicionaris a tornar a casa quan eren només a 300 
metres del cim del planeta. Aquests són retalls de 
l'aventura que el grup ha anat enviant durant aquests 
darrers mesos a la Politècnica. 

10 d'octubre de 1995 
des. dimarts , 

AvUl l't la cota 
's d'haver assa l es troba 

pre O metres on el 
de 8 . 20 l ' Ernest , 

l camp 5 , l que con-
e . el Mane , . ' han 
Ferran l c al Clm , s 
tinUen l ' é3: ta de descans . Els 
pres un dla en bones cor:
tres es tr?b~nues i pSíqUl-
d · . ans flSlq . t sortlr 

lCl n prevlS . t 
ques i tene sd ' aquesta n~ 
a les O hore d temps sufl~ 

. osar e . l 
per dlSP ribar al Clm 
cient per ~r r a la tenda . 
tornar a balx:dicions coreana 
LeS dues exp intentar fer 

. . que van d fer i lndla haver e 
cim ahir van n arribar al 
mitja vo~ta d~ficultat roc ,?
segon grao - tres de desnl -

d ' uns 40 me 8 650 metres sa . da a · n 
11 sltua bar per o ve d i na tro 

d ' alça a-
. vam pujar . tecnologla 

Aprofitant la d a Tarragona 
f r una truca a b l ' Òscar 

e l am . er par ar de l ' expedl -
Pe dl' ac membre l 1985 va a ' que e . , catalana l ' Everes t . 
ClO l cim de e-
pujar t ava explicar als ~x~OO 
Aques . situats a . . . 
dicionarls, . . erari ldonl. 

l ' ltlD , 1 va 
metres , . formacio e s 
Aquesta ln moral i po~ser 
donar molta, arribar dlme-

l Permetra e s . 
cres al Clm. 

25 de 1995 

. . . Els dies al camp de base passen 
ràpidament . Està situat a 5 . 550 metres , a 
quatre hores caminant des del camp de base 
xinès . És un dels camps de base mé s alts , 
però això no impedeix que sigui fenomenal. 
S ' hi arriba per una morrena de pedra que no 
fa esperar un lloc agradable , però un cop hi 
arribes quedes maravellat . 

Hi ha dos llacs petits que s'assequen 
quan no plou prou, i la resta està coberta 
de gespa amb blocs de pedra per aquí i per 
allà . Dos petits riue t s alimenten els llacs 
i ens subministren l ' aigua. El campament 
queda protegit per una morrena dels vents de 
la galerna , cosa que no impideix que des de 
gran part de l campament es vegi l 'Everest, 
el Pumori i un munt de muntanyes més . 

Prop de les fonts vam fer la dutxa : 
una lona para el vent (i les mirades indis
cretes . .. ) . Funciona molt bé, però el fred 
de l'ambient no el treu ningú (entre 1 i 10 
graus) . Al començament, no sabíem si tindrí
em prou combustibles i ens dutxàvem amb ai
gua freda; per sort, ara ho fem amb aigua 
calenta . Finalment , a dalt de la morrena hi 
ha tot de banderes d ' oració que van posar 
els xerpes i una bandera catalana que oneja 
que fa goig . Això és el nostre camp de base! 

4 d' t oc ubre de 1995 
... Ahir els . 

Camp Van Sortir c SlS que estaven al 
na creixent ap a la paret Amb Torrat 
dinsar en el que els il . lumina~a una llu
es pensaven pend~nt. Era més f es Van en
condicions i' P~ro la neu es ta~rta del que 
que guanyaven ~~Javen a bon ritmea en bones 
crosta amb al tura, la neu s' . A mesura 
ques de vent gunes Plaques de vanava tornant 
l'acumulació ~s formen en algu;~st . Les pla
causa d ' allau e. neu Portada pel zones per 
les des de b S. l sovint Costa d vent. Són 
vegada més d f~x . Les condici e preveure_ 
baixar d ~ lcades i al f' ans eren cada 

espres d 3 lnal van d . 
altura de 6 600 e hores d ' escaI d . eCldir 
La veritat: metres . a a l a una 

. es que s 
condlcions adver ap greu que t'at . 
~erquè estave ses Q la muntan . urln unes 
Jar a molt b n m?lt ben aclimat ta , . sobretot 
tat així i on rltme . Però aq a s l van pu-

na S ' hi Pot fer uest any ha es res. -


