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La Junta de Govern de la 
UPC va aprovar el novem
bre passat el reglament del 
Consell d ' Estudiants de la 
universitat. Tots ens hem de 
felicitar perquè aquest fet , 
que significa la consolidació 
de les estructures de repre
sentació global dels estu
diants, és, possiblement, la 
millor manifestació que els 
interessos d'aquest col·lectiu 
estan ara més vinculats que 
mai als objectius generals de 
la institució. El reglament 
reflecteix un canvi de men
talitat, que s'ha produït els 
darrers anys. Els estudiants 
han passat d'estar més vin
culats a organitzacions im
mediates del seu entorn a in
tegrar-se en les estructures 
generals de la institució, de 
manera que contribueixen 
així al reforçament de tota la 
uni versitat. 
El reglament del consell , 
que recull la doble estructu
ra de comissions de treball i 
de comissions de representa
ció, és el fruit d'un llarg pro
cés de debat dirigit amb la 
voluntat d'integrar les dife
rents sensibilitats que avui 
conviuen al sistema univer
sitari. El text ha volgut reco
llir tant les aspiracions dels 
grups d ' estudiants que 
creuen en mecanismes de re-

tenció d'enfortir tots els me
canismes que en permetin 
recollir i aportar les refle
xions, les propostes i les as
piracions. La mateixa plani
ficació estratègica de la 
UPC, presentada al Claustre 
General, inclou entre els ob
jectius importants la necessi
tat d'afavorir aquesta parti
cipació i proposa l' estructu
ració de mecanismes de co
municació entre l'equip rec
toral i el Consell 
d'Estudiants, i el reconeixe
ment de la seva aportació a 
la universitat. 
Un altre pas important en 
aquest camí és el treball de
senvolupat per les delega
cions d'estudiants dels cen
tres , que també tenen entre 
les seves funcions la repre
sentació dels estudiants als 
òrgans de govern de les es
coles i facultats, i la defensa 
dels estudiants davant situa
cions que vulnerin els seus 
drets o perjudiqui el segui
ment correcte de la seva ca-
rrera. 
La universitat és una institu
ció en la qual els estudiants 
són una peça fonamental. 
És, per tant, enriquidor afa
vorir la comunicació amb 
aquest col· lectiu de gent jo
ve motivat per la seva for
mació, que, des de fa anys, 

Les noves formes de 
representació i 

participació dels estudiants 

ha tingut un gran pro
tagonisme i ha de
mostrat la seva capa
citat per organitzar 
tant activitats lúdi
ques com formatives. 
Di verses festes que 

presentació global política, 
social i acadèmica, com les 
d'altres grups motivats so
bretot per objectius més 
concrets. Amb l'elaboració 
d'aquest reglament, que re
cull les competències del 
consell i estmctura mecanis
mes de participació i defen
sa dels estudiants, s'han 
consolidat unes formes de 
representació i una manera 
de fer i de comunicar-se. 
Conscient d'aquest potencial 
humà, la UPC ha intentat els 
darrers anys enriquir la par
ticipació i la representació 
dels estudiants, amb la in-

any rera any tenen 
lloc els concursos de robots 
organitzats per la AEES o 
els fòrums de 
Telecomunicació, 
Industrials i Informàtica, 
que han propiciat d'una ma
nera creativa i eficaç l'apro
pament de l'empresa a la 
universitat, a més de les jú
nior empreses, que pretenen 
desenvolupar les capacitats 
emprenedores, són una bona 
mostra del ventall de possi
bilitats que ofereix la impli
cació i la integració de tots 
els estaments en el desenvo
lupament del nostre projecte 
uni versi tari . 
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S'aproven les 
adaptacions de 
les titulacions de la 
Facultat de Nàutica de 
Barcelona, pàg.4 

Emili Donato i l'EUPBL, 
premiats en la Biennal 
d'Arquitectura de 
Buenos Aires, pàg. 5 

L'ergonomia, una eina 
essencial per disminuir 
l'accidentalitat de 
trànsit, pàg.6 

La Politècnica presenta 
més de 170 propostes 
de projectes en el IV 
Programa Marc 
de la UE, pàg.? 

La UPC mostra l'estat 
del món a partir d'un text 
de la UNESCO, pàg.1 O 

Les universitats 
catalanes reten 
homenatge al pensador 
Manuel Sacristan, pàg.11 

S'obre la convocatòria 
per a ajuts a clubs 
esportius, pàg.11 
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La upe, fòrum de debat 
sobre la política universitària 
Cinc polítics de partits amb representació parlamentària van 
presentar a la Torre Girona, cinc dies abans de les eleccions, 
el model d'universitat que plantegen els seus grups 

En el debat, presidit 
pel rector, Jaume 
Pagès, i moderat pel 
periodista Jordi 
Llonch, hi van par
ticipar Joan 
Albaigès, de 
Convergència i 
Unió; Magí 
Cadevall, del Partit 
dels Socialistes de 
Catalunya; Josep 
Bargalló, 
d'Esquerra 
Republicana; Ignasi 
Riera, d'Iniciativa 
per Catalunya, i 
Eduard Escartín, 

..-. ....... ...0;;.;..; __ ......... del Partit Popular 

Les intervencions es van iniciar amb la del Partit Popular, que va demanar 
que es torni a adscriure el Comissionat per a Universitats i Recerca al 
Departament d'Ensenyament i un sistema de finançament basat en criteris 
com ara el nombre d'estudiants, el tipus d'estudis, etc. 
El representant d'Iniciativa per Catalunya-Els Verds va definir el seu model 
parlant d'una universitat pública, de masses i complementada amb una FP su
perior. IC-EV va demanar la transferència de les beques de l'Estat a la 
Generalitat i va dir que cal que en 10 anys la societat inverteixi en la univer
sitat 1'1 ,5% del PIB . Ignasi Riera va denunciar el finançament de les univer
sitats privades amb recursos públics i va demanar per què no s'ha aprovat la 
mesa sectorial de les universitats. 
El candidat d'Esquerra Republicana va exposar que cal una reforma normati
va del paper dels consells socials els quals, segons Josep Bargalló, s'han de 
convertir en elements clau de la relació universitat-societat. La reforma dels 
plans d'estudis i l'homologació dels títols per part de la Generalitat van ser 
altres propostes de ERC, el candidat de la qual va tractar també la necessitat 
d'un sistema català de beques i ajuts i el traspàs de les competències en polí
tica de recerca. 
Magí Cadevall, pel Partit dels Socialistes de Catalunya, es va demanar en 
quina situació queda la universitat si els pressupostos es prorroguen i es té en 
compte que els vigents ja estaven congelats. L'endeutament de les universi
tats arran del Pla quadriennal d'inversions i els 80.000 milions de pessetes in
vertits, "que no s'ha dit com s'han repartit" , així com la necessitat de cercar 
criteris objectius de finançament basats en l'eficàcia, l'equilibri i la trans
parència, van ser tractats també pel representant del PSC, que es va referir a 
la necessitat de definir els criteris per a les noves carreres, la millora del sis
tema de beques i d'allotjament. 

Els plantejaments del comissionat 
Joan Albaigès, com a representant de Convergència i Unió i actual comissio
nat per a Universitats i Recerca, va fer un repàs a la situació de la universitat 
catalan,a després de 10 anys que es va fer el traspàs de les competències. Es 
va referir al fet que s'ha triplicat l'oferta de titulacions i que aquestes s'han 
anat adaptant a la demanda social. La distribució territorial de les universitats 
i el Pla de recerca van ser altres temes tractats per Joan Albaigès, que va ex
plicar també que per als propers 4 anys, CIU vol vertebrar el sistema univer
sitari internacionalitzar-lo, i enfortir el Consell Interuniversitari. El comissio
nat va dir que s'està treballant en l'elaboració d'un nou sistema d'accés i va 
anunciar la creació d'una agència d'avaluació de la universitat, un nou Pla de 
recerca 1996-99 i la col·laboració universitat-Servei Català d'Ocupació. 
Posteriorment, va tenir lloc un debat amb el públic assistent en el qual es va 
discutir si el descens de la demografia significarà o no una millora per al sis
tema i la necessitat d'implantar realment la FP com a ensenyament superior. 
Els assistents també van voler saber quin és el model d'universitat que els po
lítics volen per a Catalunya, si el govern de la Generalitat pretén finançar les 
universitats privades i com es pensa solucionar el problema del professorat 
no numerari. Algun dels assistents va voler també explicar la seva disconfor
mitat amb el discurs dels polítics, als quals es va plantejar la manca d'alterna
tives i propostes noves. A aquesta qüestió, els representants dels diferents 
partits van respondre especificant més en quines propostes es diferencien els 
uns dels altres. 



El projecte de pressupost de la Universitat 
Politècnica per al 1996 és de 25.416 MPTA 
Els recursos, que representen un 
augment del 4,7% respecte al 
pressupost de l'any anterior, es 
dedicaran preferentment a una 
nova convocatòria de professorat i 
a prioritzar partides com són les 
destinades a millorar la qualitat 
docent, les biblioteques i la 
mobilitat internacional 

En total, el volum de recursos projec
tats per al 1996 és de 25.416 MPT A, 
el que representa un creixement del 
4,7% sobre el pressupost de 1995, (un 
9,1 % si no es descompta l'efecte de la 
càrrega financera). 
Entre els objectius d'aquest projecte 
de pressupost hi ha donar prioritat a 
una convocatòria de professorat amb 
continuïtat durant tres anys consecu
tius i realitzar oposicions i promoció 
per al PAS. També està previst conti
nuar dedicant recursos tant per a la 
construcció i l'adequació d'espais com 
per a l'adquisició de fons bibliogrà
fics. 
Pel que fa als equipaments, el nou 
pressupost preveu augmentar la su
perfície disponible fins a 19.000 m2 

nous i dotar els centres d'un millor 
equipament docent. 
També està prevista una atenció pre
ferent a la mobilitat internacional de 
professors, estudiants i PAS dins del 
Pla de relacions internacionals a tra
vés d'una partida de 92 MPT A. De la 
mateixa manera, es dedicarà un 1 % de 
l'estalvi que es pugui generar en la 
contractació d'obres i equipaments a 

l'adquisició de ll ibres, al programa 
cultural i a la traducció de textos al 
català. 
El projecte de pressupost dedica re
cursos a millorar la qualitat docent i 
incorpora el nou Pla d'inversions 
aprovat per la Generalitat per fer pos
sible la programació aprovada en el 
pressupost de l'any passat de 1.900 
MPT A per a 1996. 
Un altre dels grans objectius del nou 
pressupost és donar suport a les dele
gacions d'estudiants i als grups de re
presentació, així com continuar realit
zant àmplies convocatòries de beques 
per als estudiants de la UPC. 

Finançament de la recerca 
La gestió econòmica del 1996 també 
es caracteritzarà per un augment del 
finançament de les activitats de recer
ca i tranferència de tecnologia. Per a 
aquest àmbit es preveu una diversifi
cació de les fonts de finançament i la 
creació de nous laboratoris. 
La cooperació en el desenvolupament 
és també un capítol important, ja que 
la Universitat Politècnica dedicarà a 
aquests tipus de programes un 1 % 
dels recursos propis. 
Un altre dels apartats d'importància 
del pressupost és la consolidació de 
les actuacions en matèria d'inserció 
laboral dels ti tulats a través de progra
mes específics, com ara l'adreçat a la 
inserció de les dones titulades. 
Promoure accions de sensibilització i 
millora medioambiental són altres de 
les partides que augmentaran el 1996 
els seus recursos. 

Un pressupost de gestió 

El pressupost de la UPC per a 1996 es pre
senta en un marc d'incertesa econòmica so
bre el volum exacte de recursos, ja que la 
Generalitat de Catalunya ha prorrogat el 
pressupost, igual que ha fet l'Estat. 
El de 1996 és , doncs, un pressupost de 
gestió, que s'haurà d'anar ajustant al llarg 
de l'any per tal d'adequar ingressos i des
peses reals d'acord amb les previsions. 
El nou pressupost vol consolídar el canvi 
introduït el 1995 amb una estructura de 
programes i d'indicadors per a cadascuna 
de les activitats. 

Jordi Pujol inaugura el VI Fòrum de Telecomunicacions i el Congrés 
Estatal d'Estudis de Telecomunicació 
El teletreball, la telefonia mòbil, els mitjans multimèdia i la qualitat dels estudis de telecomunicació van ser temes de debat 
en les diferents conferències, debats i taules rodones que van tenir lloc en el marc d'aquestes trobades 

El president de la Generalitat, Jordi Pujol, i el rector de la 
UPC, Jaume Pagès, van inaugurar el dia 8 de novembre el VI 
Fòrum de Telecomunicacions i el VI Congrés Estatal d'Estudis 
de Telecomunjcació, en el qual estaven representades totes les 
escoles de l'Estat. A l'acte van assistir també el comissionat per 
a Universitats i Recerca, Joan Albaigès, el secretari general de 
Joventut de la Generalitat, Josep M. Coll, el regidor de Funció 
Pública i Qualitat de l'Ajuntament de Barcelona, Ernest 
Maragall , i el director de l'ETSETB, Antoni Elias. També hi 

eren presents Emills Tapia, president del congrés d'Estudis de 
Telecomunicació, i Xavier Guarch, president i cap d'organit
zació del Fòrum, que feia enguany la VI edició amb l' objectiu 
d'apropar el món empresarial i l'universitari. 
Es va organitzar també un cicle de conferències sobre temes 
de gran importància per als estudiants de telecomunicació, 
com ara la conferència titulada "Buscar feina", a càrrec 
d'Anna Hortal, de l'Oficina d'Orientació i Inserció Laboral de 
l'Associació d'Amics de la UPe. 
Els organitzadors, estudiants de l'ETSETB, van proposar tam
bé tallers, en els quals van participar tant representants de les 
empreses líders del sector com professors, tècnics i estudiants. 

Reivindicacions 
A l'acte d'inauguració va fer acte de presència també un nom
brós grup de professors associats que van voler fer públiques 
les seves reivindicacions. Pertanyents als departaments de 
AC, EE, LSI, MAITE i TSC, els professors van lliurar una 
carta al vicerector de Personal Acadèmic, Ramon Capdevila, 
en la qual s'exposava la "precària situació laboral dels profes
sors no ordinaris i la categoria inadequada d'un grup de pro
fessors doctors. En la carta se sol·licitava que "la propera con
vocatòria de places de novembre i les següents arreglin aques
ta situació" al llarg de quatre punts en què els professors de
tallàven les seves reivindicacions. 
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Panorama 

S·aproven les adaptacions de 
les titulacions de la Facultat 
de Nàutica de Barcelona 
Amb els nous plans, l'accés des de qualsevol de les diplomatures de 
plans antics als actuals de les llicenciatures serà directe, sense que 
l'estudiant hagi de cursar cap tipus de formació complementària 

La Junta de Govern, reunida el 30 
d'octubre passat, va aprovar, per 
consens, el quadre d'adaptacions 
de les titulacions que s'impartei
xen a la Facultat de Nàutica de 
Barcelona. 
Les adaptacions al nou pla d'estu
dis de 1995 (l'àntic , vigent fi ns 
ara, era el de l'any 1977), perme
tran als estudiants que ja han cur
sat alguna diplomatura del pla an
tic accedir a les noves llicenciatu
res de manera directa, sense com
plements de formació. 

Noves titulacions 

Aquestes són les adaptacions al 
nou pla d'estudis aprovades re
centment: 

-de la llicenciatura i la diplomatu
ra de la Marina Civil (secció 
Nàutica), pla 1977, a la llicencia
tura de Nàutica i Transport 
Marítim, pla 1995 

-de la llicenciatura i la diplomatu
ra de la Marina Civil (Secció 
Màquines Navals), pla 1977, a la 
llicenciatura de Màquines 
Navals, pla 1995 

- de la llicenciatura de la Marina 
Civil (secció Màquines Navals) 
pla 1977, a la llicenciatura de 
Nàutica i Transport Marítim, 
pla 1995 

- de la llicenciatura de la Marina 
Civil (secció Nàutica), pla 1977, a 
la llicenciatura de Màquines 
Navals, pla 1995 

- de la llicenciatura i la diplomatu
ra de la Marina Civil (secció 
Màquines Navals), pla 1977, a la 
diplomatura de Màquines 
Navals, pla 1995 

- i finalment, de la llicenciatura i 
diplomatura de la Marina Civil 
(secció Nàutica), pla 1977, a la di
plomatura de Navegació 
Marítima, pla 1995. 

Mor en un accident de trànsit 
el director de l'EU PB, 
Roberto Guerra 
Roberto Guerra Fontana, de 54 
anys i director de l ' Escola 
Universitària Politècnica de 
Barcelona, va perdre la vida el 23 
de novembre a causa d'un acci
dent de trànsit quan es dirigia a 
una reunió dels directors d'escoles 
d'arquitectura tècnica a Madrid. 
Catedràtic del Departament de 
Construccions Arquitectòniques 
lI, era aparellador d'obres des del 
1964, arquitecte des del 1975 i 
doctor arquitecte cum laude des de 
1978. Guerra va començar la seva 
carrera acadèmica el 1964 a 
l'Escola Tècnica d ' Aparelladors 
de Barcelona, l'actual EUPB, que 
va deixar el 1969 per traslladar-se 
a l'Escola d'Arquitectura Tècnica 
de Sevilla i a la Universitat 
Politècnica de València. El curs 
1984-85 va tornar a la UPC, va ser 
nomenat subdirector de coordina
ció de l'EUPB, i al juny de 1994, 
director d' aquest centre. 

Mor el catedràtic de l'EUPM 
Francesc Travé 
El 8 de novembre passat moria a 
l'Escola Universitària Politècnica 
de Manresa el catedràtic Francesc 
Travé, a causa d'un atac de cor que 
el va sorprendre en les dependèn
cies del centre manresà. Francesc 
Travé, de 49 anys, era catedràtic 
d'Enginyeria Química i durant els 
anys 1988-1994 havia estat direc
tor del Departament d'Enginyeria 
Minera i Recursos Naturals. Travé 
va ser un dels primers catedràtics 
de la UPC i en l'actualitat, a més 
de tasques de docència, duia a ter
me projectes de recerca sobre l'en
ginyeria química. L'EUPM va atu
rar la seva activitat entre les 12 i 
les 14 h el dia 9 de novembre en 
memòria del professor. 

El professor Benet Meca ha estat 
nomenat recentment director en 
funcions de l'EUPB amb l'encàrrec 
d'iniciar el procès d'elecció de di
rector del centre. També ha estat 
nomenat director de l'Escola 
Universitària d'Enginyeria Tècnica 
en Teixits de Punt de Canet de 
Mar, el professor Gastón 
Mercader, en substitució d'Esteve 
Maria Costajussà. 
D'altra banda, ha estat ratificat 
com a director del Departament de 
Física i Enginyeria Nuclear el pro
fessor Joaquim Valls Ribas . 
També han estat ratificats en els 
seus càrrecs com a directors de de
partament, el professor Marcià 
Codinachs Riera, del Departament 
de Projectes Arquitectònics, i el 
catedràtic Juan José Egozcue 
Rubí, del Departament de 
Matemàtica Aplicada ill. 



Emili Donato i l'E.U.P. del Baix Llobregat, premiats en la 
Biennal d'Arquitectura de Buenos Aires 

Acord de col·laboració entre 
l'INTEXTER i tres instituts 
tèxtils europeus 
Amb l'objectiu de col·laborar i coordi
nar les seves actuacions, el dia 17 de 
novembre van signar un acord de 
col·laboració l'Institut d'Investigació 
Tèxtil i de Cooperació Industrial de 
Terrassa (INTEXTER) de la 
Universitat Politècnica de Catalunya i 
tres instituts tèxtils d'altres tres re
gions motores europees. 
Es tracta del Centro Tes s ile 
Cotoniero e Abbigliamento (CEN
TROCOT) de Lombardia, l'Institut fur 
Textil-und Verfahrenstechnik (ITV), 
de Baden Wuttemberg , i l'Institut 
Textile de France (lTF) de Roine
Alpes. 
Els quatre instituts pretenen cooperar 
per enfortir el potencial tèxtil 
d'Europa i coordinar coneixements 
per potenciar la recerca, la transferèn
cia de tecnologia i la formació conti
nuada. 

La sisena Biennal d'Arqui
tectura, que ha acollit la ciu
tat argentina de Buenos 
Aires, ha premiat l'arquitecte 
i profes sor de l'E.T.S. 
d'Arquitectura del Vallès 
Emili Donato amb el Gran 
Premi Internacional per "la 
seva força expressiva, la se
va sobrietat i contundència". 
També ha estat guardonada 
entre les cinc millors obres 
presentades a la biennal , 
l 'E sco la U ni versitària 
Poli tècnica del Baix 
Llobregat, segons el jurat 
"per ser una de les peces més 
significatives de l'arquitecte 
premiat". 
En l'actualitat, Emili Donato 
treballa, entre altres projec
tes, en el disseny i la cons
trucció de la residència d'es
tudiants de la UPC al campus 
de TelTassa. 

Entra en funcionament el Centre 
de Recursos per a 
l'Autoaprenentatge 
Situat a la biblioteca del campus de 
Terrassa, el nou centre té l'objectiu 
d'ajudar tots els membres de la comu
nitat a cobrir les necessitats d'autoa
prenentatge en llengua catalana. El 
centre disposa de diversos mitjans 
com ara fitxes autocorrectives, cassets 
per a dictats, programes d'ordinador 
amb exercicis , cintes de video, accès 
al banc de dades UPCTERM, entre 
d'altres. A més, està previst que els 
usuaris tinguin accés properament a 
informació sobre llengua catalana 
mitjançant la connexió per videotext. 
El centre és el primer d'aquestes ca
racterístiques de què disposa la uni
versitat i està adreçat també a estu
diants estrangers. Els usuaris compten 
amb l'ajuda d'un assessor que els 
orienta sobre el funcionament del cen
tre i les activitats més adients per a 
cada cas. 

L'EUPVG celebra el 50è aniversari dels estudis 
El proper dimecres, 20 de desembre, l'EUPVG 
farà a les 12 hores un acte commemoratiu dels 
50è aniversari de la recuperació dels ensenya
ments tècnics al centre vilanoví. 
El centre, quasi centenari, va veure interrompu
da la seva activitat a causa de la Guerra Civil i 
no va ser fins a l'any 1945 que s'hi van reem
prendre els estudis tècnics. Amb aquest motiu, 
Marc Basora, excatedràtic de l'EUPVG, oferirà 
una conferència sobre aquests aspectes. També 
coincidint amb aquest aniversari , el Servei de 
Publicacions de la UPC ha editat el llibre Fets 
memorables a l'Escola de Vilanova i la Geltrú i 
al seu entorn, que recull fets i anècdotes expli
cats per antics professors, estudiants i directors 
del centre així com per exrectors i vicerectors de 
la UPe. A més de diverses fotografies històri
ques, el volum recull els titulats, els professors i el personal d'administració i 
serveis que han passat pel centre els darrers 50 anys. 

Nous plans d'estudis de les 
titulacions nàutiques 

German de Melo 
Degà de la 

Facultat de Nàutica de Barcelona 

Durant el passat curs acadèmic 
1994-95, es van aprovar a la 
Facultat de Nàutica de Barcelona 
els nous plans d'estudis de les titu
lacions nàutiques. Així, el que fins 
ara era una diplomatura i una lli
cenciatura amb dues especialitats 
del pla de 1977, han esdevingut 
quatre titulacions ben diferencia
des, com són ara la Diplomatura 
en Navegació Marítima, la 
Diplomatura en Màquines Navals, 
la Llicenciatura en Nàutica i 
Transport Marítim i la 
Llicenciatura en Màquines Navals. 
Els nous plans d'estudis de les titu
lacions ja esmentades van ser ho
mologats pel Consejo de 
Universidades el dia 14 de juliol 
de 1995 , cosa que ha permès po
sar-los en marxa, en substitució 
dels plans antics, durant l'actual 
curs acadèmic 1995-96. 
Aquests plans s'han dissenyat de 
manera que s'adeqüin tant com si
gui possible a les noves tecnolo
gies que s'apliquen avui dia en la 
construcció naval, l'operació i el 
manteniment dels vaixells i els ar
tefactes marins. 
També s'ha tingut en compte l'a
vanç tecnològic relacionat amb as
pectes tan essencials en aquest 
àmbit com ara el transport i la se
guretat marítima, la gestió d'em
preses i l'administració marítima. 
L'objectiu ha estat, en definitiva, 
posar aquests ensenyaments tèc
nics en consonància amb les de
mandes actuals de la societat cap 
a aquests ensenyaments. 
L'adaptació a les titulacions del 
pla de 1995 ha permès, a més, que 
els estudiants del pla del 1977, da
vant la desaparició d'aquest, pu
guin adaptar-se al de 1995 sense 
perdre crèdits aprovats en l'ante
rior pla. 
Així mateix, els estudiants que 
han acabat el primer cicle de pla 
de 1977 passen directament, i sen
se cap tipus de complement de 
formació , al segon cicle del pla de 
1995. 
Finalment, m'agradaria comentar 
que la Facultat de Nàutica de 
Barcelona, a més dels plans ante
riors, també ha aprovat el pla d'es
tudis del títol d'Enginyer Tècnic 
Naval, especialitat en propulsió i 
serveis del vaixell. 
Esperem que aquesta titulació, el 
currículum de la qual té moltes 
afinitats amb la diplomatura en 
màquines navals, pugui finalment, 
començar a impartir-se el proper 
curs acadèmic. 
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L'ergonomia, una eina 
essencial per disminuir 
I-accidentalitat de trànsit 
Les Jornades Ergonomia i Automòbil, organitzades pel Departament de 
Projectes d'Enginyeria, van ser un fòrum per aportar solucions a l'ho
ra de valorar el binomi conductor-cotxe. Tècnics, metges i ergònoms 
van intercanviar idees sobre la manera com l'ergonomia pot reduir el 
risc d'accident 

El disseny és segurament una de les claus de l'èxit d'un nou model d'au
tomòbil, però també és una de les claus de la seva seguretat. La simbiosi 
entre la mirada del conductor, el tauler de comandaments i la carretera és 
un joc a tres elements en el qual poques fraccions de segon poden salvar 
moltes vides. Aquest aspecte tan concret del disseny autombilístic i tam
bé altres de tipus més general, com són ara la senyalització de les vies, la 
il ·luminació, el coneixement de les diferents tipologies de conductor i del 

seu comportament, van ser 
unes de les qüestions més im
portants que es van tractar al 
llarg de les Jornades 
d'Ergonomia i Automobil, que 
van tenir lloc entre els dies 15 i 
16 de novembre a l'aula màster 
del campus nord. 

Pluridisciplinarietat 
Organitzades pel Departament 
de Projectes d'Enginyeria, les 
jornades van reunir diversos 
especialistes tant del món de la 
tècnica, com de la medicina i 
de l'Administració amb res
ponsabilitat sobre el tema del 
trànsit, els quals van exposar 
algunes de les seves conclu
sions als 160 assistents. 
Els accidents de trànsit estaven 
en el rerafons d'aquesta reunió 
en que les protagonistes eren, 
precisament, les relacions que 
s'estableixen entre la persona i 
l'automòbil, ja que, segons els 
experts que van assistir, la uti
lització sistemàtica de l'ergo
nomia hauria de repercutir en 
una disminució dels errors que 

es produeixen, sobre tot quan no hi ha una sinergia adequada entre la per
sona, l'automòbil i el seu entorn. Trobar formes per evitar aquests errors, 
la conseqüència més clara dels quals és l'accident de trànsit, és el que es 
pretenia amb les jornades. 
Des de l'any 1987, el Departament de Projectes d'Enginyeria organitza di
versos cursos i trobades, com aquestes d'Ergonomia i Automòbil. 
Aquestes inciatives es van concretar l'any 1990 en un programa de post
grau, i a aprtir d'aquest d'aquest curs, en el master en Ergonomia i el doc
torat en Ergonomia i Ciències del Treball. 

Josep Amat rep el Premi 
Fundació Catalana per 
a la Recerca 
El catedràtic d'Arquitectura i 
Tecnologia de Computadors de la 
Politècnica, Josep Amat, va rebre 
el 14 de novembre passat el Premi 
Fundació Catalana per a la 
Recerca. Amat, que és el primer 
investigador de la UPC que rep 
aquest guardó, s'ha destacat per les 
seves aportacions en el camp de la 
robòtica i de la visió per ordina
dor, i en les aplicacions que han 
tingut en el camp industrial. 
Autor de nombrosos articles en les 
revistes especialitzades més presti
gioses del món, el catedràtic de la 
U ni versi tat Politècnica ha estat 
professor convidat al 
Massachussets Institute of 
Technology (MIT), on ha col·la
borat en el disseny de robots per 
explorar l'espai. 

Menció especial per al COI 
"Cerdà i Barcelona" elaborat 
a la Politècnica 
El CDI "Cerdà i Barcelona", ela
borat per un equip d'investigadors 
del Departament de Composició 
Arquitectònica de l'ETS A V, en
capçalat pel professor Txatxo 
Sabater, va rebre una menció es
pecial en els darrers Rencontres 
Internationales de l'Audiovisuel 
Scientifique que van tenir lloc a 
Paris el darrer més d'octubre. 
La menclO, atorgada per 
l'Association Internationale pour 
les Mèdias dans la Sience, pretén 
promoure els millors multimèdia 
científics del món. 

Seminari: Internet en 
Biblioteconomia i 
Documentació. Lloc: aula in
formàtica PAS, edifici TL- sote
rrani. Adreçat al personal de bi
blioteques. Dies 12 i 19 de desem
bre. Horari: de 9 a 14.30 hores. 

Curs: Seguretat sobre 
Firewalls i Seguretat a l'Entorn 
Unix. Lloc: aula informàtica PAS, 
edifici TL- soterrani. Adreçat al 
personal informàtic. Dies 18 i 20 
de desembre. Horari: de 9 a 17.30 
hores. 
- Curs d'electrònica, mòdul Il . 
Lloc: campus nord, edifici C4, so
terrani LE IA. Adreçat al personal 
de laboratoris i tallers. Dies 20 de 
desembre i 10, 17, 24 i 31 de ge
ner. Horari: de 9 a 13 hores. 
- Curs de química bàsica, mòdul 
Il. Lloc: Fundació Politècnica de 
Catalunya. Adreçat al personal de 
laboratoris i tallers. Dies 19 de de
sembre i 9, 16, 23 i 30 de gener. 
Horari: de 9 a 13 hores. 
Per a qualsevol consulta, podeu 
adreçar-vos a la Unitat Tècnica 
de Formació, al tel 401 7308. 



La UPC presenta més de 170 
propostes de projectes en el IV 
programa marc de la UE 

La UPC ha presentat 
més de 200 propostes 
de projectes de R+D 
al IV PM de la Unió 
Europea. Així, fins al 
novembre , s'havien 

presentat 20 propostes al programa 
BRITE-EURAM, de tecnologia in
dustrial, 24 en el d'Environment and 
Climate, de tecnologies mediambien
tals, 8 al JOULE-THERMIE, d'ener
gies no nuclears, i al MAST, de cièn
cia marina i tecnologia, i 7 a la de 
FISSION, de seguretat a la fissió nu
clear, entre d'altres. La comissió xifra 
l'èxit mitjà de la participació de la 
UPC a les primeres convocatòries 
dels diferents programes en el 36% de 
les propostes presentades. 

Propostes 
Perquè siguin finalment aprovades per 
la comissió, aquestes propostes han de 
competir entre les més de 10.000 que 
fins ara s 'han presentat a la Unió 
Europea. Aquestes propostes s'han 
presentat en una de les quatre grans 
àrees de R+D que estableix la Unió 
Europea. L'àrea tecnologia industrial 
s'orienta en les tecnologies de produc
ció, a materials i tecnologies per a 
productes d'innovació i a tecnologies 
per als principals mitjans de transport. 
Pel que fa a tecnologies del medi am
bient, hi ha els programes de medi 
ambient i clima, i ciència i tecnologia 
marina. 
L'elevat grau de participació és fruit 
de l'experiència i la qualificació dels 
investigadors de la Politècnica, així 
com de les accions de difussió promo
gudes pel Centre de Transferència de 
Tecnologia. 

Experts en arquitectura del 
paisatge de tot el món es 
reuneixen a l'ETSAB 
L'ETSAB va acollir els dies 16, 17 i 
18 de no ve mbre l'European 
Conference on Landscape 
Architecture Schools (ECLAS), en la 
qual van participar experts en paisat
gisme de tot el món per posar en co
mú diferentes metodologies d'inter
venció i experiències d'ensenyament, 
com són ara la mediterrània, la centre
europea i la nord-americana. Les 
aportacion s dels arquitectes de la 
UPC van girar al voltant de les obres 
olímpiques, com ara els parcs i els jar
dins municipals o les realitzades al 
Fossar de la Pedrera, entre d'altres. 

A la conferència van participar Mike 
Downing, president de l'ECLAS i un 
dels pioners en l'estudi de l'arquitectu
ra del paisatge, i el professor destacat 
de l'escola francesa Michel Couregou, 
que ha desenvolupat, per encàrrec de 
l'Admini strac ió francesa , projectes 
com ara la vessant nord de la perifèria 
de la ciutat de Lió o el Parc de la 
Saussette, a París. 

PROGRAMA JOULE-THERMIE (1994-1998) 
D'ENERGIES NO NUCLEARS 

postes, com a regla ge
neral les propostes han 
d'incloure socis de, com 
a mínim, dos països co
munitaris, o d'un pais 
comunitari i un altre as
sociat. 

Aquest programa inclou 
les activitats de recerca, 
desenvolupament tec
nològic , demostració i 
difussió en el camp de 
l'energia no nuclear. 
L'objectiu general és el 
disseny i la demostració 
de tecnologies més se
gures, netes i eficaces 
per a l'obtenció d'ener
gia, així com la promo
ció i difusió de les inno
vacions tecnològiques 
en matèria energètica. 

Àrees de recerca: 
Àrea 1: investigació 
energètica, desenvolu
pament, demostració i 
((stratègia de difusió. 
Area 2: ús racional de 
l'energia 
Area 3: inclou les ener-

gies renovables. 
Area 4: combustibles 
fòssils. 
Àrea 5: difusió de tec
nologies energètiques. 
Pel que fa referència als 
requisits de participació 
i a l'avaluació de pro-

E l programa preveu 
dues convocatòries. Per 
a projectes de recerca i 
desenvolupament tec
nològic, la convocatòria 
s'obre ellS de setembre 
de 1996. 
Respecte als projectes 
de demostració, les con
vocatòries són el 15 de 
se tembre de 1996 i 
1997 . Els terminis per 
enviar la proposta són 
de tres mesos. 

Per a més informació, 
dirigiu-vos al Centre de 
Transferència de 
Tecnologia, al telèfon 
4017746. 
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Sostenible? 

Josep Xercavins i Valls 

Coordinador del comitè 
oganitzador 

El congrés internacional 
Tecnologia, Desenvolupament 
Sostenible i Desequilibris és a 
punt. Els propers dies 14, 15 i 16 
de desembre, al Centre Cultural de 
la Caixa de Terrassa es desenvolu
paran aquestes jornades de partici
pació i intercanvi d' idees i propos
tes, que volen contribuir al debat 
general i fomentar l'anàlisi i la re
flexió sobre el concepte de desen
volupament sostenible. Durant el 
congrés es tractarà d'esbrinar si la 
tecnologia pot fer possible aquest 
concepte, així com la forma en 
que la innovació tecnològica pot 
contribuir a disminuir els desequi
libris socials i ecològics existents. 
En aquest sentit, l'interrogant em
blemàtic que, a la vegada, actua 
d' imatge del congrés: SOSTENI
BLE?, il·lustra el tipus de pregun
tes i respostes que s' han pretès 
plantejar i obtenir. 
L'iniciativa va emergir a l'EUE
TIT, com a resultat del debat ence
tat a tota la UPC, al bell mig de la 
reforma dels plans d' estudis. 
Posteriorment, en el si del Consell 
Social es va concretar un docu
ment sobre què calia fer en l' àmbit 
de la formació èticohumanística 
dels tècnis del futur. Aquest va ser 
el punt de partida del que, amb el 
temps, s'ha anat desenvolupant i 
convertint en aquesta trobada in
terdisciplinària, que serà possible 
gràcies a l 'esforç públic i privat de 
moltes institucions. 
Nombroses entitats i persones, 
amb la UPC al capdavant, com 
són ara la Generalitat de 
Catalunya, l'Ajuntament de 
Terrassa, la Caixa de Terrassa, el 
Centre Unesco de Catalunya, 
l' Associació d'Enginyers 
Industrials de Catalunya i el 
Capítol Espanyol del Club de 
Roma, entre d'altres, han fet possi
ble que es fes de aquesta trobada, i 
vull agrair la seva contribució per
què aquesta iniciativa esdevingui 
una realitat. 
El punt de partida del congrés serà 
una conferència inaugural sobre 
"El factor quatre: multiplicant per 
dos la riquesa, dividint per dos els 
recursos" , i la taula rodona final 
estarà dedicada als "Nous valors i 
perspectives per a un món en 
transformació" . 
Si encara no t'has decidit a partici
par activament, informa-te'n al 
telèfon 457 64 16, fax 457 62 12 i 
adreça electrònica SOSTENI
BLE@EUETIT.UPC.ES . 
Encara et poden permetre situar-te 
a les posicions de sortida d' aques
ta cursa vers la sostenibilitat. 
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Centre Internacional de 
Mètodes Numèrics en 
Enginyeria (CIMNE) 
El CIMNE és una unitat estructural amb personalitat jurídica pròpia 
creada l'abril de 1987 pel Consorci entre la Generalitat de Catalunya i 
la UPC, en coHaboració amb la UNESCO. Els seus objectius són la re
cerca, la formació i la transferència de tecnologia, amb relació al de
senvolupament i les aplicacions dels mètodes numèrics per a la solució 
de problemes d'enginyeria. CIMNEfa un ènfasi especial en el desenvo
lupament d'activitats d'àmbit internacional 

En l'actualitat treballen al CIMNE 60 investigadors de 21 països que par
ticipen en diversos projectes promoguts per empreses i organitzacions 
nacionals i internacionals. El CIM NE compta amb personal adnlinistratiu 
propi distribuït entre els departaments de formació, publicacions, projec
tes de recerca, transferència de tecnologia i gestió econòmica. 
En els darrers 8 anys, el CIMNE ha participat en més d'un centenar de 
projectes de recerca classificats en les àrees d'anàlisi estructural, mecàni
ca de fluids, enginyeria geotècnica i ambiental, processos de conformació 
i tècniques avançades de formació. Entre les empreses més conegudes 
que han contractat amb el CIMNE destaquen l'Asociación Nuclear 
Vandellós, Bazan, CASA, Dassault Aviation, Enher, Enresa, Renault, 
RENFE, SEAT, Soler i Palau, així com diverses empreses constructores. 
CIMNE ha participat en diferents projectes de programes europeus, com 
són ara Brite-Euram, Esprit, Comett, Leonardo, Tempus, Sprint, Alfa, 
Wadras, Nuclear Fusion Safety, i Capital Humà i Mobilitat. 
Des de l'any 1987, el CIMNE ha organitzat més de 200 cursos i semina
ris i 24 congressos internacionals relacionats amb temes diversos a l'àrea 
de l'enginyeria computacional (plasticitat, mecànica de fluids, mètodes 
numèrics, etc.). El CIMNE també ha promogut estades d'uns 150 investi
gadors de prestigi que han participat en tasques de formació i recerca. 
El centre acull la Secretaria General de diferents associacions nacionals i 
internacionals, com ara la Sociedad Española de Métodos Numéricos en 
Ingeniería, la European Community on Computacional Methods in 
Applied Sciences, la Internati onal Association for Computational 
Mechanics i la European Research Community on Flow, Turbulence and 
Combustion, així com la International Network for Computer 
Applications in Engineering, promoguda per la UNESCO. CIMNE dis
posa de recursos informàtics propis , té accés a les xarxes de càlcul de la 
UPC i utilitza regularment els recursos del CESCA i el CEPBA. 

~ 
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Anàlisi estructural 
Desenvolupament del models 
constituti us i mètodes de càlcul 
basats en el mètode dels elements 
finits per a l'anàlisi d'estructures 
sotmeses a accions estàtiques i 
dinàmiques. Anàlisi estructural 
d'edificis d'habitatges i construc
cions històriques, de problemes de 
xoc i impacte en estructures, i 
d'estructures de grans dimensions. 
Estudis de degradació, fractura i 
fatiga en estructures, de la capaci
tat resis tent d'estructures, i d'es
tructures amb materials compostos 
amb aplicació a l'anàlisi estructu
ral de vehicles espacials. 

Mecànica de fluids 
Anàlisi de problemes de fluids 
compressibles i incompressibles 
per mètodes d'elements finits, del 
fluxe supersònic i hipersònic en 
problemes d'aerodinàmica d'a
vions i vehicles espacials, del flux 
intern en màquines i components 
industrials, i de problemes de cli
matització. Desenvolupament de 
mètodes basats en núvols de punts 
en mecànica de fluids. Estudi de 
problemes de fluids amb superfí
cie lliure, aplicacions en emplena
ment de motlles i hidrodinàmica 
de vaixells, i de fluxos rotatoris, 
aplicacions a l'anàlisi de ventila
dors i reactors químics. 

Processos de conformació 
Desenvolupament de models d'e
lements finits per a l'estudi de pro
cessos de conformació de metalls i 
plàstics. Anàlisi de problemes 
d'estampació en xapa, de la com
pactació de pólvores, de processos 
de laminat i forja, i de processos 
d'injecció i conformació ter
moplàstic de peces plàstiques i 
materials compostos. Estudi de la 
solidificació i el refredament en 
fosa, incloen-t'hi efectes termo 
mecànics acoblats, de processos 
termomecànics en forns i auto
claus. Desenvolupament de mo
dels constitutius i tècniques numè
riques per preveure el desgast d'ú
tils: aplicacions en processos 
d'embotició, forja i encunyació. 

Eng. geotècnica i ambiental 
Estudi de barreres d'argiles expan
sives i agregats de sal per a l'em
magatzematge de residus radioac
tius d'alta activitat. 
Desenvolupament de models d'e
lements finits termohidromecànics 
acoblats. Validació de models de 
comportament d'argiles no satura
des. 

Desenvolupament de tècniques 
avançades de formació 
Desenvolupament de software 
educatiu per introduïr temes bàsics 
en enginyeria, i per a la formació 
de tècnics en l'ús de mètodes de 
càlcul per ordinador. 



La FPC i la Fundació Airtel Mòvil 
creen el màster de 
Comunicacions Mòbils 
La Fundació Politècnica de Catalunya i 
la Fundación Airtel Movil van signar, el 
darrer 3 de novembre, un conveni per 
desenvolupar un programa de màster 
sobre les comunicacions mòbils. 
Aquest programa abasta en profunditat 
els fonaments bàsics de les comunica
cions mòbils comunes a tots aquests sis
temes moderns de comunicació, com 
són ara la propagació, l'enginyeria de 
ràdio, la transmissió, la gestió dels re
cursos de ràdio i la mobilitat. El màster 
també inclou la descripció sistemàtica 
del sistema GSM, així com un programa 
específic de pràctiques. 
El màster es començarà a impartir el 
proper mes de febrer, a les aules de la 
FPC de l'edifici Nexus. 

Investigadors de la Politècnica 
estudien la vulnerabilitat 
sísmica de Barcelona 
Investigadors de la UPC realitzen, en 
col·laboració amb l'Institut Cartogràfic 
de Catalunya, un estudi per quantificar 
els danys que poden generar a 
Barcelona diferents intensitats de 
terratrèmol. L'equip d'investigadors de 
la UPC està encapçalat pel professor del 
Departament d'Enginyeria del TeITeny i 
director dels estudis d'enginyeria sísmi
ca, Josep M. Canas. En l'estudi s'utilitza 
el mètode italià de l'índex de vulnerabi
litat per qualificar sísmicament les es
tructures. A més, es pretén obtenir, mit
jançant la simulació per ordinador d'es
tructures hipotètiques de maçoneria no 
reforçada i formigó armat, una quantifi
cació del dany previst en les edifica
cions com a resultat de l'ocuITència d'un 
teITatrèmol d'una intensitat determinada. 
D'altra banda, en el treball s'utilitzen da
des dels edificis danyats en els teITatrè
mols d'Almeria ocorreguts fa dos anys. 
En la fase actual de l'estudi es pretenen 
simular per ordinador les funcions de 
vulnerabilitat i les matrius de probabili
tat de dany per a estructures de formigó 
armat i estructures amb lloses planes, 
que constitueixen el 30% de l'Eixample. 

Participació de la Politècnica al 
Fòrum Civil EUROMET 
La UPC va prendre part en el Fòrum 
Civil EUROMET, que va tenir lloc a 
Barcelona els dies 29 i 30 de novembre 
i 1 de desembre. Els experts de la UPC 
van participar en les discussions en l'à
rea de tecnologia i cooperació. En 
aquesta àrea, els participants van aITibar 
a la conclusió de crear una àgora te
lemàtica d'intercanvi cultural i de conei
xements, així com dos observatoris per
manents per fomentar l'intercanvi cientí
fic i tecnològic i els serveis d'educació. 
També es va posar en relleu la necessi
tat de disminuir les diferències entre 
ambdues riberes de la mediterrània. Els 
representants de la UPC també van par
ticipar en els debats sobre Universitat i 
Ensenyamen i Infraestructures i 
Transports. 

Un grup de la UPC crea un 
software per controlar la qualitat 
de productes i processos 
Investigadors del Departament 
d'Estadística i Investigació Operativa, 
encapçalats pels professors Albert Prat i 
Xavier Tort, han desenvolupat un siste
ma informàtic expert, denominat Dox, 
orientat a ajudar els enginyers a execu
tar i analitzar experiments que permetin 
millorar i controlar la qualitat de pro
ductes i processos. El Dox utilitza la 
metodologia dels dissenys factorials i 
factorials fraccionaris, que maximitzen 
la informació amb el mínim d'experi
ments. 
L'objectiu del programa és permetre l'a
plicació de la tècnica dels dissenys fac
torials fraccionaris amb factors a dos ni
vells. Aquests dissenys factorials per
meten detectar interaccions entre factors 
que solen ser d'interès per als dissenya
dors del producte o el procés. El progra
ma calcula el mínim d'experiments que 
cal realitzar per treure conclusions. 
Els dissenys factorials es diferencien de 
l'estratègia experimental habitual en el 
fet que es pot moure més d'un factor en 
cada experiment. El programa Dox ja ha 
estat adquirit pel Centre de Qualitat de 
la Generalitat i per empreses franceses. 

Estudiants de la UPC visiten el 
reactor de fusió nuclear 
de Cadarache 
Un grup d'estudiants del Departament 
de Física i Enginyeria Nuclear van visi
tar el 26 i 27 de novembre el reactor de 
fusió del Centre de Cadarache, a França. 
Es tracta d'un reactor de fusió per confi
nament magnètic tipus Tokamak. La de
legació va ser encapçalada pel professor 
de les as signatures de Noves Fonts 
d'Energia i de Fusió Nuclear, Javier 

Dies. Els investigadors participen en el 
projecte del primer reactor de fusió nu
clear espanyol i en ['anàlisi de dades ob
tingudes en experiments de reaccions de 
fusió per crear un simulador del com
portament del plasma. El simulador es 
pretén utili tzar en la concepció del futur 
reactor nuclear de fusió que integra el 
projecte International Thermonuclear 
Experimental Reactor. 

Poli (alfa-aquil-beta-L-Aspartato)s 
con cadenas a!ifaticas !ineales. Fco. 
José López Carrasquero, del 
Departament d'Enginyeria Química. 
Dirigida per S. Muñoz. Llegida el 7 de 
setembre. 

Simulació numèrica de processos 
electròdics en presència d'absorció. 
Juan Cecilia, del Departament de 
Matemàtica Aplicada ill. Dirigida per J. 
Puy. Llegida el 3 d'octubre. 

Modelització espacial de crustacis 
decàpodes. Aspectes ecològics i pes
quers. F. Ja vier Maynou, del 
Departament d'Enginyeria Hidràulica, 
Marítima i Ambiental. Dirigida per F. 
Sardà. Llegida el 6 d'octubre. 

El desenvolupament industrial de mit
jans de segle al Vallès Occidental: 
anàlisi tipològica i constructiva de les 
edificacions industrials a Barcelona i a 
la seva àrea d'influència. Eduardo 
Broto Comerna, del Departament 
Construccions Arquitectòniques I. 
Dirigida per P. Pagès. Llegida el 9 d'oc
tubre. 

Caracterización mecanico metalúrgica 
de la conformación en caliente del ace
ro microaleado de medio carbono 
38MnSiVS5. José María Cabrera, del 
Departament Ciència dels Materials i 
Enginyeria Metal·lúrgica. Dirigida per J. 
Manuel Prado. Llegida el 9 d'octubre. 

Analisis de la restauración monumen
tal y su aplicación en Brasil: como mo
delo de la reducción jesuítica de San 
San Miguel. María Beatriz Medeiros, 
del Departament de Composició 
Arquitectònica. Dirigida per J. 
Bassegoda. Llegida el 24 d'octubre. 

Simulació numèrica del comporta
ment tèrmic dels diferents components 
d'un sistema de refrigeració per com
pressió. Validació experimental. 
Aplicació a refrigerants no contami
nants. Ferran Escanes, del Departament 
de Màquines i Motors Tèrmics. Dirigida 
per A. Oliva i Carlos David Pérez. 
Llegida el 26 d'octubre. 

La UPC, premiada per una tesi 
doctoral en transports 
El 17 de novembre passat el doctor en
ginyer de camins de la UPC Ivan 
Sarmiento Ordosgoitia va rebre, en un 
acte que es va fer a la sala de seminaris 
del CIMNE, el premi que atorga l'Institut 
Català per al Desenvolupament del 
Transport a la millor tesi doctoral en 
transports llegida l'any 1994. 
La seva tesi, Modelització de l'efecte ta
rifa sobre viatgers heterogenis en l'accés 
a una ciutat, dirigida pel professor 
Francesc Robusté, simula el comporta-
ment dels conductors de vehicles sotme
sos a una tarifa d'accés en una gran ciu
tat, amb què es fixen les bases científi
ques del que podria arribar a ser un peat
ge urbà. 

9 



10 

Campus 

La UPC mostra 
Ilestat del món a partir 
di un text de la UNESCO 
L'exposició està estretament lligada al congrés 
SOSTENIBLE?, que esfarà al Centre Cultural de la Caixa 
de Terrassa i a l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica 
Industrial de Terrassa entre el 14 i el 16 de desembre 

El director del centre UNESCO a Catalunya, Fèlix Martí, i el 
coordinador general del comitè organitzador del congrés 
SOSTENIBLE?, Josep Xercavins, van inaugurar el 22 de no
vembre, a la sala d'exposicions del campus nord, la mostra 
L'estat del món, oberta fins al 5 de desembre passat i que serà 
itinerant pels diferents campus de la Politècnica. 
L'exposició, que recull detalladament- el darrer document ela
borat per la UNESCO sobre l'estat del món, fa un repàs ex
haustiu de la situació que viu el planeta en qüestions cabdals 
per a la seva subsistència. 
El recorregut es fa a partir de deu eixos com són ara els lí
mits de la natura, l'escassedat d'aigua, els mars i els oceans, la 
inseguretat alimentària i la salut i la qualitat de vida. 
També es detallen situacions relacionades amb les velles i les 
noves tecnologies, l'economia, els desequilibris, les desigual
tats i desenvolupament, i la pau i el desarmament i finalitza-
amb una reflexió sobre el naixement d'una nova era. 

L'ETSAV acull una exposició sobre estacions 
europees del TGV 
Nou estacions europees del TGV. De 
l'estació ferroviària a ['intercanvia
dor modal és el títol de la mostra que 
recull els treballs en forma de maque
ta realitzats pels estudiants del curs 
d'Urbanística VIII i del Tall er 
d'Arquitectura i Projecte IX de 
l'E.T.S. d'Arquitectura del Vallès, so
bre nou estacions europees del tren 
d'alta velocitat. 
En l'exposició, coordinada pel 
Departament d'Urbanisme, es mostra
ven les maquetes a escala 11200 de les 
seccions de les estacions de Santa 
Justa (Sevilla), Atocha (Madrid), 
Perrache (Lyon), Part Dieu (Lyo n), 
Satolas (Lyon, Roissy (París), 
Eurolille (Lille), Waterloo (Londres) i 
Sagrera (Barcelona). 

Fes un bon paper 
Aquest és el nom que rep la cam
panya de recollida selectiva de pa
per que es fa a l'ETSECCPB per al 
reciclatge d'aquest residu. La cam
panya va sorgir al novembre del 
1992 quan un grup d'estudiants de 
l'assignatura d'Enginyeria 
Ambiental va fer un estudi per va
lorar la quantitat de paper que es 
produïa, com a residu, en els mò
duls que ocupava l'escola. Entre 
els seus objectius està la recollida 
de paper i altres residus generats 
al campus i a la vegada la selecció 
d'aquest paper segons la seva qua
litat per optimitzar-ne el procès de 
reciclatge. A més , els estudiants 
volen conscienciar la comunitat 
uni versitària de la necessitat de 
reutilitzar els residus i fer un ús 
més racional dels nostres recursos, 
així com de protegir el medi gene
rant un costum de respecte i d'e
quilibri amb el medi. Ara, després 
d'uns anys, s'han afegit a la cam
panya un grup d'objectors de cons
ciència que col·laboren en la reco
llida de residus com a servei social 
substitutori. A més, en l'actualitat 
s'ha ampliat la recollida de paper a 
tot el campus nord i s'han posat en 
marxa noves campanyes com ara 
la dedicada a la recollida de piles 
o de llaunes de refrescs. 
~ésinformació: 
David Solans i Roberto Vicente 
Lab. d'Eng. Sanitària i 
Ambiental~òdul Dl. Campus nord 
Tel. 401 64 66. 

Cinc noves associacions es 
donen d'alta a la Politècnica 
Cinc noves associacions s'han do
nat d'alta en el registre de la UPC. 
Una d'aquestes és la delegació a la 
UPC de la Fontainebleau Youth 
Foundation, que té com a objectiu 
assegurar la participació dels uni
versitaris de la UPC en les activi
tats organitzades en l'àmbit nacio
nal i internacional per aquesta as
sociació (tel. 401 7071). 
També s'ha donat d'alta el Centre 
Muntanyenc d'Enginyers de 
Terrassa, que vol promoure la ini
ciació al muntanyisme i crear un 
arxiu que reculli informació sobre 
aquesta activitat (tel. 739 91 97). 
La Coral d'Enginy neix amb la vo
luntat d'apropar la música coral als 
membres de la comunitat que hi 
estiguin interessats (tel. 330 82 
41) . Per fomentar els contactes en
tre estudiants d'enginyeria ci vil 
europeus s'ha creat l'Associació 
1 nte macional d'Estudiants 
d'Enginyeria Civil (tel. 401 65 
03). Per acabar s'ha donat d'alta 
l'Associació d'Enginyers en 
Electrònica de Catalunya que té 
l'objectiu de crear un col·legi pro
fessional d'enginyers en electròni
ca (tel. 441 03 17). 



La Universitat Politècnica de 
Catalunya, guardonada amb 
el Chip de Oro 
El rector de la UPC, Jaume Pagès, va 
rebre el 17 de novembre passat un dels 
Chip de Oro, que va lliurar la cadena ra
diofònica ONDA CERO, a través del 
seu programa Bienvenido Mister Chip a 
les universitats politècniques de l'Estat. 
Durant l'acte, que va tenir 110c a la Sala 
de Premsa de la fira SIMO, presidents i 
directors generals d'empreses informàti
ques espanyoles van lliurar els Chips 
d'Or que atorga aquesta cadena a les 
institucions i personalitats que s'han dis
tingit pel seu suport a la difusió de la in
formàtica i las comunicacions. 

S'obre la convocatòria per a ajuts 
a clubs esportius 
S'ha presentat recentment la convocatò
ria per a l'adjudicació dels ajuts que 
concedeix la Comissió d'Extensió 
Universitària als clubs esportius de la 
UPC per a aquest curs. 
L'objectiu és cobrir part de les despeses 
que generen el desenvolupament de les 
activitats i els programes esportius que 
duen a terme aquests clubs i per a la 
promoció de la participació dels seus as
sociats. Poden optar als ajuts tots els 
clubs esportius de la UPC adscrits al 
Servei d'Esports que presentin uns pro
jectes d'activitats complets. L'import de 
la subvenció correspondrà al 20% de la 
quota de soci del Servei d'Esports de les 
persones que estudiïn i treballin en cada 
centre i es dividirà en dues parts: la pri
mera, en forma de crèdit, segons el 
nombre de socis fets durant el període 
que va de setembre a desembre de 1995, 
i la segona part pel nombre de socis fets 
durant el període de gener a juliol de 
1996. Les quantitats màximes no podran 
excedir les 500.000 pessetes. 

Les universitats catalanes reten homenatge a Manuel Sacristan 
~ 1 L'Aula Capella de l'Escola I Tècnica Superior 
I d'Enginyers Industrials de 

Barcelona va acollir, el 29 
de novembre passat, el pri
mer dels actes que han orga
nitzat les universitats de 
Barcelona per commemorar 
el lOè aniversari de la mort 
del pensador i filòsof mar
xista , Manuel Sacristan 
(1925-1985). 
L'acte que es va fer a la 
Politècnica, amb el títol 
Manuel Sacristan, universi
tari, va consistir en una tau

la rodona en la qual van participar Albert Corominas, Francisco Fernandez i Alberto 
Ortega. 
El segon acte d'aquest primer cicle va tenü lloc el 30 de novembre a la Universitat de 
Barcelona i es tà previst un cicle de conferències el proper mes de febrer a la 
Universitat Au tònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Universitat 
Pompeu Fabra. 

El Servei d'Esports de la UPC 
organitza la Festa de la Neu 
a la sala Carpe Diem 
El 23 de novembre passat, la sala Carpe 
Diem de Barcelona va acollir la Festa 
de la Neu , amb la qual el Servei 
d'Esports de la Politècnica va obrir la 
temporada d'esquí, 95-96. 
Durant la festa va tenir lloc una exhibi
ció de snakeboard i es van sortejar 
nombrosos regals entre els assistents. 
Entre les activitats relacionades amb la 
neu que s'organitzen a la universitat hi 
ha el 5è Dia de la Neu PROiPAS, que 
tindrà lloc el proper diumenge 28 de ge
ner. 
A més, el Servei d'Esports de la UPC 
organitza diverses activitats i sortides 
per practicar l'esquí de muntanya i l'es
quí alpí. 
Més informació al Servei d'Esports de la 
Politècnica, al tel. 401 6887. 

S'han concedit les beques de 
l'ICAEN per a projectes fi de 
carrera sobre energies 
El 7 de novembre es va resoldre la con
vocatòria de beques per a projectes de fi 
de carrera en l'àmbit energètic. Els pro
jectes becats han estat el de Creació d'u
na metodologia de selecció de motoge
neradors per a cogeneració; aplicació al 
mercat català, presentat pels estudiants 
de l 'Escola Tècnica Superior 
d'Enginyers Industrials de Barcelona, 
Lucas Carné i Xavier Castells, i l'Estudi 
d'empreses catalanes del sector energè
tic amb potencial d'exportació, de l'estu
diant de l'EUETlB, Rafael Flor. 
L'objectiu d'aquestes beques, fruit d'un 
conveni signat entre la universitat i 
\'Institut Català d'Energia (ICAEN) el 
passat mes de juliol, és promoure la rea
lització de projectes de fi de carrera en 
l'àmbit energètic. 

Cursos a l'ICE 
Aquests són alguns dels 
cursos que organitza 
l'Institut de Ciències de 
l'Educació properament: 
-Fonaments bàsics del fut
bol sala, a partir del 10 de 
gener; 
-Introducció al dissent grà
fic i l'autoedició, a partir 
del 18 de gener; 
-Els residus i el consum: 
ecologia i didàctica, a par
tir delIS de gener; 
- Introducció al disseny as
sistit per ordinador 
(AutoCAD 13 nivell 1), a 
partir del 15; 
-Ètica de la ciència i la tec
nologia, a partir del 19 de 
febrer; 
Més informació al 401 60 
66. 

Regata Cutty Sark 
Estudiants de la Facultat de 
Nàutica de Barcelona parti
ciparan el proper mes de 
juliol en la regata interna
cional Cutty Sark que en
guanyes desenvoluparà en 
aigües del Mediterrani. Els 
estudiants, que han partici
pat en el Saló Nàutic de 
Barcelona el passat mes de 
novembre presentant el seu 
projecte, volen obrir la 
participació a la resta de la 
comunitat per formar les 
tres tripulacions que viatj a
ran en el vaixell Barcelona 
de la FNB. La tradicional 
regata, que fa dos anys va 
guanyar l'Escola de Marina 
Civil de La Corunya a 
l'Atlàntic, farà enguany el 
recorregut Gènova-Nàpols
Mallorca. 

Memòria d'activitats 
1994. 
Centre de Tranferència 
de Tecnologia (CTT) 
El Centre de Tranferència de 
Tecnologia de la Universitat 
Politècnica de Catalunya ha 
editat recentment la seva pri
mera memòria d'activitats 
que recull entre altres temes 
l'orígen d'aquest centre, les 
seves funcions i l'organitza
ció interna, així com també 
les activitats que du a terme 
en el camp de la promoció de 
la tecnologia. 
El volum detalla exhaustiva
ment i mitjançant diversos 
gnlfics quina ha estat l'evolució de la contractació amb les em
preses a la Universitat Politècnica, els resultats de les recerques 
finançades per mitjà de programes europeus, el finançament pú
blic de la recerca i altres xifres relacionades amb l'activitat 
econòmica. 
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El Pla de relacions internacionals 1995-2000 es 
presentarà a la primera Junta de Govern de 1996 

Un ancoratge sòlid i definitiu a Europa, 
així com l'aprofitament dels importants 
avantatges comparatius de què gaudeix 
la UPC a Amèrica Llatina integren l'o
rientació bàsica del Pla de relacions 
internacional de la UPC 1995-2000, 

ficits d'internacionalització que una universitat que vulgui 
ser competitiva en el marc del sistema universitari euro
peu ha d'abordar necessàriament en els propers anys. 
El Pla tracta de definir un marc general vàlid per al con
junt de la comunitat universitària a partir dels següents ei
xos: 

que es presentarà a la primera Junta 
de Govern del 1996 -dimensió internacional en laformació 

-mobilitat d'estudiants 

Des del 1990, la UPC ha potenciat 
de manera sostinguda la seva in
serció internacional en els àmbits 

de la cooperació docent i investiga
dora. Alhora, s'han creat progressivament 

-mobilitat i formació internacional del professorat 
-projecció internacional del tercer cicle 
-posicionament internacional en RDT 
-cooperació al desenvolupament 

serveis de suport que la mateixa activitat interna
cional demanava, sobretot pel que fa a la mobilitat d'estu
diants i professors. 

El pla posa l'accent en la necessària adaptació dels objec
tius generals de la UPC als més específics i direccionals 
de cada unitat estructural, i potencia, en el seu vessant or
ganitzatiu, una descentralització de responsabilitats en 
l'impuls a l'activitat internacional. Així a finals de 1995, la Politècnica presenta un balanç 

internacional en el qual la recerca cofinançada per la 
Unió Europea és, aproximadament, un 30% del volum de 
contratació del Centre de Transferència de Tecnologia; la 
projecció del tercer cicle a Amèrica Llati na representa un 
20% de la comunitat de doctorands i l'evolució de la mo
bilitat acadèmica convalidable de primer i segon cicle a la 
UE ha implicat prop de 450 estudiants aquest curs. 
Tanmateix, altres àmbits presenten encara importants dè-

El Pla de relacions internacionals permetrà complir a un 
dels compromisos específics de la planificació estratègica 
de la UPC, aprovada pel darrer Claustre General. 
Concretament, s'inscriu en l'eix estratègic adreçat a aug
mentar la implicació amb la societat i les institucions i les 
relacions amb la comunitat tecnològica i científica, alhora 
que pot contribuir significativament a la millora dels 
estàndards de qualitat i excel·lència de la UPC. 

Ulises Cortés 
Vicedegà de Rel. Int. de la FIB 

La UPC sempre ha tingut un esperit 
mediterrani, obert i capdavanter envers 
Europa. Darrerament, fins i tot "ha des
cobert les Amèriques", no els EUA, si
nó la resta de països que integren his
panoamèrica als quals s'ha projectat so
bretot a través del tercer cicle i del 
CCD. També els altres han trobat a ca
sa nostra un soci amb capacitat científi
ca reconeguda i voluntat de cooperació. 
El Pla de relacions internacionals és 
l'instrument que mancava per vertebrar, 
coordinar i consolidar els projectes 
existents, fruit de la inciativa del pro
fessorat i delrecolçament de les unitats 
estructurals. 
Els propers anys portaran pel que fa a 
la docència noves idees, experiències i 
metodologies, si s'assoleixen els objec
tius de mobilitat del professorat, de 
participació activa de professors visi
tants en els nostres plans d'estudis, d'o
ferta de dobles titulacions, etc. 
Els objectius traçats són força ambicio
sos i les unitats estructurals hauran de 
treballar de valent per aconseguir-los. 
La competència pels recursos de la UE 
no serà fàcil, la garantia que la 
Universitat Politècnica n'ass igni de 
propis serà clau, la participació, im
prescindible. El Pla de relacions inter
nacionals és un primer gran pas en 
aquesta direcció, la resta del camí ens 
toca fer-la nosaltres. 

Mateo Valero 
Arquitectura de Computadors 

La incorporació a la UE va canviar el 
marc de les activitats de les universitat: 
els fons que la VE dedica a potenciar 
activitats de docència i recerca moltes 
vegades superen els dels païssos mem
bres . El repartiment d'aquest fons es re
alitza amb conceptes de qualitat i de 
col·laboració entre paisos. Es potencia, 
així, el concepte d'universitat com a 
sinònim d'universal, s'obren noves 
op0l1unitats a les universitats i es gene
ra una presió sobre la qualitat i la com
petència de les seves activitats. Només 
aquelles universitats que puguin afron
tar aquest repte estaran en bona dispo
sició els propers anys. 
En R+D, els agents més actius han es
tat i han de continuar sent els grups de 
recerca universitaris. Tanmateix, és ne
cessari potenciar la qualitat d'entitats 
que com ara el CTT ajuden a fer que la 
nostra Universitat millori dins de la si
tuació privilegiada en què ens trobem 
respecte als projectes de R+D dins de 
la VE. 
Els progran1es de la UE canvien cada 
dia. Per respondre adequadament és ne
cessari, a més de la qualitat, un debat 
intern sobre aquests temes i la creació 
i adequació de noves estructures en la 
UPC. Cal un marc que potenciï la ges
tió de totes aquestes activitats. 
El pla pretén ser una d'aquestes eines 
bàsiques per complementar el conjunt 
d'activitats amb l'exterior. No hi ha cap 
dubte que és un pla necessari, però 
caldrà dimensionar-lo adequadament 
perquè compleixi els seus objectius. 

Abelard Vilardell 
Coordinador de l'àrea de Rel. Int. 

El Pla de relacions internacionals de la 
UPC 1995-2000 vol ser un mitjà al ser
vei del reforçament docent i investiga
dor i té un caràcter instrumental i de 
recolçament al projecte global de la 
UPC. El pla proposa un redimensiona
ment important i progressiu del factor 
internacional en l'activitat universitària 
general en la perspectiva de l'any 2000. 
Ho fa a partir dels objectius globals 
considerat estratègics per a la UPC, 
que proposa a cada unitat estructural 
desenvolupar atenent a les seves priori
tats i capacitats específiques. 
Aquesta adaptació dels objectius gene
rals per les unitats estructurals i altres 
agents internacionals hauria d'incorpo
rar els principals valors afegits de la 
planificació, potenciant la competitivi
tat internacional d'aquestes unitats, pre
visiblement, a ritmes i intensitats varia
bles. Així, es proposa que siguin els 
mateixos plans estratègics d'aquestes 
unitats els que incorporin els seus ob
jectius específics de projecció interna
cional. 
Voldria ressaltar tan1bé el vessant des
centralitzador de la gestió internacional 
proposat pel pla, reforçant la capacitat 
de promoció internacional per les uni
tats i el desenvolupament dels serveis 
de suport als usuaris des d'una òptica 
de campus. 
Es tracta d'un projecte que requereix la 
implicació de nombrosos responsables 
de la UPC. Crec que el model de pla 
respon a aquest requeriment i en cons
titueix el seu principal actiu. 
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