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El Consell Executiu de la 
Generalitat va aprovar, el 25 
de març passat, el Pla pluria
nual d' inversions università
ries per al període 1995-2000 
amb un import de 60.000 mi
lions de pessetes. Aquesta xi
fra es pot veure ampliada fins 
a 80.000 milions en funció de 
l'evolució econòmica, segons 
va manifestar el comissionat 
d' Universitats i Recerca, 
Joan Albaigés, en fer-se pú
blica la notícia. 
Tot i que la quantitat dema
nada per les universitats va 
ser molt superior a l'aprova
da, ha estat el mateix comis
sionat qui ha decidit els pro
jectes que podrà engegar ca
da universitat, prioritzant, a 
l'hora de distribuir els recur
sos, les actuacions a les uni
versitats de Girona i Lleida i 
la Rovira i Virgili, les dirigi
des a l'acabament de les 
obres, a resoldre situacions 
de precarietat i a rehabilitació 
dels edificis més malmesos, 
abans que les que estan desti
nades a engegar nous projec
tes o noves titulacions. 
La comunitat universitària és 
conscient, davant les dificul
tats que planteja la situació 
econòmica, que el nou pla re
presenta un esforç per part de 

mades són més fruit de l'ex
pansió del sistema i responen 
més a una voluntat política 
d'equilibri territorial que no 
pas a demandes socials i a 
criteris acadèmics. 
Tanmateix, la urgència i la 
necessitat d'un nou pla d'in
versions fa que qualifiquem 
com a bona aquesta primera 
actuació rellevant del nou co
missionat, tot i que no ha 
permès plantejar prèviament 
actuacions necessàries com la 
programació acadèmica de 
les universitats catalanes, una 
actuació que inevitablement 
farem i que generarà una al
tra demanda d'inversions. 
A la Universitat Politècnica 
de Catalunya, que arrossega 
dèficits crònics de manca 
d'instal.lacions, aquest Pla 
plurianual li permetrà execu
tar obres per un import de 
10.500 milions de pessetes. 
Això ha de posibilitar el fi
nançament de les actucions 
aprovades per la Junta de 
Govern i el Consell Social 
per als anys 1995 i 1996, i 
mantenir un ritme mínim 
d'inversions, però quedaran 
grans projectes pendents i al
gun gran problema per resol
dre. 
Estem segurs que, tal com 

El nou Pla plurianual 
d'inversions assigna 

10.500 milions de pessetes 
a la upe 

s'ha fet fins ara, 
la utilització i la 
rendibilitat dels 
recursos que es 
posen novament 
a disposició del 
sistema universi
tari serà l' òpti
ma, i que això 
ens situarà en un 
bon punt de par
tida a l'hora 

la Generalitat, però també és 
conscient que deixa sense re
soldre alguns problemes molt 
importants. 
Juntament amb aquesta cons
tatació no es pot oblidar que 
la decisió de crear quatre no
ves universitats a Catalunya 
va ser presa pel Govern de la 
Generalitat després d'aprovar 
el primer pla. Aquesta deci
sió va generar inmediatament 
més peticions de recursos per 
a inversions que van ser sa
tisfetes en part i que ara, en 
aquest pla, han estat conside
rades prioritàries. 
El nou Pla plurianual d'inver
sions és insuficient per poder 
realitzar totes les iniciatives 
que es generen a les universi
tats i les inversions pro gra-

d' aconseguir incrementar la 
dotació inicial. Perquè, no 
podem oblidar que hem de 
continuar treballant per!ni
llorar la competitivitat de les 
nostres universitats. El que 
no significa tant col.laborar 
en el seu manteniment com 
posar-les en situació d'igual
tat amb els països de la Unió 
Europea. Ara bé, serà molt 
difícil, atesa l'escassa inver
sió en ensenyament superior 
de dècades anteriors, superar 
la distància que ara ens sepa
ra de les universitats 
d'Europa. Nosaltres no po
dem imitar la política de con
tenció europea en el terreny 
educatiu . Si ara no invertim 
més, a pesar de les dificul
tats , no els atraparen mai. 
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Del 8 al12 de març va tenir lloc el Saló de l'Ensenyament 

Amb el lema 11 Demà et tocarà 
a tu 11, la U pe presenta als 
futurs estudiants la seva 

oferta educativa 
El dia 8 de març va 
obrir les seves portes 
la cinquena edició 
del Saló de 
l'Ensenyament, 
que va inaugurar 
el comissionat 
d'Universitats i 
Recerca, Joan 
Albaigés, 
acompanyat 
dels rectors de 
les uni versi-
tats. La mos-

~ tra va pre-
e sen tar entre el 

8 i el 12 de març , al 
Palau de la Metal·lúrgia, l'oferta 
educativa per al proper curs. 
El Saló, que és una bona mostra de 
la competitivitat que comença a di
buixar-se en el panorama educatiu, 
va rebre la visita d'uns 150.000 vi
sitants entre 12 i 17 anys, que hau
ran de triar els estudis universitaris 
properament. 

L'estand de la upe 
Amb el lema "Demà et tocarà a 
tu", la UPC va presentar els con
tinguts de les carreres que impar
teix amb el suport d'un estand de 
130 m2 que estava concebut com 
una eina d'informació sobre els es
tudis que ofereix la universitat i 
com un mitjà per transmetre els 
seus trets fonamentals. 
Durant el recorregut es va presen
tar també el ventall de serveis de 
to t tipus amb què compta la 

Universitat Politècnica de 
Catalunya, com també les instal·la
cions docents i de recerca i els 
centres adscrits. 
La renovació pedagògica que viu 
la UPC i la millora de les infraes
tructures i dels serveis, per tal 

d'incrementar-hi la qualitat de vi
da, com també els programes de 
recerca i col·laboració amb l' em
presa, són uns altres punts bàsics 
que es van presentar al Saló. 
L'estand disposava també d'una 
botiga a la qual es podien adquirir 
els Temes Clau, els productes 
UPC-SHOP i materials de la cam
panya Everest 95. 
La instal·lació estava dotada també 
de 10 PC, des dels quals els visi
tants podien accedir a tota la infor
mació sobre la UPC, i 9 monitors, 
que projectaven en foto CD al vol
tant de 60 imatges significatives de 
la Universitat Politècnica. 
Els encarregats d'oferir informació 
de primera mà sobre la UPC van 
ser informadors i un grup de beca
ris que van explicar als visitants 
les novetats que s'han posat en 
marxa a la UPC amb la reforma 
dels ensenyaments, com també els 
nous títols, les característiques dels 
plans d'estudis i d'altres elements 
importants a l'hora de cursar estu
dis a la UPC. 
Diferents plafons van oferir als es
tudiants la possibilitat de conèixer, 
ja abans de començar la seva esta
da a Ja Politècnica, les instal·la
cions més emblemàtiques que do
nen suport tant a la docència com a 
la recerca que es du a terme a la 
universitat. 
A més de tot tipus de fullets sobre 
les diferents carreres de la UPC, a 
l'estand es podia trobar també el 
diari La Politècnica, que any rera 

any edita la universitat amb motiu 
del Saló de l'Ensenyament i que 
conté informacions variades i telè
fons útils per als estudiants, com 
també l'explicació de l'oferta do
cent, de recerca i dels serveis que 
ofereix la Politècnica. 



La Universitat Politècnica edita en un disquet els 
currículums dels seus titulats 
El disquet es distribuirà al món empresarial per miijà de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de 
Barcelona, de les empreses vinculades a l'Associació d'Amics de la UPC i dels centres de la UPC, que en 
faran una difusió sectorial 

El disquet, que tindrà una 
tirada de 3.500 unitats, és 
una de les accions de 
l'Associació d'Amics 
adreçades a fomentar l'ac
cés al mercat de treball dels 
joves titulats 

L'Associació d'Amics de la 
UPC ha editat amb la col· la
boració dels centres de la 
universitat un disquet que re
cull, de manera sistematitza
da, els currículums de 600 
estudiants que han finalitzat 
els seus estudis, agrupats per 
diferents carreres. El volum 
inclou una sèrie de dades bà
siques per orientar la inserció 
en el mercat de treball. 
La informació del repertori 
de currículums s'estructura 
en tres apartats. En primer 
lloc, una presentació del pro
jecte, amb les instruccions 
d'ús i sobre on es pot sol·lici
tar informació addicional. En 
un segon apartat hi ha infor
mació dels estudis de cada 
centre amb una explicació de 
les característiques de cada 
titulació. Finalment es poden 
consultar els currículums 
dels titulats, que s'estructu- . 
ren en arbre per estudis, cen
tres, especialitats i d'acord 
amb criteris dels titulats. 
Cada titulat pot enregistrar-hi 
dades com ara la titulació, el 
centre, l'especialitat, la inten-

Facilitar la inserció laboral dels titulats 

El Repertori de currículums s'inscriu dins d'un dels objec
tius prioritaris de la UPC pel que fa als seus estudiants i ti
tulats: facilitar la seva inserció laboral una vegada acabats 
els estudis. En aquest àmbit han sorgit diverses iniciatives, 
que han tingut una gran acceptació per part de la comuni
tat. Així, ben aviat es crearà l'Oficina d'Orientació i 
Inserció Laboral , que posarà en contacte les demandes de 
treball dels nous titulats amb les ofertes de treball que arri
bin a la universitat. 
D'altra banda, la UPC realitzarà un estudi sobre les expec
tatives d' ocupació de la dona titulada de carreres tècniques 
per comptar amb la informació necessària per orientar les 
seves titulades. Una altra de les accions que tindrà lloc en 
aquest marc és la creació de la figura del padrí, que pretén 
connectar els estudiants amb el seu futur entom laboral tot 
propiciant la relació directa amb enginyers en actiu, antics 
estudiants de la Politècnica. 

sificació i les optatives més 
significatives. A més, recull 
altres dades pràctiques com 
ara experiència professional i 
formació (treballs realitzats a 
empreses, a la Universitat, a 
l'estranger, etc.) . També in
clou informació variada so
bre la participació en la vida 
universitària, els objectius 
professionals (sector, àrea o 
lloc de treball en què estan 
més interessats o per als 
quals creuen que disposen de 
millors aptituds), les aficions 
personals i altres dades d'in
terès. 

Una àmplia difusió 
L'Associació d'Arnies farà la 
difusió del disquet per mitjà 
de la Cambra de Comerç, 
Indústria i Navegació de 
Barcelona, que, arran d'un 
conveni, el trametrà a les 
mitjanes i petites empreses 
que tenen els camps d'activi
tat relacionats amb els estu
dis de la UPC. A més, també 
en farà difusió a l'INEM i als 
seus socis protectors. 
Cada centre disposarà de la 
informació que li correspon 
en format magnètic per tal de 
donar-li també la màxima di
fusió tant a la comunitat com 
entre les empreses del sector. 
Les borses de treball dels 
centres podran fer difusió pa
ral·lela dels disquets. 

Unes jornades a l'EUPVG analitzen com l'astronomia pot apropar 
les humanitats als estudiants de carreres tècniques 
L'Escola Universitària Politècnica de Vilanova i la Geltrú va organitzar les V Jornades Internacionals per a ['Ensenyament de 
l'Astronomia, en coHaboració amb el Departament de Matemàtica Aplicada i Telemàtica, l'Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, el Comissionat d'Universitats i Recerca, la CIRI T i l'Organisme Autònom Biblioteca-Museu V. Balaguer 

Del 9 a l ' 11 de març, 
l 'Escola Universitària 
Politècnica de Vilanova i la 
Gel trú va acollir les V 
Jomades Internacionals per a 
l'Ensenyament de ]' Astro
nomia. La trobada va reunir 
professors i investigadors de 
l'ensenyament primari, se
cundari i universitari, amb la 
finalitat d'afavorir]' ensenya
ment de ]' astronomia en els 
seus diferents àmbits i, mit
jançant aquesta matèria , 
apropar les humanitats a les 
carreres tècniques. 
A les jomades van presentar 
les seves ponències profes-

sors que ensenyen as trono
mia mitjançant la literatura, 
l'observació dels efectes dels 
diferents estadis dels astres 
en l'agricultura, els que ex
pliquen la teoria de l' evolu
ció estel · lar amb obres de 
ciència-ficció, o els que ana
litzen el perquè dels errors en 
les teories antigues d' astro
nomia gràcies a les teories 
actuals, etc. 
També es van explicar meto
dologies, com ara l'avantatge 
de la utilització dels ordina
dors per a l'estudi dels astres, 
per "veure" el cel de nit a 
àrees urbanes on no es veu 

mai o per poder observar a 
una velocitat perceptible 
fenòmens que es produeixen 
lentament. 

L'astronomia a la UPC 
El professor M. Moreno, de 
la UPC, va parlar sobre com 
la seva experiència li ha de
mostrat que "els conceptes 
científics s'assimilen més fà
cilment quan s'expliquen 
mitjançant teories antigues o 
sorprenents, analitzades des 
del nostre punt de vista ". 
Segons els docents, aquest 
procediment també ensenya 
com el coneixement científic 

està en contínua evolució, i 
obre una via a la capacitat 
crítica i a la imaginació dels 
estudiants. El seu ensenya
ment significa un primer pas 
en la introducció de matèries 
no estrictament científiques o 
tècniques en facultats i esco
les d'enginyeria, informàtica, 
etc. En el cas concret de la 
UPC, ja fa uns cursos que 
s'i mparteixen assignatures de 
lliure elecció d'història de la 
ciència, física i ciència-fic
ció, història de les idees estè
tiques i altres matèries , que 
són una eina d 'apropament 
de la tècnica i les humanitats. 
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Panorama 

Juan Manuel Eguiagaray 
parla de la política industrial 
a la Politècnica 
El ministre d'Indústria i Energia va visitar algunes instaz.Lacions de 
la Universitat convidat per l'Associació d'Amics de la upe 

e e ee ee eeeeee 
Associació d'Amics de la UPC 

~ 

El ministre d'Indústria i Energia, Juan Manuel Eguiagaray, va visitar el 
14 de març passat la Universitat Politècnica de Catalunya amb motiu d'un 
acte organitzat per l'Associació d'Amics de la UPC. Durant la seva visita, 
en la qual el van acompanyar el rector, Jaume Pagès, el comissionat 
d'Universitats i Recerca, Joan Albaigés, el president del Consell Social, 
Xavier Llobet, i el president de l'Associació d'Amics, Jordi Mercader, el 
ministre va recórrer algunes instaJ.lacions del campus nord de Barcelona 
i va llegir una conferència amb el títol "Una política industrial para 
España". 
En el seu discurs, que va tenir lloc a la sala d'actes de l'ETSEIB davant 
un nombrós auditori, Eguiaga:ray va fer un repàs exhaustiu als principals 
barems econòmics actuals i va demostrar la necessitat d'aprofitar el mo
ment de creixement que viu l'economia espanyola per reflexionar sobre 
l'important lloc que hauria d'ocupar la indústria i la política industrial del 
país. Entre els canvis més importants de la nova política que des del go
vern es vol implantar, en consens amb els principals agents econòmics i 
socials, el ministre va destacar aspectes com la globalització de l'econo
mia, la revolució tecnològica, la liberalització que comporta la construc
ció de la Unió Europea i la nova realitat geopolítica derivada de la trans
formació dels països de l'est. 
El ministre va fer esment de la importància que l'Administració faciliti a 
les empreses una "sensibilització més gran cap als beneficis que a un ter
mini mitjà implica la R+D", com a factor clau per a l'assoliment de ni
vells de competitivitat industrial més alts. Per acabar, el ministre va intro
duir el concepte de l'enfocament cultural de la indústria "com a part del 
nostre patrimoni i de la nostra estratègia com a societat per al futur". 
Manuel Eguiagaray va concloure l'acte responent a una sèrie de preguntes 
que sobre temes d'actualitat van fer alguns dels assistents. 

Miquel Ralló, nou director de 
l'EUETIT 

El catedràtic Miquel Ralló i 
Capdevila ha estat nomenat re
centment nou director de l'Escola 
Universitària d'Enginyers Tècnics 
Industrials de Terrassa en substitu
ció de Josep Xercavins, que ha 
passat a dur a terme les tasques de 
delegat del rector al campus de 
Terrassa. 
Ralló va néixer a Vic l'any 1959. 
Doctor en Matemàtiques per la 
Universitat de Barcelona, el nou 
director és catedràtic i està actual
ment adscrit al Departament de 
Matemàtica Aplicada III i assignat 
a l'EUETlT. 
Ha estat professor d'aquest centre 
des del 1989 i n'era secretari des 
de l'any 1993. 

Voluntaris de l'ETSECCPB 
recullen més d'una tona per 
mes de paper per reciclar 
L'E.T.S. d'Enginyers de Camins, 
Canals i Ports de Barcelona porta 
a terme una campanya de recollida 
selectiva de paper, mitjançant la 
qual s'estan recollint 1.100 kilos 
mensuals de paper i cartró per re
ciclar. Se n'encarrega un equip de 
voluntaris, que sistemàticament 
proveeix de contenidors per a pa
per diferents punts de l'Escola i 
se'ls enduen quan són plens. 
El programa de recollida selectiva 
de paper, que compta amb el su
port de la Junta de Residus de la 
Generalitat, es porta a terme mit
jançant una sèrie de papereres po
sades en punts estratègics i de fà
cil accés, que una sèrie de volunta
ris recull i selecciona en quatre 
grans contenidors per a paper 
blanc, de color, continu i cartró. 
L'èxit de la campanya es veu re
flectit en l'increment constant de 
quilos cie paper acumulat per al 
reciclatge, que augmenta a un rit
me d'un 15 per cent anual. 
Tots els interessats a ajudar al pro
grama com a voluntaris o a rebre'n 
més informació, podeu adreçar
vos al telèfon 401 64 66. 



Quatre gabinets coordinen 
les noves àrees de gestió de la 
universitat 
El nou disseny organitzatiu presentat 
per l' equip rectoral en el darrer 
Claustre General , dins del Pla estratè
gic, s'ha concretat en quatre gabinets 
que donaran suport a l'equip i a les 
unitats estructurals. Aquests són el 
Gabinet del Rectorat, el de Recursos 
Humans, el d'Organització i Control i 
el d'Avaluació i Planificació. La nova 
estructura neix de la voluntat de res
pondre d'una manera més adient als 
reptes i necessitats expressats en el 
Pla estratègic. 
El Gabinet del Rectorat, al davant del 
qual hi ha Xavier Marcet, aglutina 
l'activitat desenvolupada per l'Area de 
Relacions Internacionals, per l'Oficina 
de Premsa i el Servei de Publicacions, 
pel cap de Protocol , per la Unit~t de 
Suport a l Rectorat i per l'Area 
d'Informació i el programa cultural. 
Lourdes Altés coordina el Gabinet de 
Recursos Humans, en el qual s'ins
criuen la Unitat Tècnica de Formació 
i Selecció i l a d'Avaluació i 
Programació de Personal. Més tard, 
s' incorporaran en aquesta gran àrea 
l'Oficina de Seguretat i Salut Laboral 
i l'Oficina de Relacions Laborals. 
El Gabinet d'Avaluació i Planificació, 
dirigit per Miquel Amorós, treballarà 
amb la Unitat de Centres Adscrits , 
amb l'Oficina Tècnica de 
Programació i amb la futura Oficina 
de Suport a la Programació 
Estratègica. El Gabinet d'Organització 
i Control coordinarà, amb Joan 
Cortadellas com a cap, l'Assessoria 
Jurídica, el Control Intern i les futures 
Oficina del Pressupost i Unitat de 
Reenginyeria i Qualitat. 

Josefina Auladell, nomenada 
vice-gerenta de la UPC 

Josefina Auladell és, des del dia I d'a
qril , la nova vice-gerenta de la UPC. 
Es enginyera industrial i havia estat 
professora de l'ETSEIB durant 15 
anys, adscrita al Departament de 
Física i Enginyeria Nuclear. 
En l'actualitat era sots-directora gene
ral del Departament de Polít ica 
Territorial i Obres Públiques, i havia 
dut a te rme tasques de gestió al 
Departament d'Ensenyament i al 
Departament de Comerç i Turisme. 
Ara serà responsable de la coordina
ció dels serveis generals de la UPc. 

Ramon Capdevila, nou 
vice-rector de Personal 
Acadèmic 

Ramon Capdevila ha estat nomenat 
pel rector nou vice-rector de Personal 
Acadèmic de la UPC. Capdevila, que 
havia estat d irec tor de l'Escola 
Tècnica S uperior d'Enginyers 
Industrials de Terrassa, substitueix 
Antoni Giró , nomenat pel govern 
autònom director general de Recerca 
de la Generalitat. Enginyer industrial i 
professor de Mecànica, Ramon 
Capdevila havia estat amb anterioritat 
secretari del Departamen t 
d'Enginyeria Mecànica i està vinculat 
al centre de Terrassa des de fa més de 
25 anys, quan hi va arribar com a es
tudiant. 
Amb el seu nou càrrec, Capdevila 
serà el responsable institucional de la 
contractació i acollida del personal 
acadèmic, del seu règim i la seva ava
luació. 

Els centres del campus de 
Terrassa col-laboren amb el 
Museu de la Ciència 
El 2 de març passat, el rector de la 
UPC, Jaume Pagès, i el director del 
Museu Naci onal de la Ciència i la 
Tècnica de Catalunya, Eusebi 
Casanelles, van signar un conveni pel 
qual els cen tres del campus de 
Terrassa de la Politècnica i el Museu 
de la Ciència d'aquesta ciutat col·la
boraran en l'organització i execució 
de projectes i programes de recerca i 
desenvo lupament i activitats relacio
nades amb la cultura tecnològica, com 
també en la cooperació en programes 
de formació integral. 
La finalitat de l'acord és potenciar les 
activitats del Museu i vetllar per la 
formació de l'estudiant, tot promovent 
la reflexió vers l'entorn i el coneixe
ment de la història industrial. 

Joaquín Gacén, escollit 
acadèmic de la Reial Acadèmia 
de Ciències i Arts de Barcelona 
El professor Joaquín Gacén ha estat 
escollit ac adèmic de la Reial 
Acadèmi a de Ci ències i Arts de 
Barcelona. Gacén és catedràtic d'uni
versitat ad scrit al Departament 
d'Enginyeri a Tèx til i Paperera i a 
l'Institut d'Investigació Tèxtil. 
A més, treballa en la línia de recerca 
dels polímers naturals i de les fibres 
naturals i químiques. 

, ~ ~'" , 

';Opimó 

L'ensenyament de 
l'astronomia a la UPC 

Manuel Moreno i Jordi José 

Dept. Física i Eng. Nuclear, EUPVG 

Qui no ha experimentat mai el sen
tit de la meravella observant el cel 
en la foscor de la nit? Qui no s'ha 
sentit fascinat pels enigmàtics fo
rats negres o per la possibilitat de 
trepitjar altres planetes? Els temes 
relacionats amb el món astronòmic 
han cridat, des de sempre, l'atenció 
de l'home. A les acaballes del 
mil·leni , les preguntes sobre l'uni
vers són unes altres, però en el fons 
semblants a les que els nostres 
avantpassats es feien i a les que els 
nostres descendents es faran (d'on 
venim?, on anem?). Els mitjans de 
comunicació han contribuït a popu
lari tzar molts dels conceptes que 
s'utilitzen en l'estudi de l'univers, 
fomentant la demanda d'informació 
sobre aquests temes. Des d'una uni
versitat com la nostra, no podíem 
deixar passar l'oportunitat que ens 
ofereix el marc de les noves titula
cions per introduir l'astronomia en 
els estudis dels futurs enginyers. 
Des d'aquest àmbit, l'apropament al 
fascinant món de l'astronomia pot 
fer-se de maneres diferents i com
plementàries entre si. Per exemple, 
a través de la història de la ciència, 
mostrant el paper fonamental que 
han tingut els descobriments as
tronòmics i les teories desenvolu
pades per explicar-nos l'evolució 
del pensament (enginy) humà. Ion, 
de passada, es posa de manifest 
com el coneixement científic està 
en contínua evolució. Un altre camí 
és fer ús de la simulació per mode
litzar i interpretar els processos as
tronòmics, amb l'ajut dels ordina
dors. Aquesta via permet l'estudi de 
fenòmens que es produeixen a es
cales temporals diferents de la nos
tra (òrbites estel·lars), en llocs inac
cessibles (interiors de les estrelles), 
o analitzar esdeveniments que no 
es poden reproduir en un laboratOIi 
(explosions de supernoves, col·li
sions còsmiques).També ens po
dem apropar a l'astronomia a través 
de la mateixa tecnologia que l'estu
di de l'espai requereix (telescopis 
òptics, detectors de raigs X o gam
ma, satèl·lits, coets ... ). Sigui quin 
sigui el camí emprat per acostar 
l'astronomia als estudiants i al ciu
tadà en general, el més important 
és que es produeixi l'encontre entre 
l'espai (la darrera frontera) i nosal
tres. Aquest encontre ja és una rea
litat a la UPC. Qui sap si aquesta 
visió de l'home, obligat a viure en 
un petit món al costat d'un sol vul
gar, en un racó d'una galàxia qual
sevol, no servirà per superar els 
problemes quotidians d'aquest pla
neta Tena. 

5 
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Nexus 

Un grup de la Politècnica 
està desenvolupant un 
sistema híbrid de tracció 
per a vehicles urbans 
Un grup del Departament de Màquines i Motors Tèrmics de la upe 
està desenvolupant un sistema hfbrid de tracció per a vehicles urbans, 
l'aplicació del qual implica un important estalvi energètic,ja que el 
rendiment del motor tèrmic passa d 'un 9% a més d'un 20%, i una mini
mització de la contaminació que produeix el vehicle 

Un grup d'investigadors del Departament de Màquines i Mo~ors Tèrmics 
de la Universitat Politècnica de Catalunya, dirigit per Jesús Alvarez, està 
desenvolupant un sistema de tracció híbrid per a vehicles urbans que 
combina un motor tèrmic i un d'elèctric i que integra, com a principal no
vetat, dos sistemes d'acumulació, un de químic (bateries) i un de cinètic 
(volant d'inèrcia). 
La combinació de tots tres elements representa un important estalvi 
energètic en la conducció per ciutat, en la qual el rendiment global que 
s'extreu a un motor tèrmic habitual oscil·la entre un 5% i un 10%, segons 
l'experiència del conductor. El nou sistema augmenta fins a més d'un 
20% aquest rendiment quan s'empra la combinació dels tres sistemes. 
L'objectiu és aconseguir una potènci a adequada per circular per ciutat 
que pugui ser distribuïda i gestionada de manera intel·ligent amb l'aju t 
d'un element de control, el denomi nat gestor, durant la conducció. 
El model perfecciona el funcionament d'un vehicle amb un motor només 
elèctric, que necessita un pesat equip d'acumuladors i, a més, minimitza 
l'impacte ambiental del motor tradicional. D'altra banda, el sistema que es 
desenvolupa a la Politècnica ofereix una gran autonomia i resta el cost 
que implica la reposició d'acumuladors en el cotxe elèctric. 
La indústria de l'automòbil fa temps que treballa per trobar sistemes de 
f).lncionament elèctrics a preus raonables, però, segons explica Jesús 
Alvarez, "encara no s'han pogut resoldre adequadament problemes 
econòmics i tecnològics i, a curt termini, la solució passa, segurament, 
per vehicles híbrids, és a dir, els que combinen la tracció elèctrica i la tèr
mica" . 

Cibernetic Development i el 
robot ETSEIT, guanyadors 
del I Concurs de robots 
lluitadors de sumo 
El primer concurs de robots lluita
dors de sumo, organitzat pels estu
diants de l'AEES i l'ETSETB, va 
desencadenar, el passat dia 29 de 
març, les passions de tots els que 
van apropar-se a la sala polivalent 
i a l'aula màster per poder veure 
de prop els enginys ideats per es
tudiants de la UPC i d'altres un i
versitats. 
Cibernetic Development, del grup 
d'estudiants de l'ETSEIB i de 
l'ETSETB format per Francesc 
Sabaté, Enric Majó , Pau Solé i 
Joan M. Salom, i el robot ETSEIT, 
de l'equip d'aquest centre format 
per Artur Garcia , Pere Nadal, 
Jordi Abad i Miquel Angel 
Gonzalez, van ser els vencedors 
d'aquesta primera edició en la qual 
es van enfrontar 16 robots que van 
lluitar en dues categories: robots 
autònoms i robots controlats per 
ordinador. 

L'EUOOT i l'Escola de 
Fotografia convoquen dos 
concursos 
L'EUOOT i l'Escola de Fotografia 
convoquen la tercera edició del 
Concurs d'estereoscopis i del d'es
tereogrames, oberts a tothom ex
cepte als professors dels centres. 
L'objectiu és augmentar els conei
xements sobre visió en tres dimen
sions i, alhora, fomentar la creati
vitat i la imaginació. 
Els treballs han d'estar dissenyats 
per poder funcionar amb targetes 
estereograma amb format de dia
positiva. Es podran presentar com 
a màxim dues parelles de diaposi
tives per participant. Per al con
curs d'estereoscopis hi ha un pri
mer premi de 100.000 pessetes, 
tres de 15.000 i diversos accèssits. 
El concurs d'estereogrames pre
miarà amb una càmera de vídeo, 
una de fotos, un kit de processa
ment de diapositives i tres premis 
de 40.000 pessetes. 

- Instal·lacions d'aire condicionat. 
6 i 27 d'abril, de 9 a 14 hores. 
Lloc: ETSEIB, 7a planta. 

- Accés i consulta al catàleg 
col· lectiu. 6 i 27 d'abril, de 9 a 14 
hores , i 25 i 27 d'abril, de 9 a 
13.30 hores. Lloc: aula informàti
ca PAS, edifici TL. 

- Curs de Seguiment d'Ordenan
ces. Dia 26 d'abril, de 9 a 14 ho
res. Lloc: Universitat Pompeu 
Fabra (edifici del carrer Balmes) 
Més informació al tel. 401 73 08. 



-~ Una planificació estratègica és canvis, que parlen del passat i 

,~ 
Planificació una aposta de futur. Aquelles del present de la nostra institu-
estratègica comunitats o institucions que te- ció, han transformat la UPC, 
elaborada per nen plena consciència que el fu- que haurà d'afrontar en el futur .... l'equip rectoral tur els comportarà reptes i trans- nous reptes com l' aparició d'al-

~ de la UPC formacions importants necessi- tres segments d'estudiants que 

...... i presentada al ten planificar i elaborar uns ei- s'hi incorporaran amb més força 

~ 
Claustre General xos fonamentals d ' accions que al món universitari. Aquest és el 
el 27 de febrer es duran a terme en els exercicis cas de les dones, els majors de 
de 1995 dins el venidors. Cada dia més, les de- 25 anys, els titulats que inicien 

J!l punt de l'ordre mandes socials i els impactes de una segona carrera i els estu-
del dia les noves tecnologies exigiran di ants a temps parcial. 

a: Informe del rector tenir la capacitat d'evolucionar Els indicadors subratllen que el 
i pla d'actuació amb rapidesa i de mantenir una progrés en la recerca serà un ....... disposició oberta per atendre dels elements determinants per 

-SS! nous reptes sense desviar-se mai obtenir el reconeixement inter-

~ 
de les final itats últimes que jus- nacional. La capacitat d'adapta-
tifiquen l'existència mateixa de ció a les necessitats reals i la 
la institució. previsió de les demandes futures 
Així mateix, en la danera dèca- determinaran el nivell d'impacte 

an da el sistema universitari ha ex- tecnològic i condicionaran el 
perimentat un canvi quantitatiu i prestigi social de les universitats 
qualitatiu molt important. El i de les seves unitats estructu-
nou marc legal definit per la rals. Aquest conjunt de transfor-

tn 
LRU, el creixement continuat de macions que viurà el sistema 
les universitats i l'increment del universitari aniran acompanya-
valor absolut dels recursos pú- des de modificacions importants 
blics, han transformat el panora- en el model de finançament de 
ma de l'ensenyament superior. les universitats, en les quals des-

c:::: Són anys en els quals el mapa tacarà la seva capacitat de gene-
universitari català ha variat de rar recursos propis. 
forma substancial i en què cada El conjunt de reflexions ante-
institució ha emprès un conjunt riors planteja la necesitat d'una 

o de refOlmes en la gestió, la pla- planificació estratègica per a la 
nificació acadèmica i en l'enfo- upc. Un pla estratègic és un 

conjunt de pro-
postes realistes 
que emanen 

• d'una reflexió 

(.) 
sobre el passat i 
el present, i que 
situen els objec-
tius de la institu-
ció en un futur ca no immediat. 
Tota planificació 
parteix d'un nucli 
central, la mis-

E 
sió, de la qual 
surten els princi-

cament de les seves relacions pals eixos estratègics. En el cas 
amb la societat. de la UPC, la missió la determi-
A la UPC els canvis han com- na la "qualitat al servei de la so-
portat salts quantitatius i quali- cietat" , entenent la qualitat com ... tatius molt notables. Això ho una voluntat clara de destacar en 
demostren dades com l' incre- l'àmbit universitari per la 
ment de més de 12.000 estu- solvència i l'excel·lència de la 

S 
diants en només deu anys, seva docència i recerca, cosa 
l'augment del nombre de doc- que significa esdevenir un punt 
tors, de titulats i de titulacions, de referència respecte qe l' en-

7 amb una alTencada molt forta de torn i ser competitius. Es, per 
:::t 
C') les caneres de cicle curt. D'altra tant, actitud i voluntat per saber 

<:<l7 banda, la formació continuada donar resposta a les necessitats i "'-E\O ha entrat amb força en la vida demandes socials. El pla vol que 
~~ c:: ~ o acadèmica, el pressupost s' ha siguin les unitats estructurals les 

~"" multiplicat entre 1985 i 1994, i protagonistes de les actuacions 
'O~ 

C') la superfície constrüida ha tin- necessàries per fomentar la qua-<:<lo, 
c: '--" gut un increment de més de litat i l' excel·lència per mitjà de ·ü .: - t;::"a) 100.000 m2 en els darrers set l'elaboració d'unes estratègies 
Of-< anys. És evident que aquests d ' actuaci ó. 



Aquesta planificació respon a les necessitats de la comunitat actual de la upe i a 
les peculiaritats que li són pròpies. 

Arrencar del present per encarar millor el futur 

L'equip rectoral ha elaborat aquesta pla
nificació estratègica com un primer pas 
d'un projecte que vol orientar les seves 
energies cap a Ip qualitat al servei de la 
societat. 
És una planificació pensada perquè la co
munitat acadèmica es beneficil de la 
potenciació de la recerca i gaudeixi de 
bones oportunitats per reciclar-se mit
jançant a la formació continuada i perquè 
disposi d'instruments per respondre, des 
de la investigació i la docència, a les de-

1 r. eix estratègic: 
Donar resposta a les 
necessitats i demandes 
socials augmentant els 
estàndards de qualitat i 
excel·lència 
A través d'aquest eix, la UPC 
vol aconseguir una millora en 
la qualitat i la quantitat de la 
recerca i una formació integral 
dels seus estudiants que doni 
resposta a les necessitats de la 
societat. Per fer-ho, la UPC 
augmentarà la qualitat tecnolò
gica i científica dels seus en
senyaments amb el suport de 
les infraestructures i els equi
paments ja existents i els ser
veis de suport a l'activitat 
acadèmica. Aquesta millora 
s'ha de basar, sobretot, en un 
ús més eficaç de les infraes
tructures amb què compta la 
uni versitat. 

La reforma 
La millora de la docència està 
indisolublement lligada a la 
implantació de la reforma. En 
aquest sentit, el Pla estratègic 
de la Politècnica pretén asse
gurar que el procés es consoli
da en els centres on ja ha co
mençat i que s'estén als altres, 
tot respectant l'enfocament de 
cada centre. 
La millora de la qualitat docent 
ha de tenir, però, un nou sentit. 
Per això, el pla vol potenciar 
les iniciatives que afavoreixin 
un dels objectius clau: formar 
persones amb ca.pacitat per im
pulsar la societat i respondre a 
les seves demandes. 
Mereix un capítol a part l'ofer
ta d'estudis que imparteix la 
universitat, que, segons el pla, 
s'ha de planificar i definir en 
una programació acadèmica 
plurianual que incorpori ele
ments cabdals com són la per
sonalitat i la dimensió dels di
ferents centres i campus. 

mandes de la societat. Està dissenyada 
perquè els estudiants trobin resposta a 
les necessitats que imposa l'entorn labo
ral i a les de formació integral, i perquè 
mj]Jorin les seves condicions de vida a la 
universitat. 
Està també pensada perquè el personal 
d'administració i serveis s'impliqui amb 
els objectius globals de la universitat i 
perquè pugui dur a terme amb més eficà
cia i satisfació les seves tasques. 
És, en definitiva, una planificació pensa-

Les accions adreçades a donar resposta a les ne
cessitats i demandes socials i a augmentar els 
estàndards de qualitat i excel-lència 

*Aprovar i homologar plans d'estudis (Eng. 
Tècn. en Obres Públiques, llicenciatura i di
plomatura en Nàutica i Navegació Marítima i 
de Màquines Navals, entre d'altres) 
*Negociar amb la Generalitat per aconseguir 
la programació plurianual 
*Crear un observatori de la demanda d'estudis 
i de les sortides professionals 
*Cercar el reconeixement oficial de l'Eng. 
Geològica 
*Buscar fi nançament per a la implantació de 
Cienciès del Mar, Geodèsia i Cartografia 
*Negociar per garantir l'expansió de l'EUPBL 
*Introduir temes de medi ambient, disseny i 
qualitat, i humanístics als estudis de la UPC 
*Potenciar que els PFC estiguin lligats a la de
manda externa 
*Participació dels departaments en programes 
de formac ió del professorat 
*Impulsar la figura del padrí 
':'Promoure la participació dels departaments 
en els programes de formació del professorat 
per mitjà d'una comissió acadèmica de coordi
nació 
*Reformar el doctorat 
*Potenciar el paper del tutor 
*Millorar la informació sobre el doctorat 
*Crear centres de recerca de caràcter mixt 
*Negociar per implicar el CSIC en els grans 
projectes de recerca de la UPC 
*Impulsar la Fundació Politècnica de 
Catalunya i amb ella la formació continuada 
*Crear un grup de treball sobre l'acollida d'es
tudiants de secundària 
*Crear un comitè d'enllaç amb el Departament 
d'Ensenyament (pas a la UPC d'estudiants de 
FP i implantació dels títols de FPIII) 
*Preparar una campanya per incrementar el 
nombre de noies en estudis tècnics 
*Definir una política de centres adscrits a la 
universitat pública 
'l'Ingrés progressiu de l'E.u. T. Ind. d'Igualada 
a la UPC 
*Impulsar el pla de biblioteques ESCHER 
*Liderar el projecte de catàleg col·lectiu de les 
biblioteques universitàries catalanes 

da en la societat que vol potenciar els 
mecanismes de transparència, proximitat 
i complicitat amb l'entorn de la universi
tat. 
Pretén afavorir així la comunicació amb 
les comunitats tecnològiques i científi
ques, augmentar la presència en les insti
tucions i assolir una interrelació més fluï
da amb els agents econòmics i socials. 
L'objectiu és aconseguir, en definitiva, 
una posició millor i l'obtenció de recur
sos externs. 

Aquesta millora dels estudis no 
s'entén sense una potenciació 
dels estudis de doctorat adreça
da que aquest cicle tingui un 
pes important, tant pel nombre 
com per la qualitat i l'impacte 
de les tesis doctorals que es 
presentin. 

Aprendre a aprendre 
D'altra banda, les biblioteques, 
definides com a elements es
sencials per a la millora de la 
qualitat docent, són també un 
punt clau de referència en la 
planificació estratègica. Sota el 
lema "aprendre a aprendre" es 
defineix l'important paper del 
pla ESCHER. 
Al desenvolupament dels ser
veis bibliotecaris arran d'a
quest nou pla cal afegir el su
port del catàleg col· lectiu de 
les biblioteques universitàIies 
de Catalunya, que posarà a l'a
bast de la comunitat università
ria de Catalunya un fons de 
més d'un milió i mig de vo
lums. 
Pel que fa a la recerca, la UPC 
s'ha proposat un ambiciós pro
jecte per als propers anys: cer
car el lideratge a través de la 
creació de centres amb un im
portant paper en el desenvolu
pament sòcio-econòmic del 
país. 
En aquesta línia de servei es 
potenciaran les actuacions de 
la Fundació Politècnica de 
Catalunya per impulsar la for
mació continuada. L'empenta 
definitiva a aquests ensenya
ments és una de les opcions 
per les quals s'ha decantat la 
UPC, que vol respondre a una 
societat tecnificada que evolu
ciona dia a dia. 
El procés d'acollida d'estu
diants provinents de l'ensenya
ment secundari, que haurà de 
ser més efectiu, i la definició 
d'una política de centres ads
crits són altres de les prioritats 
del Pla estratègic. 



2n. eix estratègic: 
Augmentar la implicació de la societat i les 
institucions i també les relacions amb la 
comunitat tecnològica i científica 
Un dels objectius d'aquest eix d'actuacions és conèixer mi
llor les necessitats i demandes socials per aconseguir una va
loració social millor i la identificació clara dels objectius de 
la UPC, cosa que ha de servir també per aconseguir més re
cursos i més autonomia. 
El pla es desenvoluparà en aquest eix d'actuació a partir de 
les següents iniciatives: 
-Promocionar activament la recerca. 
-Concretar un pla de relacions internacionals en el qual es 
considerin els objectius de la cooperació internacional en 
docència, recerca i gestió amb un enfocament principal: 
aconseguir un increment de l'activitat internacional. 
-Millorar els lligams amb la societat a través d'una presència 
institucional més gran. 
-Promoure una presa de consciència sobre els desequilibris 
sòcio-econòmics existents de manera que, per mitjà d'inicia
tives construcives, la comunitat participi en projectes de de
senvolupament i solidaritat. 
-Facilitar la inserció laboral dels titulats amb una sèrie d'ini
ciatives i accions. 
-Potenciar Edicions UPC com a editorial universitària. 
-Creació d'una agència de finançament per racionalitzar la 
captació de recursos des de la qual es busquin oportunitats i 
agents disposats a contribuir al finançament de la UPC. 
-En aquest apartat té també un paper important l'edifici NE
XUS com a símbol emblemàtic de la relació UPC-societat. 
NEXUS ha de ser el nexe que articuli la relació de la UPC 
amb institucions, empreses i serveis interessats a dur a telm e 
projectes conjunts amb la universitat. 

Les accions adreçades a augmentar la implicació de 
la societat i les institucions i també les relacions amb 
la comunitat tecnològica i científica 

*Impulsar les propostes presentades al IV Programa 
marc de R+D 
*Crear al CTT una oficina de promoció de la recerca i 
transferència de tecnologia i també un premi de trans
ferència de tecnologia 
*Establir mecanismes per analitzar la demanda de re
cerca i transferència de tecnologia 
*Elaborar un Pla de relacions internacionals 
*Participar activament a l'Institut Joan Vives i a la can
didatura per a la capitalitat europea de la cultura de 
Barcelona 
*Impulsar el programa Universitat Arreu 
*Impulsar la presència insitucional de la UPC al con
grés de la Unió Internacional d'Arquitectes, que tindrà 
lloc a Barcelona el 1996 
*Crear un Gabinet del Rectorat 
*Impulsar el Centre de Cooperació per al 
Desenvolupament 
*Dissenyar un programa propi de ciència, tecnologia i 
societat que faciliti la formació integral del tècnic 
*Crear amb la coJ.laboració de l'Associació d'Amics de 
la UPC una Oficina d'Orientació i Inserció Laboral 
*Fer un estudi de les expectatives de la dona titulada 
*Impulsar la consideració de l'ocupabilitat com un cri
teri importat en el sistema de finançament universitari 
*Impulsar iniciatives per ajudar a formar persones amb 
mentalitat emprenedora 
*Impulsar Edicions UPC 
*Buscar nous instruments de finançament 

3r. eix estratègic: millorar la qualitat de vida de la comunitat universitària i la seva identificació 
amb els objectius de la upe 
Aquesta línia estratègica està adreçada a afavorir la participació i la representació dels estudiants per tal que coneguin els objec
tius de la universitat i s'hi involucrin. Una altra de les prioritats estratègiques és la potenciació de la política de beques i ajuts. Es a 
dir, aconseguir que ningú quedi fora de la UPC per raons econòmiques. Aquest ajuts han de permetre als estudiants que es con
centrin en la seva formació, contribuint així a l'aprofitament dels recursos que la societat posa al seu abast. 
L'impuls a projectes col·lectius és una de les mane-
res amb què es pretén implicar la comunitat univer
sitària en el projecte de futur que és la UPC. 
Recollir les aspiracions de la comunitat és una prio
ritat, però també ho és recollir i cercar solucions als 
greuges que es puguin plantejar en una comunitat 
que formen prop de 30.000 persones. Per això, el 
pla pretén posar en marxa la figura del síndic de 
greuges, que ha de nomenar el Consell Social. 
Aquest ens canalitzarà els problemes que el funcio
nament de la universitat pot generar als membres de 
la comunitat. 

Un pla de seguretat i salut laboral 
Millorar la qualitat de vida de la comunitat que tre
balla a la Politècnica és una altra de les prioritats es
tratègiques de la universitat. Amb aquesta intenció 
s'elaborarà un pla de seguretat i salut laboral orien
tat a la minimització dels riscos als llocs de treball i 
a l'adequació a les normes de seguretat i salut. 
Aquest pla es dissenyarà d'acord amb les orienta
cions fixades pel Comitè de Seguretat i Higiene. 
Formar persones capacitades per impulsar la socie
tat vol dir també implicar la comunitat en la respon
sabilitat del tècnic, en l'impacte de la tecnologia en 
aspectes, per exemple, de tipus ecològic. 
Per això, i concretament en el terreny del medi am
bient, la Universitat Politècnica de Catalunya vol 
promoure accions de sensibilització a través de la 
generació d'una dinàmica interna que afavoreixi l'a
tenció a l'evolució del medi ambient. 

Les accions adreçades a millorar la qualitat de vida de la comunitat 
universitària i la seva identificació amb els objectius de la upe 

*Estructurar mecanismes de comunicació entre l'equip rectoral i el 
Consell d'Estudiants 
*Portar a la Junta de Govern el reglament del Consell d'Estudiants 
*Donar suport a les associacions de la universitat pel que fa a espais, 
material, gestió i finançament 
*Impuls a la demanda de traspàs a la Generalitat de Catalunya del siste
ma actual de beques del Ministeri d'Educació i Ciència 
"Generar informació sobre les beques i els ajuts per a estudiants de pri
mer, segon i tercer cicle 
*Presentar una reglamentació de drets i deures dels estudiants becaris 
de la UPC 
*Celebrar el vint-i-cinquè aniversari de la UPC 
*Elaborar un diccionari enciclopèdic de la tecnologia com a un projecte 
plurianual de divulgació del saber tecnològic 
*Demanar al Consell Social el nomenament del síndic de greuges, que 
canalitzarà els possibles problemes que es puguin generar en la comuni
tat 
'l'Minimitzar els riscos als llocs de treball i adequar-los a les nannes de 
seguretat i salut 
*Desenvolupar actuacions per diminuir la quantitat de residus produïts 
a la mateixa universitat i adoptar mesures d'informació i gestió dels re
sidus generats 



4t. eix estratègic:, incrementar l'eficàcia de 
l'organització interna Les accions: 

El 4t. punt del pla estableix que les uni tats estructurals facin 
plans estratègics per promoure la qualitat en funció dels re
cursos disponibles. Les unitats faran també avaluacions a par
tir de la definició d'un marc consensuat que incorpori els ele
ments que intervenen en els processos propis, com també en 
la valoració externa. A més, es pretén coordinar l'organització 
docent per mitjà del suport a la reforma acadèmica i fent un 
seguiment que n'aprofiti les experiències i en millori la im
plantació. 

*Definir el marc de funcionament de les uni
tats estructurals i impulsar la generació dels 
seus plans estratègics 
*Demanar al Consell Social que fixi la capa
citat dels centres 
*Definir indicadors de qualitat en recerca i 
docència 
*Millorar els mecanismes que regulen la mo
bilitat d'estudiants 

El nou pla dóna una importància especial a la política de cam
pus que tingui en compte que un campus és una realitat de 
gestió en la qual cal plantejar-se l'aprofitament de les econo
mies d'escala. 

*Desenvolupar un model de gestió a escala de 
campus incrementant la descentralització 
*Demanar a la Generalitat una planificació de 
la cessió del campus de Castelldefels 
* Ampliar i millorar la xarxa de fibra òptica 
*Elaborar un pla de necessitats futures i d'a
dequació als processos de canvi tecnològic 
*Crear un butlletí i una ràdio universitàris 
*Impulsar l'experimentació d'un model de 
funcionament que dinamitzi la comunitat uni
versitària de Terrassa i estudiar les necessitats 
que té el país i que es poden ajudar a satisfer 
en els nous espais del Vapor Sala 

Així mateix, el pla preveu el reconeixement dels ens universi
taris que pretenguin la promoció i coordinació de tasques es
pecífiques, particularment en l'àmbit de la recerca. 
L'elaboració d'un pla informàtic, que augmenti la competitivi
tat en la recerca i doni suport eficaç a la docència i a la gestió, 
com també el disseny d'un pla de comunicació, que faciliti 
una política comunicativa coherent amb els objectius de la 
universitat, són altres línies d'actuació que seguirà la UPC ben 
aviat. 

Política de recursos humans 
El pla proposa diverses actuacions 
en els àmbits següents: 
Personal acadèmic 
Es definirà l'esquema de carrera 
acadèmica i els mecanismes i les 
condicions de transició. També es 
definiran les funcions de la CSA
PIU i de les unitats estructurals per
què puguin assumir les tasques que 
els són pròpies en els processos de 
selecció, avaluació, estabilització i 
promoció del personal acadèmic. 
Es promourà la formació dels pro
fessors amb la titulació de la diplo
matura, l'arquitectura o l'enginyeria 
tècnica i del doctorat com també la 
mobilitat internacional, la formació 
per a canvis d'orientació i la forma
ció permanent, i el reciclatge tèc
nic, científic, artístic, pedagògic i 
didàctic. Durant aquest any es rea
litzarà una nova convocatòria per a 
places de professorat ordinari i una 
altra per a ajuts de matrícules per a 
professors associats a temps par
cial, i s'impulsarà una definició mi
llor del personal auxiliar d'investi
gació. 
Personal d'administració i serveis 
S'aprovarà un nou catàleg de llocs 
de treball i es desenvoluparà un sis
tema de selecció que prevegi l'ac
cés, la mobilitat i la promoció del 
PAS. Es consolidarà un model d'a
valuació que cerqui el consens i la 
implicació col ·lectiva, i es fomen
tarà un nou disseny de concursos i 
oposicions que asseguri l'adequació 
de la persona al lloc de treball. El 
pla preveu resoldre les situacions 
precàries i buscar vies alternatives 
per a la contractació del personal 
que treballa en tasques temporals . 

Política pressupostària 
Mentre que està pendent la presen
tació al Parlament de Catalunya 
d'un nou Pla plurianual d'inversions 
per a les universitats, el Consejo de 
Universidades ha elaborat un docu
ment sobre finançament que la 
UPC ha posat a debat. L'objectiu és 
tendir cap a una programació 
econòmica més estable, objectiva
ble, transparent i permanent en el 
temps, que permeti a les universi
tats a definir els seus objectius i 
prioritats, i que les obligui a fer-ho. 
Seguint aquestes directrius, la 
Universitat Politècnica de 
Catalunya va aprovar el desembre 
passat un pressupost per a aquest 
any que es definia en 10 programes 
on es proposava objectivar i fer 
més transparent el conjunt de recur
sos i programes, per fer més senzi
lla la presa de decisions, l'assigna
ció de recursos i l'avaluació de re
sultats. 
També es prioritzaven la diversifi
cació de les fonts d'ingressos i l'in
crement del grau d'autofinança
ment, com també l'increment del 
volum i la competitivitat dels pro
ductes i serveis que s'ofereixen a 
l'exterior. Finalment es preveia la 
incorporació del conjunt global de 
recursos que gestiona la universitat, 
incloent-hi les activitats previstes 
en recerca, serveis i transferència 
de tecnologia i altres ingressos pro
pis. D'aquesta manera es preveu 
que els pressupostos futurs seran 
coherents amb la nova metodologia 
definida en el pla, sempre tenint en 
compte el volum de recursos i els 
mètodes d'assignació interns i ex
terns que s'adoptin. 

La gestió del canvi 
Caldrà emprendre un conjunt de 
mesures que facilitin la nova cultu
ra organitzativa que proposa el pla, 
les quals incorporaran els següents 
projectes: 
- Afavorir la planificació estratègica 
creant una funció tècnica de planifi
cació, programació i avaluació per 
desenvolupar programes de recerca 
i de docència. 
- Afavorir la promoció de la recerca 
i la transferència de tecnologia per 
mitjà del CTT. 
- Engegar una política de recursos 
humans per al conjunt del personal. 
- Elaborar un pla informàtic que 
tingui en compte els nous canvis 
tecnològics en sistemes d'informa
ció i integració de bases de dades. 
- Potenciar la política de comunica
ció, creant una funció tècnica que 
millori la comunicació interna i 
augmenti i faciliti la projecció cap a 
l'exterior. 
- Adequar els processos administra
tius cap a una major simplificació i 
descentralització per optimitzar els 
circuits de gestió i prestar un servei 
de qualitat superior als usuaris. 
- Desenvolupar una funció que ac
tuï com a agència de finançament 
per a la captació de nous recursos. 
La concreció d'aquestes funcions 
implica la creació de funcions di
rectives com ara: el Gabinet del 
Rectorat, el Gabinet de Recursos 
Humans, el Gabinet d'Organització 
i Control i el Gabinet d'Avaluació i 
Planificació, amb l'objectiu de ma
terialitzar la gestió del canvi tot dis
posant la institució a la planificació 
estratègica i acomplint la missió de 
qualitat. 



Josep Casanovas, nou director 
del Centre de Cooperació per al 
Desenvolupament (CCD) 

EuroCOLT 95 porta a la UPC els 
màxims experts en la teoria de 
l'aprenentatge computacional 
Entre el 13 i el lS de març va tenir 
lloc la segona conferència europea 
Computacional Learning Theory 
EuroCOLT 95, organitzada pel 
Departamen t de Llenguatges i 
Sistemes Informàtics, que va reunir a 
la Politècnica uns 80 especialistes de 
17 païssos. 

Josep Casanovas ha estat nomenat di
rector del Centre de Cooperació per al 
Desenvolupament, en substitució 
d'Ildefons Valls. Casanovas és doctor 
en informàtica, enginyer industrial i 
economista. Adscrit al Departament 
d'Estadística i Investigació Operativa, 
dirigeix el Laboratori de Càlcul de la 
FIE i és membre del CCD des de la 
seva constitució, des d'on ha coordi
nat el projecte de col·laboració amb la 
Universitat d'Estelí (Nicaràgua). 

La conferència va comptar amb la 
presència de Ray Solomonoff, creador 
de la idea d'inferència inductiva basa
da en el contingut de la informació, 
Jorma Rissanen, que va desenvolupar 
el princip i MDL (Minimum 
Description Length), pedra angular de 
la inferènci a b ayesiana, i Angus 
McIntyre, expert en xarxes neuronals. 
El congrés es va complementar amb 
una reun ió d 'un grup de treball 
d'Esprit, que segueix la mateixa línia. 

Complexitat computacional 
La recerca en teoria de l'aprenentatge 
computacion al cerca complementar 
els coneixements experimentals obtin
guts en l 'àrea de l'aprenentatge au
tomàtic de la intel·ligència artificial. 
La teoria proporciona un context ma
temàtic formal basat en la complexitat 
computacional. 
EuroColt es va organitzar per primera 
vegada a Londres a finals de 1993 i es 
tornarà a fer el 1997, després d'un 
probable canvi de denominació, a 
Londres . El certamen mundial tindrà 
lloc a Milà el 1996. 

El CCD s'encarrega d'establir línies de 
cooperació amb el Tercer Món per 
mitjà de cursos de formació i d'estudis 
en els quals hi hagi transferència de 
tecnologia. 

~fIDD~" 
Formació i mobilitat dels investigadors 

El programa de 
Formació i Mobilitat 
d'Investigadors inclou 
totes les ciències exac
tes i naturals, les cièn
cies econòmiques i de 
gestió empresarial, i de 
les ciències socials i hu
manes, només aquelles 
que contribueixen als 
objectius del programa 
marc. La participació 
està oberta a països de 
la UE, Noruega i 
Islàndia.Les accions 
són les següents: 
A. Beques 
-Beques de formació: 
Per a joves científics 
(menors de 35 anys), 
prioritàriament de nivell 
post-doctoral (durada 
de la beca, de 6 mesos a 
2 anys) encara que tam
bé s'hi inclouen les pre
doctorals (de 6 mesos a 
3 anys) . 
-Beques de retorn: es-

tan definides amb una 
llista de regions menys 
desenvolupades. 
Objectiu 1 de FEDER. 
B. Xarxes per a la for
mació 
-Han de tenir per objec
tiu el desenvolupament 
conjunt d'un projecte 
d'investigació amb un 
elevat component de 
formació de joves cien
tífics. La dotació econò-

Tancament 
de convocatòries 

- Research networks: 
15/6/95 

- Acces large-scale fa
cilities: 18/4/95 

- Training through re
search: 15/5/95 

- Accompanying mea
sures: 18/4/95 

mica passarà d'una mit
jana de 35.000 ECU per 
grup i any a 70.000. A 
més, hi haurà, com a 
norma general, finança
ment per a equipament 
científic. 
C. Mesures comple
m entàries 
J unt amb les tradicio
nals euroconferències, 
apareixen dues modali
tats noves amb requisits 
ben definits (cursos 
pràctics de formació i 
cu rsos d'estiu). La 
Comissió pretén fer cir
cular la informació útil 
de les euroconferències, 
cursos pràctics de for
mació i cursos d'estiu 
que financi el programa 
(amb persones de con
tacte, data i lloc on es 
fan , títols, etc.) en el 
termini dels dos mesos 
següents a la signatura 
dels contractes. 

La tracció híbrida, més 
rendiment i menys 

contaminació 
Jesús A.lvarez 

Màquines i Motors Tèrmics 

El Departament de Màquines i 
Motors Tèrmics ha engegat un 
projecte en el qual participen tam
bé l'Institut Català d'Energia, el 
Centre Tècnic de SEAT i diversos 
fabricants de components, per de
senvolupar un sistema de tracció 
híbrida per a un automòbil petit 
amb una potència adequada per 
circular per les ciutats. 
El motor tèrmic, utilitzat tradicio
nalment com a element de propul
sió, presenta limitacions impor
tants. En primer lloc, un baix ren
diment energètic, ja que el motor 
només opera amb la seva màxima 
eficiència (del 25% al 35%) quan 
funciona entorn al punt de màxim 
parell motor. Així, davant d'un 
funcionament en règim transitori 
continu -com és el cas de la con
ducció per ciutat-, l'aprofitament 
oscil·la entre e15% i el 10%, tal 
com indica un estudi de la UPC, 
en el qual es va aplicar el cicle de 
conducció que estableix la directi
va 701220 de la Unió Europea. 
Un altre problema greu és l'emis
sió de contaminants. En aquest 
sentit, la normativa de Califòrnia 
sobre emissions -que és la més 
restrictiva i la que normalment s'a
dopta a la UE amb posterioritat
preveu la divisió del parc de vehi
cles nous, a partir de 1996, en qua
tre segments des del punt de vista 
de la contaminació per gasos que 
van des d'un límit moderat a un ni
vell de gairebé zero que no podrà 
ser assolit ni pels catalitzadors. 
Per això, cada vegada pren més 
consistència la necessitat de dis
senyar vehicles amb una alta efi
ciència energètica i un baix nivell 
de contaminació atmosfèrica i 
acústica. 
El primer pas ha estat el desenvo
lupament de vehicles elèctrics: 
una solució interessant, però amb 
problemes tecnològics i econò
mics no resolts de manera satis
factòria. L'inconvenient més im
portant són les bateries d'acumula
dors elèctrics, que tenen un pes 
elevat (consum), una densitat 
energètica baixa i una vida útil 
curta, i ofereixen una autonomia 
limitada i necessiten un llarg perí
ode de càrrega. A més, cal tenir en 
compte que si el vehicle elèctric 
s'implantés massivament caldria 
modificar la infraestructura de dis
tribució elèctrica per recarregar-ne 
les bateries. L'alternativa a curt 
termini són els vehicles híbrids, 
que combinen la tracció elèctrica i 
la tèrmica i dels quals diversos fa
bricants han presentat prototipus. 
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Departament de Màquines 
i Motors Tèrmics 
El Departament de Màquines i Motors Tèrmics és reponsable de la 
docència i de la recerca en els àmbits de la termodinàmica i físico-quí
mica, de la termotècnia i dels motors tèrmics a l'ETSEIB, l'ETSEIT, 
l'EUETIT i l'EUPM. Així mateix participa en la docència de la quími
ca, a l'ETSEIT, i de la Mecànica de Fluids Aplicada, a l'EUPM. El de
partament organitza un programa propi de doctorat en Enginyeria 
Tèrmica i col'labora també en el de Polímers; a més, organitza dos 
màsters, un de Refrigeració i Condicionament d'aire i un altre 
d'Enginyeria Termoenergètica. 

El Departament participa activament en la recerca relacionada amb l'en
ginyeria tèrmica, tant en els seus aspectes de recerca fonamental com 
aplicada. En el camp de les propietats tèrmiques i mecàniques de polí
mers, el departament disposa de dos laboratoris de recerca i serveis, un al 
campus de Barcelona i l'altre al de Terrassa, amb equips d'anàlisi tèrmica: 
calorimetria diferencial de rastreig (DSC), anàlisi termomecànica (TMA) 
i dinamicomecànica (DMT A) i termogravimetria. 
En el camp de l'enginyeria tèrmica, el departament disposa de quatre la
boratoris de recerca i serveis distribuïts en els campus de Barcelona i 
Terrassa. En l'àmbit de la recerca en fenòmens de transferència de calor, 
es disposa d'una potent infraestructura informàtica i d'instal·lacions per a 
l'experimentació i l'assaig de fe nòmens de transferència de calor de 
fluids. En un dels laboratoris hi ha un equipament per a la determinació 
de coeficients de conductivitat tèrmica de sòlids a temperatures molt bai-

xes. En l'àmbit de la recerca en motors tèrmics, el departament compta 
amb equipament experimental i informàtic per a l'estudi dels processos 
d'ignició i combustió en els motors OUo i Diesel. 
A partir de la recerca, cada un dels laboratoris del departament realitza 
una extensa tasca de cooperació industrial en diversos aspectes relacio
nats amb l'enginyeria tèrmica i l'automoció. El departament disposa d'un 
laboratori d'assaig, acreditat per MINER i pel Departament d'Indústria i 
Energia de la Generalitat de Catalunya, que ofereix l'assessorament tècnic 
en modificacions de carrosseries i instal·lacions en automòbils. En el 
camp de la refrigeració, el "grup de fred" ofereix serveis d'aplicació de 
software per a equips de refrigeració. Altres serveis del departament es 
desenvolupen en el camp de les propietats tèrmiques dels polímers ter
moplàstics i termoestables i de materials compostos. 

Comportament termomecànic 
de materials compostos basats 
en resines termoestables. Estudi 
de la cinètica de tractament de re
sines termoestables per mitjà de 
calorimetria (DSC). Anàlisi dels 
fenòmens de vitrificació i poste
rior relaxació estructural. Relació 
estructura-propietats. 
Envelliment físic de polímers 
per mitj à d'anàlisi tèrmica 
Estudi calorimètric i termomecà
nic de la relaxació estructural de 
polímers termoplàstics i termoes
tables a l'estat vítric. Modelització 
del fenomen i predicció de la du
rabilitat dels materials. 
Ignició i combustió en els motors 
Otto i Diesel. Elaboració i valida
ció experimental de models de si
mulació del sistema de combustió 
dels motors. Estudi de sistemes 
experimentals i de control per a 
motors i equips tèrmics . Avaluació 
i millora de sistemes d'encesa per 
guspira en el motor Otto, i control 
del temps de retard en la combus
tió del motor Diesel. 
Simulació numèrica i contrasta
ció experimental en fenòmens de 
transferència de calor 
Aplicació al disseny d'equips i sis
temes tèrmics: energia solar, ven
tilació i condicionament, bescan
viadors de calor, posada a punt i 
optimització . 
Desenvolupament de prototipus 
de refrigeració. Disseny de bom
bes de calor amb motor a gas i 
d'absorció amoníac-aigua, mode
lització, posada a punt i optimitza
ció. 
Millora d'equips d'aire condicio
nat. Augment de l'eficàcia dels 
components per mitjà d'una cam
bra de proves i estudi de la respos
ta a l'ús 'de nous refrigerants. 
Estudi de l'embrutiment de bes
canviadors de calor d'envoltant i 
tubs. Modelització dels efectes de 
l'embrutiment en les prestacions 
dels bescanviadors. 
Bombes de calor químiques per 
adsorció gas/sòlid 
Modelització dels reactors gas/sò
lid i de la màquina com a conjunt. 
Validació experimental dels mo
dels per mitjà de dades experimen
tals . 



Telefònica, la Fundació Catalana 
per a la Recerca, la UPM i la UPC 
creen l'Spanish National Host 
El 14 de març va tenir lloc la signatura 
del conveni per a la gestió de l'Spanish 
National Host, en el qual van participar 
Telefónica España, Telefónica I+D, la 
UPM, la Fundació Catalana per a la 
Recerca i la UPe. L'acord implica la 
constitució de la infraestructu ra de 
l'Spanish National Host, el desenvolu
pament d'activitats de gestió i suport, 
com també la coordinació de les ofertes 
tècniques i l'establiment d'acords amb 
d'altres entitats. 
National Host sorgeix com una iniciati
va de la Comissió Europea per donar 
resposta a les necessitats de proves pilot 
de projectes de R+D dins del IV progra
ma marc. 

Infraestructura de comunicacions 
És una plataforma avançada de comuni
cacions, serveis i aplicacions a les quals 
podran accedir, com a clients, projectes 
comunitaris, fonamentalment projectes 
emmarcats en el programa Advanced 
Communicactions Technologies and 
Services (ACTS), i projectes nacionals 
que necessitin una infraestructura de co
municacions de banda ampla per al seu 
desenvolupament i experimentació. 

L'ETSAV coorganitza una semina
ri per reinventar el paisatge del 
Vallès Occidental 
"Reinventar el paisatge" és el títol sota 
el qual es va convocar per als dies 31 de 
març i 1 d'abril un seminari sobre pai
satgisme coorganitzat per l'ETSA V i el 
Consel l Co marcal del Vallès 
Occidental. 
Les jornades pretenien buscar un nou 
sentit al concepte de paisatge en la co
marca del Vallès Occidental, una zona 
en la qual, malgrat la seva petita exten
sió (580,65 Km2) , viu un 11 % de la po
blació de Catal unya. 
La comarca, que ha viscut en els darrers 
anys una gran transformació, es planteja 
ara la necessi tat d'afrontar la degradació 
d'un territori on conviuen usos urbans, 
industrials i agrícoles. 
En un estudi, encara per acabar, elaborat 
pels professors de l'ETS A V Manuel de 
Torres i Enric Batlle i basat en la carto
grafia, s'analitza la situació dels diver
sos corred ors verds de la comarca. 
L'objectiu és integrar de la manera més 
racional els usos agrícoles, urbans i de 
lleure. Segons Manuel de Torres "man
quen idees respecte al paisatge i ens 
hem d'acostumar a utilitzar-lo d'una al
tra manera, hem de reinventar el pai
satge". 

L'INTEXTER signa un acord amb el Ministeri d'Indústria i Energia i el 
Consejo Intertextil Español per fer més competitiu el sector 

El 9 de març passat el 
rector, Jaume Pagès, 
el secretari d'estat 
d'Indústria i Energia, 
Juan Ignacio Moltó, i 
el president del 
Consejo Intertextil 
Espanyol, Jaume 
Valls Roig, van signar 
un acord perque 
l'INTEXTER desen
volupi tres projectes: 
analitzi les propietats 
de les estructures tex
tils, detecti productes 
tòxics sobre textils i 
cerqui técniques de 
quantificació dels 
AOX en el processat 
del cotó 

El conveni s'emmarca dins del Pla de competitivitat de la indústria textil-confecció 
del Ministeri, que pretén modernitzar i reforçar la indústria tèxtil i d~ confecció per 
adaptar aquest sector a les exigències competitives del Mercat Unic Europeu . 
L'acord servirà perquè l'INTEXTER adquireixi equips, els posi a punt i realitzi dife
rents acords específics R+D amb empreses al llarg dels dos propers anys. 
Les línies de recerca més importants són la realització de diagnòstics sobre el com
portament de les fibres i els filats durant el procés de fil atura i teixiduria i la predic
ció de les propietats dels filats i els teixits obtinguts. Els investigadors cercaran tam
bé tècniques per detectar i quantificar productes químics de caire tòxic sobre els tèx
tils i buscaran tècniques de quantificació de compostos orgànics halogenats en el 
processat tèxtil i els seus efectes per a la salut tant ambiental com humana. A partir 
de l'acord, es faran cursos de formació continuada i recerques que serviran com a su
port per a la formació dels estudiants. A més, el centre es dotarà amb equips com ara 
una línia pilot completa de filatura (procès del cotó i la llana); un taller de teixiduria 
de mostres; una instal·lació semi automatitzada preparativa de mostres per a l'estudi 
hispatològic de teixits biològics i no biològics i la instrumentació bàsica per quantifi
car substàncies tòxiques en els tèxtils. L'acord es finançarà amb 200 milions de pes
setes que portarà per mitjà del Pla de competitivitat del Ministeri d'Indústria i 
Energia i 228 milions més que s'obtindran per mitjà de la signatura de convenis amb 
diferents empreses nacionals i estrangeres del sector tèxtil. 

Estudi de les proteïnes que condensen 
el DNA al llarg de l'espermatogènesi 
del cargol Murez Brandares. Carmen 
Caceres Romero , del Departament 
d'Enginyeria Química. Dirigida per 
Manel Chiva. Llegida el 7 de febrer. 

Un modelo para el amíIisis no lineal y 
diferido de estructuras de hormigón y 
acero construidas evolutivamente. 
Paulo Jorge de Sousa Cruz , del 
Departament d'Enginyeria de la 
Cons trucció. Dirigida per Antoni R. 
Mari i Pere Roca. Llegida el 17 de fe
brer. 

A demand-responsive traddic control 
system for urban areas. Rafael Grau 
Mariani, del Departament d'Estadística i 
In vestigació Operati va. Dirigida per J. 
Barceló. Llegida el 8 de febrer. 

Antoni Giró, nomenat nou director 
general de Recerca de la 
Generalitat de Catalunya 

Antoni Giró, que ha estat vice-rector de 
Personal Acadèmic de la UPC i amb an
terioritat de Recerca, va ser nomenat nou 
director general de Recerca de la 
Generalitat de Catalunya el passat 7 de 
març. Giró substitueix en el càrrec Joan 
Albaigés, nomenat recentment nou co
missionat d'Universitats i Recerca. 
En la mateixa reunió del consell executiu 
es va acordar el nomenament de Josep 
Font, ex-vice-rector de la UAB, com a 
director general d'Universitats en substi
tució de Ramon Pla. 
Antoni Giró és catedràtic de Física 
Aplicada. Doctor en Ciències Físiques, 
va arlibar a la Politècnica com a docent 
l'any 1973 i ha desenvolupat la seva tas
ca a l'Esco la Tècnica Superior 
d'Enginyers Industrials de Barcelona, a 
la Facultat d'Informàtica de Barcelona i a 
la Facultat de Matemàtiques 
Estadística. 
En el camp de la recerca, Antoni Giró 
treballa en les aplicacions de la simula
ció per ordinador a l'estudi del comporta
ment atòmic de sistemes condensats. El 
nou director general de Recerca ha estat 
cap del Departament de Física i 
Enginyeria Nuclear i degà de la Facultat 
d'Informàtica de Barcelona. 
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Els futurs universitaris 
coneixen la upe amb les 
Jornades de Portes Obertes 
Els centres de la upe els donen informació bàsica sobre les titulacions 
i la universitat a l'hora de triar els seus estudis 

Milers de joves d'arreu de Catalunya van visitar els centres dels diferents 
campus de la UPC en les tradicionals Jornades de Portes Obertes, orga
nitzades per la universitat i adreçades als estudiants que enguany fan la 
pre-inscripció universitària. Les jornades, que van començar el 27 de 
març i que finalitzaran aquest mes d'abril en alguns centres, té l'objectiu 
d'orientar els futurs universitaris sobre les carreres que s'imparteixen a la 
UPC, per tal que a l'hora d'escollir els seus estudis universitaris, la seva 
elecció sigui encertada. 

Diàleg directe i personal 
Els futurs universitaris reben informació de quines són les noves titula
cions que la Universitat Politècnica de Catalunya ofereix, com són els 
seus plans d'estudis, de quina manera s'avalua i quines són les noves sor
tides professionals amb les quals estan relacionades. Aquesta és una in
formació molt útil per a aquests estudiants, ja que, moltes vegades, el 
fracàs en els primers anys es deu a una manca d'informació sobre els es
tudis, les seves exigències acadèmiques. 
La informació la reben dels centres, on a través de professors i universita
ris estableixen un diàleg directe sobre les qüestions i els dubtes que més 
els preocupen. 
La jornada es complementa amb una visita a les instaUacions de cada 
centre, les aules, els laboratoris i el campus en general. 

Associacions 
Associació Cultural EUPB 
L'associació, que està formada per 

. pro fess ors, alumnes i PAS de 
l'Escola Universitària Politècnica 
de Barcelona, va néixer l'any 1991 
i està oberta a les dues carreres 
que es fan al centre, i actua con
juntament amb la Subdirecció 
d'Extensió Universitària. 
Segons els membres de l'associa
ció "no és gens fàcil fer arribar la 
cultura als estudiants de carreres 
tècniques, ja que un dels proble
mes amb què ens trobem és l'hora
ri i la càlTega lectiva dels cursos". 
Mou l'associació un fi comú: por
tar exposicions que tinguin relació 
amb l'arquitectura; per això s'han 
exposat a l'escola mostres com la 
dedicada a la Barceloneta, a l'ar
quitectura industrial a Catalunya, 
al manteniment d'edificis o a la so
lid aritat internacional. També 
s'han organitzat el Concert de 
Nadal i el Concert de Sant Jordi, i 
conferències sobre el Tercer Món i 
la insubmissió, i altres activitats 
com visites al monestir de Poblet 
o a l'itinerari del Museu d'Història 
"Barcino-Barcelona". A més, s'or
ganitzen viatges a ciutats amb in
terès arquitectònic (enguany la 
destinació serà Praga). 
L'objectiu és que qualsevol alum
ne pugui trobar uns complements 
culturals i humanístics per a la se
va formació com a professional. 
Gràcies a la seva participació tin
drem una escola viva. 
Associació Cultural EUPB 
Av. Dr. Marañón, 44-50, lr pis 
Tel. 401 63 02/62 60 

Un total de 70 estudiants 
reben els diplomes BC.CAD 
Un total de 70 estudiants van rebre 
el 22 de març passat els diplomes 
que atorga el centre BC.CAD. Els 
cursos, de llarga durada, estan pa
trocinats pel Departament de 
Treball de al Generalitat i el Fons 
Social Europeu i pretenen, sobre
tot, la integració dels estudiants en 
el món laboral. 
A l'acte de lliurament van assistir 
el president de BC.CAD, Xavier 
Llobet, el rector, Jaume Pagès, i 
Martín Toribio, en representació 
de Lluís Gavaldà, director general 
d'Ocupació del Departament de 
Treball de la Generalitat. 
BC.CAD es dedica a l'enginyeria 
d'alt nivell tecnològic que es de
senvolupa en diversos sectors i, de 
manera especial, en el de l'au
tomòbil. Creat el 1984, BC.CAD 
trasllada els seus coneixements i la 
seva experiència a l'àmbit de la 
formació tècnica com a resposta a 
les necessitats d'empreses i pro
fessionals davant els canvis 
econòmics i socials dels darrers 
temps. 



La sala d'exposicions del campus nord acull una mostra sobre 
l'arquitectura i el disseny dels anys cinquanta a Finlàndia 
El Departament de Projectes Arquitectònics se suma així al seguit d'activitats que 
es duen a terme en el marc del festival nòrdic "Bajo la estrella polar", organitzat 
pel Consell Nòrdic de Ministres i la Generalitat de Catalunya 

L'exposició, instal·la
da des del dia 16 de 
març a la sala d'expo
sicions del campus 
nord i que té el títol 
"L'arquitectura dels 
50 a Finlàndia. L'en
torn quotidà", és una 
mostra molt completa 
no solament de 1'ar
quitectura sinó també 
de l'ambient de la 
Finlàndia dels anys 
cinquanta. Al costat 
dels edificis més sin
gulars d'autors tan im
portants com Alvar 

Aalto, Viljo Ravell, etc, es fa un recorregut exhaustiu per les diferents propostes 
d'habitatge que configuren l'entorn d'aquests anys. La mostra va ser inaugurada pel 
rector de la UPC, Jaume Pagès , i el conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques, Jaume Roma. 
Per poder comprendre el pensament i l'ambient de l'època, l' exposició mostra també 
objectes de disseny que van tenir un paper cabdal en la difusió de les arts aplicades, 
com també una mostra de les arts plàstiques (pintura, escultura, cinema, fotografia) 
que van contribuir a la gestació de la Finlàndia actual. 

Terrassa viu una gran festa amb motiu 
del Dia del Campus 
Els primer§ guanyadors del dia van ser els estudiants 
participan~s en la cursa popular Ramon Senar, de 
l'ETSEIT, i Imma Font, de l'EUOOT, escola que va 
rebre un premi especial per aportar el màxim número 
de corredors. Altres guardonats en aquest dia van ser 
Pere Anglada, un jove terrassenc de 23 anys i estu
diant de disseny, premiat entre prop de 180 propos
tes com a autor del nou logotip que representarà el 
campus de la UPC a Terrassa. 

Campus Terrassa En el concurs de fotografia, el primer premi va ser 
per a Marc Rodríguez per la seva obra "Dissabte al matí". L'accèssit a la millor foto
grafia humorística va ser per a Ramir Lecha, mentre que el premi a la millor fotogra
fia crítica va ser per a Rosario Hidalgo. La festa va continuar al migdia amb un gran 
dinar per a estudiants i professors que va concloure amb un concurs de pastissos. Ja 
per la tarda, la companyia de teatre de l'EUOOT va representar l'obra "Déu", de 
Woody AlIen. Una sessió de jazz a càrrec del grup egarenc "After Hours Hot Jazz" 
va tancar el programa d'actes. 

Programa màster 
L'ITEMA ha organitzat 
el programa màster sobre 
Enginyeria i Prevenció 
Ambiental. La data límit 
de pre-inscricpió és el 
proper 15 de juny. 
Adreçat a titulats supe
riors en ciències o engin
yeria. Més informació al 
tel. 739 83 80. 

Postals des de l'Everest 
Una imatge que recull el paisatge que envolta el cim 
del Pumori, feta per l'expedicionari Ernest Bladé el 
1992, ha esdevingut una manera de col·laborar amb 
l'expedició Everest 95 del proper estiu. 
Tots els interessats poden ara comprar-la als Punts 
d'Informació de les diferents escoles de la universitat al 
preu de 200 pessetes. D'altra banda, si la intenció és re
bre-la des de Katmandú i que estigui dedicada pels ex
pedicionaris, només cal fer una aportació de 500 pesse
tes. 

Oberta la III Convocatòria d'Ajuts per a accions decooperació del CCO 

El Centre de Cooperació per al Desenvolupament obre aquesta convocatòria per pro
moure la cooperació tècnica amb països en vies de desenvolupament. S'estableixen 
tres tipus d'ajuts: estudi i projectes, cursos i viatges per a la realització de projectes. 
El termini per a la presentació d'aquestes propostes finalitzarà el proper dia 19 de 
maig. Més informació i impresos al tel. 401 5961. 

Augmenta el nombre d'empreses 
participants en el V Fòrum 
d'Enginyers a l'ETSEIB 

Amb la prioritat d'apropar la universitat i 
l'empresa va tenir lloc el 29 de març el 
Fòrum d'Enginyers , que enguany , va 
comptar amb la presència del conseller 
d'Indústria i Energia, Antoni Subirà, el 
vice-rector de Política Acadèmica, Lluís 
J ofre, i el director del centre, Ferran 
Puerta. 
El director del centre va felicitar l'orga
nització perquè ja té lloc la cinquena edi
ció i també a les empreses que col·labo
ren amb l'ETSEIB per mitjà dels conve
nis de cooperació educativa, a les quals 
es van lliurar guardons. 
Per la seva banda, el conseller va animar 
els estudiants que ara es titulen a aprofi
tar la recuperació econòmica, mentre que 
Lluís Jofre va destacar el sentit emprene
dor dels estudiants que cal potenciar des 
de la mateixa Upe. 

Els darrers títols d'Edicions UPC 

;::, r , upe 
I 

Catàleg de 
publicacions 

Febre, 1995 

Edicions UPC ha editat recentment un 
catàleg amb totes les seves novetats edi
torials, en total, un conjunt de 220 títols. 
A més, Edicions UPC va ser present 
amb la seva col·leció de títols de ciència 
i tècnica i arquitectura a la Setmana del 
Ll ibre en Català, que va tenir lloc el 
mes de març passat a la Sala Comilles 
de les Drassanes de Barcelona. 
Edicions upe, 1995. 
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Jordi Pujol inaugura el nou aulari de l'Escola Universitària 
Politècnica de Vilanova i la Geltrú 
El nou espai, a 400 metres de l'escola, acull 1.200 estudiants d'enginyeria tècnica en informàti
ca de gestió, enginyeria tècnica en telecomunicació i enginyeria tècnica industrial 

El president de la 
Generalitat, Jordi Pujol, 
va inaugurar el dia 23 
de març el nou aulari si
tuat a la Rambla de 
l'Exposició, que acull 
més de l.200 estu
diants. A l' acte van as
sistir també el comis
sionat per a Universitats 
i Recerca, Joan 
Albaigés, el rector de 
la UPC, Jaume Pagès, 
l'alcalde de Vilanova i 
la Geltrú, Esteve 
Orriols, i el director del 
centre, Joaquim Olivé. 

vist al campus de 
Vilanova, prop de 620 
milions de pessetes, una 
part dels quals prove
nen del fons FED ER 
que ha atorgat la Unió 
Europea a l'Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú. 
Dissenyat pels arquitec
tes Maite de Pablo i 
Manuel Aubert, l'aulari 
té dues plantes i una su
perfície de 2.000m' en 
els quals s'han instal-lat 
12 aules i sales d' estudi 
i de reunions. 

En el seu discurs d'inauguració , el pres ident de la 
Generalitat va parlar de l'impuls que les universitats 
han tingut en els darrers anys i de la descen tralització i 
l'equilibri territorial en el camp de l'ensenyament, i va 
encoratjar els estudiants de l'EUPVG a preparar-se per 
dur endavant un país del qual ells són el futur. 

Consolidació del campus 

Per la seva banda, el rector de la UPC, Jaume Pagès, 
va dir que cal que "la universitat empenyi amb força la 
societat, ja que ha de tenir un paper important en la 
competitivitat del país ". 

L'entrada en funcionament d'aquest aulari representa 
un primer pas per a la consolidació del campus de 
Vilanova i la Geltrú. A més s'ha dut a terme la reforma 
de l'antic edifici , on s'han rehabilitat, amb un pressu
post de 280 milions, les dues plantes de l'ala est, dedi
cades a despatxos per a professors i a laboratoris. 
S'han reformat 1.200 m' de la primera planta habilitats 
per a departaments , i uns altres 1.150 m' dedicats a la
boratoris i tallers. Els problemes d'espai s' han solucio
nat amb el trasllat de l'institut de FP, que en compartia 
les aules. Així, el centre ha passat de disposar d ' uns 
9.000 m' a prop de 14.000 m'. 

El nou edifici, que va entrar en funci onament aquest 
curs amb l'inici d'Enginyeria Tècnica en Informàtica 
de Gestió, forma part del programa d'inversions pre-

Joaquim Olivé 
director EUPVG 

Les noves instal·lacions són d'una 
qualitat adient per al desenvolupa
ment de les activitats pròpies d'una 
universitat actual i moderna. Però no 
cal oblidar que això és només una 
part del projecte del campus de 
Vilanova i que s'hi ha previst cons
truir un altre edifici de sirllilars ca
racterístiques i amb l'equipament per 
a laboratoris, despatxos de profes
sors i altres serveis. Només així l'e
difici ara construït tindrà sentit i no 
serà només un aulari aïllat en una 
zona d'expansió industrial de 
Vilanova. Malauradament, el pressu
post de la universitat per al 1995 no 
preveu la continul"tat immediata de 
les inversions que impliquin la fina
lització d'aquest projecte, juntament 
amb l'acabament de la remodelació 
de l'antic edifici. 
Aquestes són unes instal·lacions ne
cessàries per a un futur universitari 
de qualitat a Vilanova, per tal que 
defineixin un campus universitari 
amb personalitat específica i pròpia 
comparable amb qualsevol altre de 
la nostra Universitat. 

Gemma Garriga 
Personal d'Administració i Serveis 

El nou edifici-aulari és, encara que 
insuficient, una millora important 
d'espai. Era un tema pendent i és un 
bon començament per tenir unes in s
tal·lacions que s'adaptin a l'actual 
dinàmica de l'escola. 
S'ha descongestionat l'edifici vell i 
tot plegat dóna la sensació que anem 
cap a una millora que ja era molt ne
cessària. Encara que a vegades te
nim la impressió que des dels òrgans 
rectors no es dóna a les escoles de 
fora de Barcelona l'atenció i els mit
jans que mereixen. 
Esperem que l'ampliació també es 
faci amb recursos humans, ja que 
per a una bona atenció a l'estudiant 
és necessari un increment del PAS, 
atès que aquest és un col·lectiu cla
rament insuficient per al nombre 
d'estudiants i docents que té 
l'EUPVG. 
Així doncs , el nou edifici és més que 
un nou espai físic:és l'esperança que 
l'escola tingui els mitjans necessaris 
per a un desenvolupament rnillor 
que repercutirà en benefici de la co
munitat universitària. 

Malén Flaquer 
estudianta 

Aquest edifici nou, a rllig construir, 
ha proporcionat a l'Escola 
Universitària Politècnica de 
Vilanova i la Geltrú una ampliació 
d'espai que era més que necessària, 
encara que no deixa de ser un pedaç 
al problema de massificació i, per 
tant, d'espai, ja que amb els nous 
plans d'estudis la necessitat d'aules i 
serveis augmenta de manera impor
tant. 
El que sí podem dir és que ara tenim 
unes aules amb les mínimes condi
cions, i que és un aulari, en el sentit 
més estricte de la paraula, crea una 
dependència total de l'anterior edifi
ci, que es troba a una distància apro
ximada de 500 metres. Tant per fer 
una fotocòpia com per fer una sim
ple trucada de telèfon ens hi hem de 
desplaçar. 
Ara ens toca esperar que l'equip rec
toral es digni dur a terme la segona 
fase del projecte, que comprèn la 
construcció de laboratoris, despatxos 
de professors, sala d'actes i menja
dor. 
Un aulari és insuficient! 
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