
La UPC vista per dues 
titulades a la inauguraci6 
del curs 2000-2001 

L'Auditori de l'edifici Vertex va acollir el dia 15 de setembre l'acte d'inaugura
ci6 del curs 2000-2001 a la UPC. A l'acte van intervenir enguany dues titulades, 
Laia Planas i Blanca Garriga, que van oferir la conferencia titulada "De profes
sional de l'estudi a estudiant d'una professi6", un resum de la seva estada a la 
Universitat, aixi com diverses consideracions sobre la seva experiencia a la UPC 
i sobre la correspondencia entre el que van aprendre a la Universitat i el que exi
geix el m6n lab oral. (continua a la pag. 3) 

Innova 31, capital de rise 
per impulsar projectes 
empresarials 
Alllb el nom d' Innova 31 s' ha posat en 
marxa la prilllera societal de capital de 
risc d'una universitat espanyola per 
impulsar projecles empresarials en prillle
ra fase Jilascuts prioritariamenl en el marc 
de la UPC pero que estara oberta tambe a 
membres d'altres universitats . Innova 31, 
bra,< financer del programa Innova, te 
com a accionistes la Politecnica (un 37%), 
Caixa de Catalunya (un 25 %), Uni6n 
lnteriores (Grup Sans, un altre 25%), el 
Grupo God6 (un 10%) i EDM (un 3%). El 
seu objecliu es finan,<ar projectes de 
recerca, desenvo]upamenl i serveis consti
tu"its prioritariament en I'ambit universila
rio (continua a la pag. 4) 

lnaugurat eI Centre T~ic 
a Vilanova i Ia GeItrU (psg. 5) 

Primer gran centre de reali
tat virtual (psg. 6) 

Presentat eI robot Marco de 
de I'IRI (psg. 7) 

Actes d'inauguraciO de curs 
als centres 2000-2001 (psg. 10) 



La linia 9 del metro 
arribara al Campus Nord 
EI tra<;nt definitiu de la futura 
Ifnia 9 dotara de metro la 
zona nord de Pedralbes. En 
una decisi6 salomonica, la 
Generalitat ha fet una pro
posta conjunta amb les uni
versi ta ts de fer passa!" la Ifn ia 
per la zona alta, dibuixant un 
tra<;at a mig cami dels dos 
que hi havia fins ara: un 
inclo"ia estacions als can·ers 
Capit~l Arenas, Eusebi Gliell 
i el Camp Nou , amb enlla<; a 
la Zona Universit~lria de la 
Ifnia 3. EI segon tindria esta
ci6 al Camp Nou i Prat de la 
Riba , i I'enllac amb la linia 3 
se situaria a Maria Cristina. 
La nova proposta es una 
opci6 intermedia que donara 
servei als estudiants i els 
ve"i"ns, i que passaria pel 
Camp Nou, la Zona 
Universitaria, Eusebi GLie11 i 
un trajecte modificat mes 
proxim a Maria Cristina. 
La decisi6 definitiva es pro
duira quan el Consell 
d' Administraci6 de 
]' Autoritat del Transport 
Metropolita (ATM) aprovi, 
definitivalllent. el tra<;at final 
de la Ifnia 9 del metro, que 
s' estenddl des de I'aeroporI 
fins a Badalona. Respecte 
dels tra\ats, que han provocat 
diferents accions per part de 
la UB i la UPC, s'han pre
sentat 35 al·legacions, lOde 
les quaIs defensen la propos
ta uni versitaria de fer alTibar 
el metro als campus uni versi
taris a traves de Jes estacions 
d'Eusebi GUell i de Zona 
Universitaria. Aquesta pro
posta va rebre publicalllent el 
supor! de l' Ajuntament de 
Barcelona, I' Entitat 
Metropolitana (ETM) i les 
associacions de ve·ins de la 
zona. 
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tra~at de 
la linia 9 
del metro 

L'autopista suburbana al cor de la UPC 
Les reivindicacions de la cOlllunitat 
universitaria respecte a In necessitat 
de fer arribar el transport metropo
lita a la zona nord de Pedralbes han 
tingut fruits molt positius. 
L'autopista suburbana mes impor
tant de la conurbaci6 barceloninn, 
que vinculara I'aeroport amb 
Badalona, passara pel Campus Nord 
i servira d'eix verrebrador dels dife
rents campus territorials de la 
Politecnica. 
Es evident que el resultat d'aquesta 
decisi6 no respon a cunsideracion.s 
exclusivament tccniques sin6 de 
priori tat polftica i social, i que qua
lifica la zona universitiu·ia i els seus 
equipaments com un element fona
mental del conjunt de la societat, 
que no ha de quedar posposada 
davant d'altres interessos. 
Que cI metro arribi a Pedralbes ser
veix tambe per refor<;ar la col ·labo
raci<S de la UPC i la UB en un dels 
projectes mes prometedors de In 
nostra ciutat: el Portal del 
Coneixement, una porta d ' entrada a 
la Barcelona del segle XXI, a traves 
d'una zona universit~lria que aplega 
62.000 estudiants, 3.800 professors, 
51 titulacions en 12 facultals , 4 
escoles superiors, 2 escoles univer
sitaries, 4 museus i 15 bibl ioteques. 
A mes, en aquesta zona cs troba un 
dels pol s de dcsenvolupament 
cientffic, de transferencia de tecno
logia -100.000 MPTA d'ingressos 

l per aquest concepte- ide col·labo
raci6 amb el teixit social i industrial 

mes importants de l' Estat. 
En aquest repte no hem d ' estar sols. 
L' Administraci6 ha de compartir 
amb la universitat I'objectiu de fer 
dels recintes Universitaris uns cen
tres fonamentals del desenvolupa
ment urba, en el projecte de Ja socie
tat del coneixement. Per aixo, des de 
la UPC. volem agrair a la 
Generalitat i a I' Ajuntament de 
Barcelona la sensibilitat i el supOrL a 
la iniciativil. 
Volem agrair tambe als prop de 
4.500 estudiants i professors que 
amb les seves accions i signatures 
han ajudat a aconseguir que la nova 
Ifnia de metro arribi a la zona uni
versit.~lria. I hem d'agrair, especinl
ment, l'acci6 decidida de Miquel 
Roca, president del Consell Social 
de la UPC qui, des del primer 
moment, va donar suport al projecte. 
Les uni versitats urbanes com la 
UPC i la UB neccssiten una facil 
accessibilitat que penneti que tots 
els estudiants dc I'area metropolita
na puguin arribar-hi fUcilment sense 
haver d'utilitzar el cotxe. EI campus 
es una zona amb molta vida, on I' c
xercici de la doccncia i el serveis de 
biblioteques i poliesportius contri
bucixen a que els estudiants hi esti
guin a qualsevol hora, durant tot el 
dia. 
Per tant , la necessitat d'aconseguir 
un campus amb espais verds, sense 
sorolls i respectu<ss amb el medi 
ambient fan necessari l'us generalit
zat del transport public. 
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a visio 
sobre la UPC de 
dues titulades obre 
el curs 2000-2001 
Amb un conferencia titulada "De professional de 
l'estudi a estudiant d'una professio", Laia Planas 
i Blanca Garriga van fer un resum de la seva esta
da ala Universitat, aixi com diverses considera
clons sobre la seva experiencia a la UPC i sobre 
la correspondencia entre el que van aprendre a la 
U n iversitat i el que exigeix el mon laboral 

• La visi6 dels estudian ts sobre la Universitat va protago
nitzar l'acte, en el qual es va lliurar tambe el 1r Premi de 
ciencia i tecnologia per a secundaria. 

L' Auditori de I' edifici Vertex 
va acollir el IS de setembre 
I' acte d' inauguraci6 del curs 
2000-2001 a la Universitat 
Politecnica. A mes de molts 
membres de la comunitat uni
versitaria, l'acte va comptar 

amb la presencia del rector, 
Jaul11e Pages, i del director 
general d'Universitats, Antoni 
Gir6. 
Dues titulades de la UPC, Laia 
Planas i Blanca Garriga, van 
ser enguany les encarregades 
de fer la conferencia inaugural 
que aquest any va refleetir les 
sensacions que van tenir les 
dues titulades al lIarg del seu 
pas per la Politecnica i com 
van anal' canviant les seves 
percepcions sobre I' estudi al 
Ilal'g del temps . Laia i Blanca 
van fer una exposici6 de les 
seves experiencies a la 
Un iversitat amb I' objectiu de 
motivar la ret1exi6 sobre l'en
senyament uni versitari . EI 
desconcert davant un nou 

metode d'aprendre en arribar 
a la Universitat, el sistema 
d'avaluaci6 del que s'ha 
apres, la manca de participa
ci6 dels estudiants en unes 
classes massificades, la pl'es
si6 de la cal'l'ega lecriva i la 

manca de noies que facin estu
dis tecnics van ser alguns del 
temes tractats per lcs titulades. 
Laia i Blanca van destacal' la 
necessitat d 'aprofundir eneara 
mes en la relaci6 dels estlldis 
amb el m6ll de I' empresa a 
tJ'aves de practiques, de visites 
a empreses 0 de metodes 
basats en analisis de casos 
reals. 
Entre altres elements que cal 
desenvolupar per accedir 
millor alm6n laboral, les dues 
titulades es van referir a la 
incentivaci6 del treball en 
equip, de la capaeitat de 
comun icar i de la realitzaci6 
d'esrades d'estlldis a altres 
univers itats. 
Una altra qiiesti6 que Jcs dues 

titulades van defensar es que 
calen projectes de fi de carrera 
mes imaginatius iamb mes 
connexi6 amb els prohlemes 
reals de les empreses, i en els 
quais es valori la inl1ovaci6. 
Seguidament, el director 
general d'Universitats, Antoni 
Gir6, va padar del futur de la 
Uni versitat tot fent referencia 
a la celebraci6 del 150e ani
versari de la creaci6 de 
l 'ETSE1B i al moment de 
transfonnaci6 que viu 
Catalunya i en el qual la 
Universitat te un paper clau. 
Gir6 va plantejar dues lfnies 
basiques de retlcxi6. En pri
mer 1I oc, la consolidaci6 
d'una universitat catalana, de 
qualitat, europea i oberta al 
m6n i, en segon tenne, la 
recerca, el desenvolupament i 
la innovaci6. 
EI director general va explicar 
que cal trebal'lar en la diversi
tat i flexihilitat d'opcions 
curriculars i en la recerca 
imaginativa de soluoions a la 
demanda de nous professio
nals. Gir6 va dir que cal aug
mentar la mobilitat i la inter
nac iona litzac i6 d' estudiants, 
professors i investigadors i la 
implicac i6 de les petites i mit
janes empreses en la universitat. 
Va explicar tambe que cal 
enfortir la universitat digital i 
avan~ar en l'avaluaci6 a 
traves d'iniciatives com la 

convocatoria de projectes per 

millofar la qualitat i la innova 

ci6 docent prevista per al mes 

d ' octubre. Sobre el professo 

rat, Gir6 va parlar del conveni 

que s' ha de signar entre 

I' Administraci6 de I 'Estat, la 

Generalitat i les universitats 

"Ia situaci6 es tan complexa 

-va assegurar- que cap 

comuni tat autonoma encara 

no I' ha signat". 

Quant als estudiants, va aplln

tar que caJ treballar per millo

rar el rend iment i continuar el 

disseny d ' una poiftica propia 

de beques i ajuts. 

Pel que fa al segon eix relatiu 

a la recerca, Gif() va destacar 

l'estructura de suport a la 

transferencia de tecnologia, la 

promoci6 d'incentius fiscals a 

empreses i tambe accions com 

el program a rnnova de la UPC 

i de la nova societat de capital 

de ri sc Innova 31. 

Per la seva banda, el rector de 

la Politecnica, Jaume Pages, 
va centrar les seves parallies 
en la necessitat d ' escoltar i va 
explicar que la millor manera 
era oficialitzar la necessitat 
d'escoltar i per aixo va convi
dar dues jovcs titulades per
que expliquin com han viscut 
la seva estada a la UPC i pren
dre nota de les seves refle 
x ions per posar en marxa 
mesures que millorin e ls pro
cessos de la formaci6. 

El rector va destacar tambe 
J' augment de l' eficiencia a la 
Politecnica a traves de I' incre
ment del nombre de titul ats 
de 3.160 el setembre de 1996 
a mes de 6.000 el curs pas
sat- i la disminuci6 de la 
durada mitjana dels estud is. 
EI rector es va referir a la 
demanda actual d ' enginyers 
informatics que s' ha denun
ciat des de diverses fonts i va 
assegurar que, en primer 1I0c, 
cal saber quin tipus de tecnics 
falten, i va afirmar que "crec 
que les mancances es concen 
Lren sobretot en titulats de pri
mer cicle". 
En aquest sentit, Jaume Pages 

• EI rector va 

reclamar el 

pas de la linia 

9 del metro 

per la la zona 

universitaria, 

un area 

prioritaria per 

a la societat 


va defensar que "cal aprofitar 
el que tenim abans de lI an~ar
nos a noyes aventures" i va 
an unciar que el Consell de 
Directors i Degans esta ja ela 
borant una proposta de mesu
res per ajudar a resoldre e l 
problema. Va esmentar tambe 
diverses actuacions previstes 
per a aquest curs, com ara el 
Centre Tecnologic de 
Vilanova i la Geltru i el de 
Manresa, el primer cen tre de 
realitat virtual i la primera 
societat de capital llavor de 
I'ambit universitari, aixi com 
els aniversaris de l'ETSAB i 
delI'ETSEIB , un centre soh re 
el qual va reclamar el suport 
de la societal per facilitar el 
projecte d 'un nou ed ifici . 
EI rector va anunciar que 
uquest curs caldra plantejar la 
possible modifi caci6 dels 
Estatuts, pero que abans cal 
ohri r un debat sobre la descen
tralitzaci6 utilitzant el lIibre 
e labo rat pe l profes sor 
Francese Michav ila com a 
punt de partida. 
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Joaquim Olive,~noram8 nou vicerector de 
Coordinacio d'Estudis 

La UPC crea Innova 31, la 
primera societat de capital 
llavor d'una universitat 
La nova empresa de capital risc compta en el seu accio
nariat amb la UPC, Caixa de Catalunya, Union Interiores 
(Grup Sans), Grupo Godo i EOM 

Membres del Consell Empresarial d'lnnova 31 

Amb el nom d'Innova 31 s' ha posat 
en marxa la primera societat de capi
tal rise d ' una universitat espanyola 
per impulsar projectes empresarials 
en primera fase i, tot i que es priorit
zen els projec tes nascu ts en el marc 
de la UPC, estara oberta a tota la 
comunitat universitaria. 

• Innova 31 
impulsara 
projectes 
empresarials 
durant les 
primeres 
fases de 
funcionament 

Innova 3 1, bray 
financer del pro
grama Innova, te 
com a accionistes 
la Politecnica (un 
37%), Caixa de 
Cata lunya (un 
25%), Uni6n 
Interiores (Grup 
Sans, un altre 
25%) , Grupo 
God6 (un 10%) i 
EDM (un 3%). EI 
seu objectiu es 
finanr,:ar projectes 
de recerca, desen
volupame nt i ser

veis que es constitueixin priorit~lria
ment en I'ambit universitari. Innova 
31 es la primera empresa d' aquestes 

caracterfstiques a tot I'Estat espanyol 
i s' inspira en el model d ' experiencies 
d'Holanda i Anglaterra, pa·isos on 
aq uest tipus d'iniciatives fa anys que 
es desenvolupen. Especialment a 
Anglaterra, sobretot ales universitats 
d'Oxford i Cambridge, hi ha una 
gran tradici6 en la creaci6 d' aquest 
tipus de projectes, des de comenya
ment dels anys 80. 
Aquesta iniciativa comenya a ser 
freqi.ient a la Politecnica, on ja s'han 
creat diverses empreses vinculades a 
les arees de coneixement de la 
Universitat, a partir del supon del 
programa Inn ova. La UPC va crear 
aques t programa amb I'objectiu 
d'impulsar projectes d'empresa i 
fom entar I'esperit emprenedor dins 
la comunitat universitaria politecni
ca. Aixi, el programa Innova ja ha 
donat lIoc a empreses corn Fractus, 
AleaSoft, Transport Simulation 
Systems, Conservaci6n de Sustratos 
Celul6sicos, Maths for More, i 
Arquitectura , Enginyeria i Noves 
Tecnologies. 
Il]11ova 31 respon a la necessitat de 
resoldre un aspecte fonamental com 
es la di sponibilitat de capital per 
finanyar projectes empresarials en 
primera fase, els quais habitualment 
tenen una gran dificultat per trobar 
recursos economics. Aquest tipus 
d' empreses de seed capital 0 empre
ses lIavor s6n les menys implantades 
a tot el territOli espanyol. 
Innova 31 s ' ubicara a I' edifici Nexus 
II , que ~'csta con~tlUint al Campus 
Nord de la UPC, i acollira activitats 
vinculades a aquestes iniciatives 
empresurials, juntament amb altres 
serveis de creaci6 d 'emprcses de 
I' Associaci6 d' Amics. 

Joaquim Olive ha estat nomenat 
recentment nou vicerector de 
Coordinaci6 d'Estudis. Enginyer 
qufmic de l' Institut Qufmic de 
Saniil i doctor en ciencies Quimi
ques per la Universitat Autonoma 
de Barcelona, Joaquim Olive es 
catedratic d' escola u ni vers i taria 
del Departament d' Enginyeria 
Quimica a l'Escola Universitaria 
Politecnica de Vilanova i la Geltnj 
( 1992). 
Joaquim Olive ha estat professor 
de les assignatures de Quimica 
Industrial, F1sico-quimica, Control 
i Aulomatismes i Analisi Qufmica 
Industrial dels estudis d'En
ginyeria Tecnica Industrial (es pe
cialitat Qufmica Industrial) a 
I'EUPVG des de I'any 1979. Entre 
el juny de 1994 i el maig del 2000 
ha estat director del centre. 
En r ambit de la recerca, el nou 
vicerector ha treballat en el camp 
de la quimica analftjca (croma
tografia i quimiometria) i de la 
qufmica ambiental. 

Canvis en els vicerectorats 
EI catedr~ltic Ramon Capdevila, 
fins ara vicerector de Personal 
Academic, l1a estat nomenat vice
rector d ' Ordenaci6 Academica i 
Professorat. 
Ames, el catedratic Pere Botella, 
f,ins ara vicerector d ' Ordenaci6 
d'Estudis, ha estat nomenat vice
rector de Tercer Cicle i Postgrau . 
D 'a ltra banda, el vicerector de 
Politica Academica, el catedratic 
Lluis Jofre, ha deixat aquest carrec 
per realitzar una estada academica 
a la Universitat de California. 

Altres nomenaments 
EI catedratic Eduard Egusquiza ha 
estat ratificat com a director del 
Departament de Mecanica de 
Fluids. Tambe ha estat nomennt 
director del Departament de Tcoria 
del Senyal i Comunicacions el 
catedr~ltic Ignasi Corbel la, qu e 
substitueix el catedratic Jose A. 
Delgado. 
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S'inaugura el Centre 
Tecnologic de Vilanova 
i la Geltru 
El ministre d'Mers Exteriors, 
Josep Pique, i el conseller per a 
Universitats, Recerca i Societat 
de la Informaci6, Andreu Mas
Colell, van inaugurar-lo el 29 de 
setembre passat 

Amb I'objectiu de donar suport ales 
empreses de l'entol11 i millorar-ne el 
nivell competitiu es posa en marxa el 
nou Centre Tecnologic de Vilanova i 
la Geltni, un centre de recerca impul
sat per la Universitat Politecnica de 
Catalunya i I' Ajuntament de 
Vilanova i la Geltru. Ubicat al cam
pus universitari de la UPC a 
Vilanova, el centre impulsara activi Amb la inauguracio • Elnou
tats de recerca en ambits relacionats del centre es completa 
amb els sectors industrials implantats una fase mes del centre 
a la zona del Ganaf i comarques pro Campus Cientffic im pulsara la 
peres com ara tecnologies de la infor Tecnologic a Vilanova investigacio
macio i les comunicac ions i tecnolo i la Geltru , format per 

en diferentsgies de la produccio industrial, dels les instal·lacions de 
materia ls i del medi ambien t. I'Escola Universitaria arees i 
El centre, en el qual trebaHalan pro Politecnica, la Biblio donara res
fessors i investigadors de la UPC, ha teca Tecnologica i la posta alesrebut el suport d ' enti tats i institucions residencia d ' estu

com ara I' Associacio d'Empresaris diants, aquestes dues demandes 

del Garraf, la Cambra de Comer<.:, darreres en fase de tecnolagiques

Industri a i Navegacio de Barcelona, construccio. Ames, 
 de I'entornla Comissio Obrera Nacional de des del centre s'impul
Catalunya, el Consell Comarcal del sara una oferta de for-
Garraf, el ConseH Economic i Social macio de postgrau 
del Garraf, Foment del Treball connectada amb el teixit industrial i 
Nacional i la Unio General de Tre- adre<.:ada als tecnics professionals. 

L'ETSEIB acull el Simposi 
Internacional d'Historia de l'Enginyeria 
Investigadors, enginyers i professors de mes de 10 palsos van 
intervenir en la trobada organitzada pel Centre de Recerca per a 
1a Historia de la Tecnica de l'Escola d'Enginyeria Industrial de 
Barcelona (ETSEIB) el 18 i 19 de setembre 

L' actuacio profess ional de ]' enginyeria i la seva percepcio soc ial , l'educacio 

lecnica, I'enginyeria a la industria , I' analisi dels projectes d 'enginyeria, la 

historia de I'e lectronica i Ies seves aplicacions i la difusio de la tecnologia son 

alguns dels temes que es van posar sobre la taula en 


El ministre Josep Pique va inaugurar el centre 

balladors de Catalunya. 

el simposi internacional que va tenir lIoc els dies 18 
i 19 de setembre. A l'acte d'inauguracio van ser pres
ents el direc tor de J'Escoli3, Ramon Companys, el 
president d~l Co]·legi d ' Enginyers Industrials de 
Catalunya, Angel Llobet, el rector de la UPC, Jaume 
Pages, i el con seller d'lndustri a de la Generalitat, 
Antoni Subira. Hi van prescntar mes de seixanta 
ponencies i comunicacions amb I' objectiu d' oferir un 
marc de reflexio in ternacional als enginyers i profes
sionals d'arreu del mon coincidint amb els 150 anys 
de ]' enginyelia industrial a Espanya. Van participar 
destacats especialistcs de J' enginyeria industrial a Espanya, a Europa i a 
America amb I'objectiu d'abordar una visio intel11acional de I'enginyeria en 
la historia, per comprendre ellloc que ocupa I' enginyeria en el mon actual a 
traves de ]' analisi del seu paper al ll arg de la historia dels danus segles. 

r,\1_~_~ 
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La historia de I'enginyeria, 
una bona perspectiva 

Guillermo Lusa i Antoni Roca 
Professors de , 'ETSEIB i l11el11

bres del CRHT 

Els dies 18 i 19 de setembre de 
2000 va tenir Hoc el Simposi 
Internacional d ' Historia de 
l'Enginyeria, primer acte acade
mic de la celebracio dels 150 anys 
de I' enginyeria industrial a 
Espanya. EI simposi es va rea lit
zar a I'ETSEIB -l'unica escola 
d' enginyeria industrial en funcio
nament sense interrupcio en 
aquest segle i mig- i va estar pro
mogut pel Centre de Recerca per 
a la Historia de la Tecnica 
(CRHT). Es va obrir amb una 
conferencia sobre la historia de 
l'Escola de Barcelona, despres de 
la qual hi hague una sessio sobre 
l' enginyeria industrial a Espanya. 
La seguent sessio plenana va trac
tar sobre l 'enginyeria al s Estats 
Units, que es actualment la comu
nitat tecnica mes rellevant del 
mOn. Com que els antecedents de 
l'enginyeria son mes antics del 
que es pens a, una altra sessio va 
estar dedicada als enginyers 
espanyols del Renai xement i la 
U·lustracio. La darrera sessio 
plenaria va estar centrada en l'en
ginyeria indusuial a Europa, el 
nostre entol11 mes immediat. Les 
15 ponencies presentades en 
aques tes sessions van posar de 
manifest molts paral·lelismes i 
interaccions, la qual cosa permet 
una visio intel11acionalista de les 
professions relacionades amb 
I'enginyeria, on les diferents cir
cumstancies socials i economi
ques modelen i son modelades 
pels desenvolupaments tecnolo
g ics. 
El Simposi , a mes, va acollir unes 
40 comunicac ions de gran interes 
procedents de diferents ciutats 
espanyoles i d iversos pa·isos 
d ' Europa, aixf com de Mexic , 
Australia i Canada. Tanmateix, 
s' ha de destacar la participacio de 
professors vinculats a la 
Politecnica i al mon industrial i de 
serveis de Catalunya; es va poder 
veure clarament que hi ha una 
gran sensibilitat entre els profes
sionals de I' enginyeria per conei
xer la seva propia histolia des 
d'una perspectiva de curiositat 0 

d'interes tecnic, pero tambe amb 
la intencio de construir una histo
ria cultura l de I' enginyeria. 
En definitiva, el Simposi ha 
demosu·at que la historia de ]' en
ginyeria interessa, i molt, al 
col·lectiu de I'enginyeria, per 1'0
portunitat que dona per reflexio
nar sobre la seva mateixa trajecto
ria , entendre-Ia i afrontar el futur 
amb una millor perspectiva. 
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La UPC i Gedas creen 
el primer gran centre de 
realitat virtual de l'Estat 
EI CRY, pioner a Espanya, dura a terme projectes 
aplicats a la medicina, el disseny automobilistic i naval, 
I'arquitectura i I'urbanisme 

La UPC i l'empresa 
Gedas Iberia , del gru p 
Volkswagen , han creat 
el Centre de Realitat 
Virtual per dur a terme 
projec tes d'R+D en els 
ambits de la simul aci6 
interactiva, e l di sseny 
cooperatiu , la realitza
ci6 de prototips vir
tuals, I' entrenamen t en 
entorn s v irtuals, la 
visualitzac i6 de dades 
i la diagnosi i la plani
ficac i6 quirurgica. 
Aquest centre d'alta 
tecnologia, que per les 
seves caracterfstiques 
es pioner a Catalunya i

EI CRV s'ha presentat a ies empreses en W1a jornada a tot I 'E stat, es cons
tru eix al Campus Sud, 

a I' edifici de la Facultat de Matematiques i Estadfstica , 
i dins del Parc Cientffic i Tecnologic de Pedra lbes, • EI CRV estil 
pero de moment es ta ubi cat a I' edifici PL de la Torre

equipat amb Girona. L'nou edifici tindra una superffcie de 500 m2 i 
una CAVE es posara en marxa aquest uny. El CRV te com a soci 

la Fundaci6 dels Hospita ls de la Va ll d' He bron dei una taula 
Barce lona . Amb el supon dels departaments i instituts 

estereoscopica de la Politecnica, el CRV oferira e ls seus servcis i 
equips de realitat vil1ual ales empreses , aixf com acti
vilals de formaci6 per a eSludian ts de la UPC i tecnics 

d'empreses en e l camp dc la lccnoiogia i les aplicacions de la realitat virtual. 
Entre allres equips d'alta lecnologia. el CRV di sposa d ' una CAVE, un siste
ma de realitat virtual immersiva que cons ta d ' una habitaci6 de 3x3x3 metres, 
on les tres parets laterals i e l terre ran de panlalles de projecci6. Gracies a I' es
tereoscopia, e ls usuaris tenen la scnsaci6 que e ls objecLcs flol en din s J'habita
ci6, en lloc <.Ie dis tingir les imatges projectades a les pantaJies. 
EI CRV, que te com a responsa ble de rccen.:a I'investiga<.lor Perc Brunet, 
tambe tindra una sala de presentacions am b eapac itat pe r a IS persones, amb 
una puntalla pl anu de proj cccio, i un luboratori de reru ilal yirtml1, mnb csta
c ions de treball pe r a la preparuci6 <.I'escenes i lu realitzaci6 de projecles 
d ' R+D. En e llaborato ri es desenvolupa una taul a estereoscopica (workhel1.ch) 
que tinch'a una panlalla a la superffcie superior. En e l projecle de la (aul a, que 
es <.Iu a tcrme amb el suporl de la CICYT, hi participa Ja Fundac i6 dels 
Hospilals de la Vall d ' Hebron. 

Quatre investigadors 
de la UPC reben una 
distinci6 de la Generalitat 
Els professors i in vestigadors 
Ramon Codina, l ord i Romeu, 
Phili ppe Salembier i Lluis Tomer 
han obtin gut un ajut de la Genera
litat per a la promoci6 de la in ves
tigaci6. Tots quatre hall. estat dis
tingits pel D epartament d'Univer
sitats, R ecerca i Societat de la 
Informaci6 en tre 193 sol·lic ituds, 
en una convocatoria anu a l que 
atorga aj uts a 20 joves investiga
dol'S i a 10 de reconegut prestig i. 
L 'ajut es de 5 MPTA anuals durant 
un perfode de 4 a 6 anys per a cada 
in vestigador. 
Ramon Cod ina es professor del 
Departame nt de Resis te nc ia de 
Materials i Estructures a I'Engi
nyeria. Entre altres ha <.Iesenvolu
pat un algoritme per eS ludiar flu
xos incompressibles. l o rdi Romeu, 
del Departament de Teoria del 
Senyal i Comunicacions, ha analit
zat els metodes de mesura <.I ' ante
nes en ca mp pr()xim. Philippe 
Salembier, del mateix depar
tament , ha es tat I' iniciador de 
noves lfnies de rcccrca en proces
sament digital d'imatge. U ufs 
Tomer, catedratic d'Enginyeria 0 
ptica, tamb€ de TSC, es un dcls 
primers inves ti ga<.lors de l pais que 
ha estudiat de forma tea rica e l 
comportamen l de di spos itius no 
lineals per a estructurcs de com
mutaci6 fotonica. 

EI CIMNE organitza 
ECCOMAS2000 
El C e ntre Internac ional de 
Metodes Numerics a I'Enginyeria 
(C IMNE) va organti zar <.Ie I'll al 
14 de selembre, e l Congres Euro
peu sobre M etodes Compu tacio
nals en Engi nye ria i Ci e ncies 
Aplicades, ECCOMAS 2000, a 
B arcelona, en el que van paI1icipar 
unes 1.200 persones. 
Les investi gacions sobre I' an illi si 
del s vaixell~ i un projecte d 'estruc
tures infl ables per muntar pave
lions muhils i cobrir piscines es un 
dels 20 treballs que va prcsentar el 
CIMNE. E I projecte s' ha male
rialitzat e n la consLrucc i6 d ' un 
estand inflable que es va exposar 
en el marc del congrcs , on Lambe 
van ser presents empreses com 
CASA, Bazan, Alcalel, Volvo, 
British Aerospace, Renault i F iat. 
En e l marc del congres es va 
nomenar E ugenio On ate, di rector 
del C fM NE, nou president 
d' BCCOMAS. Eugenio Onate ha 
rebut recentmenL la medalla del 
Grupo E spano! de Fractura i sera 
inves lil doctor honoris causa per la 
U nive rs ilal de C onsLa nza a 
Rumania . a l ' oclubrc. 
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EI Grup d'investigacio en Bioinformatica mostra 
en xarxa aplicacions per a la recerca genetica 

El grup ha coHaborat recentment amb el doctor Roderic 
Guigo, de l'IMIM, en el desenvolupament d'una eina 
informatica per predir seqiiencies de gens 

EI Grup d ' Inves tigacio en Bioinformatica de! 
D epartame nt de Lle nguatges i Si stemes 
Informatics , dirigit per Xavier Messeguer, ha 
posat en m arxa un portal a Internet 
(www. lsi.upc.es/-a lggen) amb l 'objec tiu q ue 
sigui utilitzat com un laboratori virtual en inves ti 
gacil'i bioinformatica . Les aplicac ions en les quaIs 
treball a el grup, conjuntament amb estu diants de 
la FIB i en col·l aboraci l'i amb reconeguts centres 
de recerca en genetica, se centren en aspectes 
ac tual s del trac tament de les cadenes d' ADN com 
ara la predi cci6 de gens, la classificac il'i automati
ca de prote"ines i la deteccio automatica de trans- COortny u.s Ot/H1rlm<nl 01 En''9Y Hu,"oo Ct"om"rogram 

posomes. Els programes que s'estan incorporant 
a l portal son fru it de les col·l aboracions de l' equip de la UPC am b l' empresa 
Merck-Farma Qufmica i am b investi gadors del Who] Viron Center de la 

jnivers ity College of London, de l'Institut Municipal d' Investigacio Medica 
de Barcelona i de l Centre d'In vestigac il'i i Desenvolupament del CSIC. 

EI Laboratori de Cillcul de Un informe avalua si 
la FIB crea la web del nou les estacions de telefonia 
espectacle de La Fura mobil s'adeqiien a la lIei 
EI Laboratori de Calcul de la FIB Un informe realitzat per dos inves
ha creat el proj ec te de tea tre digital tigadors de I'ETSETB afirma que 
del nou es pectacle de La Fura dels les estac io ns de base de te lefon ia 
Ba us, titula t OBS (Ohsesicin). mobil a Ca talunya s'adequen a la 
L' obra es podra veure del 20 de normativa vigent. Les conclusions 
setembre al IS d 'octubre en una de l' informe (http ://www.l ocal
carpa s itu ada al parc de la ret.es/docs/telfmov. pdf) i ndi q uen 
BombilJa de M adrid i des de qual que no hi ha ev idencia cient ifica 
sevol lloc de l mo n en directe pe r que I'exposicil'i a camps electro
In ternet (http://www. lafura.com i magneti cs amb ni ve ll s inferiors als 
hltp ://www.fib.obs) . Per construir establ erts per la Ile i ti ngui efectes 
la web d' OBS J'equip de la FIB ha perjudi cials en la salut. 
fe t servir e ls formats F las h i Els enginyers de telecomunicacil'i 
Shockwave, combinats amb tec no  Jordi Romeu i Antoni Elias han 
logia ct' ASP (Mi crosoft Acti ve elaborat el document div ulgaliu 
Server Pages) , que o fe re ixen a per a Localret, amb I'objec tiu de 
l' espcctador continguts dinilll1 ics i proporcionar informacil'i sobre la 
fan possible que l'intcrn auta es interacc io en tre la radiac io eiectro 
convertei xi e n espectador act iu . magnetica j l' esser huma. 

EI robot Marco, de I'IRI, es presenta en el primer gran 
congres de sistemes intel"ligents i robOtica a Barcelona 

En el decurs de la IS Conferencia Infor matica Industrial va prcscntar 
lnternac ional en Reconeixe ment de Marco, un robot mob il amb compor
Formes, ICPR2000, que va tenir lloc ta men ts i capacitat per reco ncixcr les 
del 3 al 7 de setembre a Barcelo na, cares i e ls objectes del seu l' entoll1 . 
un grup de I' Insti tut de Robotica i La confe renc ia, organitzada enguany 

per la UPC i la UAB, va reun ir mes 
de mil pcrsones, en tre in vcstigadors 
d ' un i versitats i de r am bit industrial 
experts en robotica, visio per ordin a
dor, reconeixement de fo rmes, xarxes 
neuronals, processat de la imatge , la 
parla i el senyal. 
La introducci6 de vestits i mobles in 
te'l·li gcnts , la conducc io auto l11at ica 
de vehicles i avions, el gniatgc de 
robots 0 el diagnosti c antom~tic de 
malalti es sl'in alguns dels av enc;:os 
tecnologics que es van presentar. 

r~_~_~ 
, 

Un reconeixement 

a I'excel·lencia eientifiea 


de la Universitat 


Jordi Romeu Robert, Philippe 

Salembier, Lluis Torner Sabata, 


Ramon Codina Rovira 

Departament de Teoria de l Senyal 
i Comunicacions i Departament 
de Resistencia dels Materials i 

Estructures a l ' Enginyeria 

EI passat mes de j uli ol, en un acte 
celebrat en el Palau de la 
Generalita t, quatre professors de 
la Universita t Politecnica de 
Catalunya vam rebre la distinci6 
de la Generalitat per a la 
Promocil'i de la Recerca 
Uni versitaria en la categoria de 
joves inves tigadors. 
Aquesta nova iniciativa del 
Departament d 'Uni versi ta ts, 
Recerca i Soc ietat de la 
Informac i6 (DURSI) te, a mes 
del reconeixement que suposa a la 
valu a dels guardonats, la voluntat 
de concentrar recnrsos econom ics 
en les persones i gru ps di stin gits. 
La creaci6 de la distinci l'i 
suposa una pec;:a mes en la 
pro mocil'i de la recerca des del 
DURSI i alhora una ma nera inno 
vado ra en el nostre pais de 
fin anc;:a r-I a. 
La di stincio implica posar fons a 
disposicil'i dcl s guardonats duran t 
quatre anys, amb una gran lliber
ql t e n ]' assignaci6 de la dcspesa . 
Es una acci6 complcme ntaria 
a I' encotilJ ame nt que moltes 
vegades suposa el financ;:ament 
vinculat a projectes, i permet de 
forma fl exib 'le reorientar el s 
obj ectius de recerca . 
A mes, la di stinci6 pcrmet incor
porar de form a transitori a gent 
jove amb ta lent en els projectes 
de recerca. 
Tot i I'ex istcncia cen tcnaria d 'al
gun dels seus centres, la UPC es 
una ulli versitat jove. 
EI fe t que qu atre professors de la 
Poli tec ni ca haguem esta t guardo 
nats en aquesta primera 
convocatori a de la distincil'i en la 
categori a de joves investigadors 
es un mel] t de totes aquelles 
persones que dins de la UPC van 
apostar fa uns quants anys perq ue 
aquesta fos una universitat de 
recerca, i una garantia del futur de 
la nostra 
uni vers itat com a e nt itat 
d' excel·lcncia en la recerca. 
E I nostre exit ha es lat possible 
gracies a haver pogu t clesenvolu 
par la nos tra tasca en un entom 
instituc ional fav orable i 
gaudint de les infraestructures de 
recerca i del meslratge de profes
sors que han fe t possible, amb la 
seva visil'i i dedicac io, ['actual 
Po litecnica. 
Per part nostra acceptem el repte 
que aqucsla di stinci6 suposa. 
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EI Centre de Disseny 

d'Equips Industrials 

L'enginyeria de maquines es I'area d'expertesa 
d'aquest centre d'innovacio tecnologica de la UPC, que 
dona servei a empreses interessades a innovar 
en la creacio de productes 

EI Centre de Oisseny d'Equips Industrials (COEI) de l'ETSEIB es un centre 
expert en enginyeria de maquines, que te com a missi6 donal' resposta a les 
demandes de disseny i desenvolupament de productes i equips industli als. 
Format per un equip tecnic de 18 persones i dirigi t pel professor Carl es Riba, 

del Oepartament d 'Engin
yeria Medm ica, e1 COEI 
fO lma part de la Xarxa de 
Centres de Suport a la 
Innovaci6 Tecnologica de la 
Generalitat. 
El cen tre basa la seva tasca 
en productes i equips indus
tria ls, des de la concepci6, 
el disseny, la simulaci6 i el 
calcul , fins al prototipatge i 
I' assaig d ' aq uests produc
tes. Pero tambe desenvolupa 
projec tes, en col·laboraci6 
amb altres centres, en els 
camps industrials on sigui 
necessali integrar di ferents 
tecnologies, com ara l' ambit 
de la mecatronica. Din s 

Sistema de d.rrega d'escombraries monooperat aquest camp, el centre ha 
liderat 0 intervingut en el 

desenvolupament de di verses aplicacions. Aixf mateix, ha treballat arees com 
I'ergonomia, la seguretat i els impactes mediambienta ls de les maquines. 
A mes de les activi tats de transferencia de tecnologia orientada a pimes, el 

COEI ofereix formac i6 en les arees de disseny i desenvo
lupament de productes i equips industrials i investiga tec
nologies i metodologies re lac ionades amb el disseny de 
maquines . • EI CDEI 
Entre els projectes duts a telme, el COEI ha realitzat un orienta la sistema de recollida d'esco mbraries amb monooperador 

seva de can·ega lateral i un mecanisme de neteja de conteni
activitat de dors robotitzat i insonoli tzat, que reutilitza J'aigua quatre 

vegades . EI sistema s' ha desenvolupat en col·laboraci6t ransferencia amb l'empresa Ros Roca SA i ja s' ha implantant en algu
de t ecnologia nes localitats, com Cordova i Sevilla. 
basicament EI COEI tambe ha desenvolupat dues cabines per a simu

l ador~ portuaris, una rentadora centri fugadora de 8 kilos,ales pime 
una and ana de geometria vari able per a Ferrocarrils de la 
Genera li tat, una planxadora de roba indu strial , un vehicle 
de rcparac i6 in terna de canali tzacions, una milquina de 

cocc i6 de rovellons sense esealdament, un nou tunel de re ntatge i una maqui
na universal de class if icaci6 de moncdes. 

Seminari d'automatica 
industrial a Terrassa 
El professor Joan Peraeaula, del 
Oepartament d'Enginyeria Elee
tronica, ha es tat nomenat president 
del Capftol Espanyol de la Power 
Electronics Society (PELS), seeci6 
de l' Internati onal Electronic and 
Elec trical Engeenering. Aquesta 
bra nca s' ha constitult en el deeurs 
del Seminari Anual d' Automatiea, 
Elec tron ica Industrial i Instru
mentaci6 2000, que ha tingut lloc 
del 13 al 15 de setembre al Vapor 
Universitari de Terrassa. La troba
da va reunir el m6n c ientffic i tec
nologic de l' ambit de l'automatica 
ii ' electronica de tot l'Estat, orga
nitzada pe l Oepartament d 'En
ginyeria Electronica al Campus de 
Terrassa. 

Investiguen el millor 
metode per fabricar 
fructosa 
La UPC i J'empresa mexicana 
Omnilife Manufactura, SA, han 
signat un conveni perque un equip 
dirigit per Antoni Creus, del Oe
partament de Projectes d 'Engin
yeria, ubicat a l'ETSEIB, investi
gui el millor metode per fabricar 
fructosa derivada del sucre more. 
Eis estudis es faran en un laborato
ri pilot que s'instal·lara a Tenassa. 
El projecte de viabilitat tecnica es 
realitzara per poder extrapolar el 
metode a una planta real de labo
ratori a Mexic. Per aixo , s ' assaja
ran els diferents metodes d ' obten
ci6 de la fructosa per trobar el mes 
adient i senzill i es faran les anali
sis de control pertinen ts. 

L'EUETIT i Shell lIancen al 
mercat internacional una 
nova fibra de PTT 
El grup de Filatu ra del Oepar
tament d ' Enginyeria Textil i Pape
rera, de l'EUETIT, ha signat un 
conveni de col·laboraci6 am b la 
multinac ional Shell per optimitzar 
les condiciones de fil atura d' una 
nova fibra de PTT, de poliester 
elastic, i preparar-ne la difusi6 tec
nica i comercial. 
En una primera fase s' adequara la 
fibra als sistemes de filatura mes 
avan~a ts. 

Posteliorment, el grup de Filatura 
de I'EUETIT, amb la col·laboraci6 
d'altres equips de di sseny interna
cionals, preparara d.iferents col·l ec
cions de teixits de calada i punt per 
promocionar la nova fibra en I' am
bit inlernacional. 
O'altra banda, el mateix Departa
ment ha adqui rit nous equipamenils 
que ajuciaran a millorar la formac,i6 
deb enginyers tex tils i potenc iar la 
col·laboraci6 industria l. 
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Un equip de I'ETSECCPB projecta el desviament 
del riu Cardener 

Un equip d'enginyers de 
I' ETSECCPB, encapc;alat per 
Allen Batleman, ha dissenyat les 
obres per desviar la via principal 
del riu Cardener, que uneix la 
poblaci6 de Cardona amb les 
mines de sal iamb la can-etera 
C-1410, com a mesura d ' emer
gencia per pal·liar la inestabilitat 
geologica que pateix la zona. 
Aquesta inestabilitat I' ha provo
cada el fet que les aigues del riu 
al seu pas pels voltants de les 

mines de la Coromina han anat filtrant-se i dissolent la sal que compon el 
ten-eny. EI fenomen ha posat en perillies estructures viaries, immobiliaries i 
del mateix riu en el terme municipal de Cardona, aixl com les instal·lacions 
de l'empresa minera. La soluci6 ha estat el disseny d'una embocadura per 
recollir les aigUes del riu i encaixar-les cap a un tunel que travessa la mun
tanya, realitzat a partir d'un model matematic i un model a escala redu"ida, 
constru'{ts allaboratori de la Secci6 d ' Enginyeria Hidraulica i Hidrologica de 
I'ETSECCPB. La remodelaci6 s'inaugura aquest mes d'octubre. 

EI CERTEC ensenya a les industries a prevenir 
els accidents i fer plans d'emergencia 
U n projeete del Centre d'Estudis del Rise Teenologie 
(CERTEC) ajuda a establir mesures de seguretat i elabo
rar plans d'emergencia en instaHacions industrials 

Els incendis d ' hidrocarburs s6n els accidents greus mes frequents (un 
44%) en instal·lacions industrials i en el transport de mercaderies perillo
ses_Tot i aixo, encara no s6n prou coneguts. L' objectiu del projecte del 
CERTEC, que en els darrers set anys ha dut a tenne reeerca sobre aquest 
tipus d'accidents, ha estat millorar-ne el coneixement i assolir una bona 
modelitzaci6 matematica. 
S ' ha construYt una instal·laci6 experimental per realitzar incendis de bases 
d·hidrocarburs (gasoil i gasolina). L'experiment h:l servil per millorar la 
modelitzaci6 matematica dels incendis i predir valors de la velocitat de 
combusti6, de la radiaci6 despresa per I'incencli i de la forma de la flama 
molt mes propers als valors reals. 
Actllalment s'experimenta amb la simulaci6 de focs de tins a 30 m2 de 
superficie, i aixo permetra millorar els models matemarics . 

L'ETSEIB acull una jornada sobre la violencia 
psicologica en el t reball 
Experts en psicosociologia, antropo A la jornada van participar Manuel 
logia i relacions laborals van p31-tici Fidalgo, del Centre Nacional de 
par el 28 d ' octubre en una jornada Condicions del Treball de Barcelona; 
sobre la violencia psicologica en el Manuel Delgado, del Departament 
treball (mobbing) , organitzada a d ' Antropologia Social de la UB ; 
I'ETSEIB pel Departament d ' Orga Dolores de la Fuente, directora gene
ntizaci6 d'Empreses jamb la ral d' Inspecci6 de Treball i Seguretat 
col·laboraci6 de Mutua Universal. Social ; Esperanza Mench6n, cap del 
EI mobbing es caraeteritza per una Departament de Psicosociologia 
intenci6 discriminatolia cap a un tre Aplicada de Mutua Universal, i Neus 
ballador per part dels seus superiors 0 Moreno, de CC.OO. 
companys i equival a una agressi6 Al llarg de la jornada els experts van 
que es presenta en moltes empreses. parlar de les diferents actuacions que 
Els especialistes han definit diferents cal emprendre en I'ambit laboral, psi
fases del fenomen i alerten que si no cologie 0 legal davant el fenomen. 
es reconeix a temps, pot arribar a ser E n I' ambit legal, alguns pa'isos com 
causa d'acomiadament, d'abandona Suecia tenen legislacions que garan
ment voluntari deJ treball i fins i tot teixen que ales empreses existeixin 
de sllicidi. plans i control antimobbing. 

T~si~ d",ctoral~ 


Estudios de disoluci6n de amilo

gos naturales del combustible 

nuclear gastado y de fases 

U(VI)-sicilio representativas de 

un proceso de alteracion oxida

tiva. 

Isabel Perez, del Departament 

d'Enginyeria Minera i Recursos 

Naturals. 

Dirigida per 19nasi Casas Pons. 

Llegida el 7 d'abril. 


Multiplicidad y valores propios 

no reales en problemas de con

torno para ecuaciones diferen

dales definidas sobre redes. 

Jose Antonio Lubary, de la 

Facultat de Matematiques i 

Estadfstica. 

Dirigida per Joan de la Cruz de 

Sola-Morales. 

Llegida el 10 d' abril. 


Aportaciones a la representabi

lidad de juegos simples y al cal

culo de soluciones de esta c1ase 

de juegos. 

Albina Puente, del Departament 

de Matematica Aplicada III . 

Dirigida per Josep Freixas. 

Llegida I'll d' abril. 


Novel piezoelectric transducers 

for high voltage measurements. 

Alfredo Vazquez, del 

Departament d'Enginyeria 

Electrica. 

Dirigida per Ricard Bosch. 

Llegida el 14 d'abril. 


Cristalizacion de peptidos basi

cos con fragmentos de ADN y 

estudio estructural de d(GCGA

ATTCG) a resolucion atomica. 

Montserrat Soler, del Departament 

d ' Enginyeria Qufmica. 

Dirigida per Joan A. Subirana. 

Llegida el 28 d'abril. 


EI factor humano en la tom a de 

decisiones de los oficiales de 

puente en las tareas de navega

cion. 

Jesus Angel Garcia, del 

Departament de Ciencies i 

Enginyeria Nautica. 

Dirigida per Abel Camblor. 

Llegida el 4 de maig. 


Structural and algorithmic 

aspects of geometric projections. 

Juan Antonio Sellares, del 

Departament de Llenguatges i 

Sistemes Informatics. 

Dirigida per Fernando Alfredo 

Hurtado. 

Llegida el 5 de maig. 


On the complexity of propositio

nal proof systems. 

Nicolas Galesi, del Departament 

de Llenguatges i Sistemes 

Informatics. 

Dirigida per Maria Luisa Bonet. 

Llegida el 8 de maig. 
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r3mo s 


Els centres de la UPC 

inauguren el nou curs 

A l' ETSAB I'acte d' inauguraci6 va tenir lloc e1 15 de setembre, al qual va ser 
present I'arquitecte Federico Soriano, que va lIegir la conferencia i,D6nde 
estcm las or/genes deL proyecto? 
A I'ETSECCPB I'acte va tenir Iloc el 20 de setembre, a canec del president 
del Consell Social de la Universitat Autonoma de Madrid, J.M. Fluxa, que va 
parlar de La farma ci6n j'utura en La ingenieria civil. La cloenda va anar a 
canec del conseller de Politica Territorial i Obres Publiques, Pere Macias. EI 
mateix dia es va inaugurar el curs a la Facultat de Matematiques i Estadfstica. 
En aquesta ocasi6 va ser el professor C1audi Aisina, que va lIegir la con
ferencia Pere Puig i Adam: ahir, avui i sempre. 
A la Facultat de Nautica la inauguraci6 del nou curs va tenir 1I0c el 26 de 
setembre i hi va ser present el mariner mercant Ismael Beiro, que va oferir una 
llic;:6 inaugural que portava per titol Vivencias de un javen marino. 
A I'ETSElB es va inaugurar el curs el 27 de setembre. EI professor Guillermo 

Lusa va presentar el 
facsfmil EL final de la 

Dia 0 i actes de benvinguda als soledad de La escuela de 
Barcelona 1892-1899 i laestudiants de primer curs conferencia inaugural la 
va impartir el catedratic 

Caua vcgada del Departament d'En
son mes cis ginyeria Mecanica 
ccnlres que Joaquim Agull6, que va 
dediquen un parlar de L 'enginyeria a 
acte de pre La fascinaci6 per realitats 
senlaci6 de que na han existit maio 
curs als nous Durant I' acte es van lIiu
csludiants de rar els premis als millors 
primer. Els projectes de fi de calTera, 
dics 0, com patrocinats per empreses 
I'anomenen com Schneider Electric 
molLes esco- Espana, Andersen Con
les van Lenir SUlting, Basf Espanola i 

Jloc enguany a I'ETSETB , I'EUPB i I'ETSEIT. La Hewlett Packard. 
F1l3 va organirzar aquesL aclc a l' Audilori de I'edifici Tambe es van concedir 
VerLex e l 8 de seLernbre passal. Prop de SOO estudianls mencions especials als 
vall assisLir a aaquesla convocaL<'lria quc corn a la res La millors estudiants de les 
de cenlres de la UPC Ie l'objeCliu d'orienlar els nous diferents titulacions que
esLudianLs sobrc e ls estudis que han Iriat 0 cl centre en s'imparteixen al centre i 
ljue esLuciiaran els propcrs anys. al personal jubilat en 

reconeixement a 25 anys 
de servei. 

Jose Luis Rodriguez, diplomat en Optica i Optometria i assessor cientffic de 
Novolent i de la campanya de protecci6 ocular, va inaugurar el curs a 
I' EUOOT amb la lIic;:6 Pasado, presente y futuro deL optico optometrista, el 
3 d'octubre. 
L'ETSAV va inaugural' eJ curs amb un acte que va tenir lIoc e14 d'ocrubre en 
que va ser present Jorge Wagensberg, director del Museu de la Ciencia de 
Barcelona, quc va parlar de Ciencia , Arte y Revelaci6n. 

I Consorci Escola Induslrial de Barcelona inaugurara el curs cI 19 d' octubrc 
amb la coni'crencia La fran s./ormoci() inc/list rial, a dllTCC de l'cxminislJe Joan 
Maio CruLale. 

La UPC acorda una doble 
titulaci6 d'Enginyeria Textil 
amb I'ENSAIT de Fran~a 
EI 29 de setembre, I'Escola 
Tecnica Superior d'Enginyeria 
Industrial de Terrassa i I'Ecole 
Nationale Supericure des Arts et 
d'Industries Textiles de Roubaix 
(ENSAIT), de Franc;:a, van signar 
un conveni de doble titulaci6 
segons el qual cis estudiants de la 
carrera d'Enginyeria Industrial, del 
bloc optatiu textil, que es cursa a 
I'ETSEIT podran obtenir la doble 
titulaci6 d ' Enginyeria Industria l 
espanyola i francesa. L' acord pre
veu els mateixos drets per als estu
diants de I' escola francesa. 
Per obtenir aquesta doble titnlaci6, 
el s estudiants hauran de cursar un 
semestre addiciona l d'estudis a 
Franc;:a i realitzar un projecte de fi 
de carrera vinculat a una industria 
francesa. 

Estudiants de la UPC reben 
els Premis Nacionals de Fi 
de Carrera 
Atorgats pel Ministeri d'Educaci6, 
els premis, que corresponen al curs 
academic 1998-1999, s'atorguen 
als rillllors expedicnts academics 
de les diferents carreres. En total 
s' han concedit 70 primers premis, 
49 segons i 31 tercers, aixf com 77 
mencions especials, entre els quais 
es repartiran prop de 68 mil ions de 
pessetes. En I'apartat de caneres 
tecniques, aquests han estat els 
estudiants de la UPC que han rebut 
algun del s premis : 
Enginyers de Telecomunicaci6: 
I r premi per a Joan Capdevila. 
Enginyers Tecnics en Teleco
municaci6: I r premi per a Roger 
Lefevere i mencions per a Marc 
Fabregas i Enrique Martinez. 
Enginyers Electronics: 2n premi 
per a Henninio Martfnez. 
Diplomats en Informatica: men
ci6 per a Eva Gel. 
Enginyers Tecnics Industrials: 
menci6 per a Josep Simona. 
Enginyers Tecnics d'Obres 
Pfbliques: 2n premi per a Albert 
Cot i menci6 per a Jorge Arcalis. 

Premi a una ponencia 
sobre la guia d'ambientalit
zacio de I'EUPVG 
EI professor del Departament de 
Mecaniea de Fluids a I'EUPVG 
10rdi Segalas va rebre el prerill ala 
millor ponencia d 'autor menor de 
35 anys presentada en el VIII 
Congres d'Innovaci6 Educati va en 
Enscn yaments Tecnics , que va 
tenir Hoc a Donosti el sctembre 
passat. La ponencia premiada era 
la Litulada "Guia d ' Ambien
tal i Izaei(j docent de ]' Escola 
UniversiLill'ia Polilecnica dc 
Vilanova i la Gellru". 
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Es resolla convocatoria per a 
l'elaboraci6 de material docent 
S'ha resolt recentment el Concurs Termies. Volu/11s I, II i III (1. Alvarez, 
d' Aju ts per a I' elaboracio de material 1. Callejon); Robotics 011 an atomic 
docent convocat el desembre del scale (P. Molinas, P. Molinas); 
1999. En total s' han presentat 45 pro Robotica industrial: conceptes bdsies 
jectes i han rebut ajut 23. El jurat ha I aplieacions (1. Aranda, J. 
valorat especialment el grau d' inno Fernandez, X. Parra, P. Ponsa); Los 
vacio de les propostes, els aspectes proyectos de sistemas artificiales (1. 
didactics i el grau d'utilitat per a I'a Blasco); Mdquines hidrduliques (E. 
prenentatge dels estudiants. Aquests Egusquiza); Origel1es del ensanehe 
son els treballs i autors que rebran (M. Corominas); EL terreno (M. 
I'ajut: Gonzalez); Revestil11ents actuals: 
Un primer curs d' elements finits amb paviments i paraments (M. Bosc h, S. 
aplicacions (J. Masdemont); MecdEscolar, V. Giro, M. Latas , M. 
nica de medios continuos para ingeVicente); El fen-itorio disperso (X. 
nieros (X. Oliver, C. Agelet); GeoEizaguirre); Inteligencia en fa red (A. 
fecnia. M ecdnica de sue los, cimentaBarba); Sis femes audioviduals (F. 
ciones y estructuras de contenci6n Tarn~s); AndLisi de xarxes i sistemes 
(A. Josa , S. Olivella , A. Cot, F de comunieaeions (X. Hesselbach, 1. 
Valencia); Fundamentos de resistenAltes) ; Teletrafico y dimensiona
cia de materiales y ealculo de estrucmiento de redes de telecomunicacion 
turas (M. Cervera, E. Blanco); (F. BarceI6); Problemas resueLfos de 
Introducci6 al cdlcul de seccions de campos eLectromagneticos (F. Dios); 
jr.mnig6 annat (J. Gomez, P. G6mez, Curs prcletic de (,{llcul en una varia
1. Serrallonga); COl1tinguts de I'enbLe (F. Aguilo); Recull de probfemes 
sel1yament de la urbanfstica a de matemdtiques per a arquitectura 
l'ETSECCPB (M. Herce, F. Magrina, (P. Guijarro, P. Cruell s); 
.I. Miro, J. Prats, R. Junyet, J. Pinos , Matemlltiques de la Telecomunicaci6 
R. Verges, S. Tarrago); Gestio inte(1. An tonijuan , C. Batlle, S. Boza, 1. 
grada de projeetes (M.Serer); Motors Prat). 

Exposicio per rAny Mundial Novetats Univers 
de les Matematiques 
La Biblioteca de la Facultat de 
M atematiques i Estadfstica i la 
Biblioteca Rector Gabriel Ferrate 
organitzen dues exposicions per 
commemorar I' Any Mundial de les 
Malematiques. L'exposicio , que 
porta per tftol Les mafemdtiques 
als segells de correus, es podra 
visitar del 16 d'octubre al 10 de 
novembre a la Biblioteca de I' E I 21 de setembre va tenir !loc ala 
FME i del 20 de novembre ailS de sala d'actes de la FIB ellliUi'ament 
desembre a la Biblioteca Rector de premis per als guanyadors de 
Ga briel Ferrate. les diferents competicions organit
L' altra mostra titulada Matemdtiea zades des de I'Univers. 
divulgativa presenta llibres de D' altra banda, els socis de 
divulgaci6 de diferents nivells i es l'Univers disposaran de localitats 
podra visitar del 16 d'octubre al de 31' pis lateral de I' Auditori per 
10 de novembre a la B iblioteca assistir als concerts de I'Orquestra 
Rector Gabliel Ferrate i del 20 de Simfonica de Barcelona i Nacional 
novembre aIlS de desembre a la de Catalunya d'aquesta temporada 
Biblioteca de r FME. a un preu de 500 pessetes. 

Agend~ 

~ I .,."Forum de I'AEUM : ,.. . Metodes 
Q ue ha d ' ensenyar la universitat i 'r\\.-" . " Numerics 
]a distribuci6 geografica del s cen El propers dies 20 i~~~ . 
tres universitaris a Catalunya s6n ~";. Ii'~ 21 de novembre 
els temes que centraran el debat tindra 1I0c a Bar
del forum que tindra 1I0c el 29 de celona el I Con
novembre organitzat per l' Asso greso sobre Meto
ciaci6 d' Alumnes Universitaris de dos Numericos en Ciencias Sociales (MENClS 
Manresa amb la col·laboraci6 del 2000). L' objectiu de la trobada es presentar els 
Conscll Social de la UPC i Caixa darrers aven<,:os en el dessenvolupament i lcs apJica
M anresa. cions dels metodes numerics en I'arca de les ciencies 
Mes inforrnacio a: 93 877 72 25 i a soc ial s. 
acum@eupm.upc.es Mes informaci6 a: http://www.cimne.upc.es/mencis 

P...t-••t;aCi9ns 


Coderch fotograf 

"-,,, ., 


El 19 de setembre va tenir lloc a 

l' Escola d' Arquitectura del Valles 

la presentaci6 del lIibre Coderch 

jotograf, de I'arquitecte i professor 

de la UPC, Carles Fochs , i editat 

per la Fundaci6 Caixa d ' Arqui

tectes. Durant J' acte el catedratic 

de Projectes i vicerector de la 

UPC, Helio Pifi6n va lIegir la con

feren cia Pensar amb La mirada. 

Tambe es va inaugurar una mostra 

que es va poder visitar fins al 29 de 

setembre en el mateix centre i que 

recullia les fotografies del !Iibre. 

El material grafic que recull eilli 

bre es el resultat d'un proces de 

selecci6 realitzat a partir de mes de 

mil fotografies que es trobave n en 

els 36 albums familiars de Co

derch. Malgrat que no hi ha cap 

fotografia d 'edificis, e l!libre cons

titueix un !libre d'arquitectura, ja 

que reflecteix l'interes de Coderch 

pel tractament d'aspectes com la 

captaci6 del moviment, la lIum, 

I'enquadrament 0 els contrastos. 


Cataleg Edicions UPC 
Edicions UPC ha editat el 
catrueg de publicacions de 
I'editorial cOlTesponent al 
curs 2000-0 I. EI callileg 
reculJ els prop deb 500 

CAUl Er: at. "UtiUr:ICIElrfS 
t:IUi1LDGD [J( PUiUCtlClDNES tftols agmpats en tretze 

arees de recerca. Per pli
mera vegada tambe s'in
corporen els tftols d'Edi
cions Virtuals, que es 

• venen en fOimat PDF a 
traves d'intemet. Tambe 

es pot consuJtar el cataJeg a la pagina 
www.edicionsupc.es 0 sol·Jicitar-ne 
una copia en fonnat electronic. 

Congres Naclonal Las 

dones i l'Enginyeria 

Els propers dies 15 i 16 de novem
bre I'ETSEIT acu!l el I Congres 
Nacional Les dones i I' Enginyeria , 
coincidint amb els 150 anys de 
l' enginyeria industrial a Espanya. 
La trobada eSla adre~ada a profes
sionals de l'enginyeria, l'ensenya
ment i les ciencies soc ials. Mes 
informacio al tel. 93 739 80 33 i a 
http://www. congreso. mujer. inge
niera.upc.es. 
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• La demanda dels estudis per al curs 2000-2001 

La UPC 
ofereix 
per a 
aquest 
curs 
20Q0.01 
un total 
de 6.910 
places 

Un total de 8.091 estudiants 
van demanar estudiar algun 
dels ensenyaments que s'im
partiran durant aquest curs 
2000-200 I en els diferents 
centres propis i adscrits a la 
Politecnica com a primera 
preferencia, i, d' aquests, 
6.673 ho van demanar en 
algun dels centres propis de 
la UPe. 
En totalles places ofertes per 
la Universitat Politecnica 
han estat: 2.450 de cicle 
llarg, 2.895 de cicle curt i 
1.565 en centres adcrits. 
Pel que fa a les notes de tall, 
les mes altes s6n !es que es 
demanen per cursar la 
L1icenciatura de Mate
matiques (7,87) que s' impar
teix a I'FME; l'Enginyeria 
Qufmica, (7,39) que es pot 
fer a l'ETSEIB; l'Enginyeria 
de Telecomunicaci6 (7,28) 
de !'ETSETB i l'Enginyeria 
Tecnica de Telecomunicaci6. 
Sistemes de Teleco
municaci6 (7,24) que s'im
parteix a I'EUPBL. 

Demanda Nota de tall 
ofertes 1a pref. 

92 7,87 
630 6,76 
130 5,84 
17 5,56 
800 7,28 
601 6,78 
126 7,39 
186 6,63 
55 5,76 
546 6,60 
30 6,43 
92 6,68 
54 6,44 
3.359 

192 6,55 8,50 
61 6,31 7,69 
236 6,87 8,70 
66 6,50 7,89 
28 5,00 5,00 
248 6,22 6,50 
24 5,93 6,79 
70 5,92 6,60 
74 5,99 7,11 
223 7,24 7,54 
208 6,92 7,28 
520 6,08 7,26 
90 6,06 7,00 
64 5,93 6,44 
22 5,48 5,00 
147 6,28 7,52 
58 5,87 6,43 
127 5,94 7,10 
66 5,86 6,89 
76 5,61 6,65 
20. 5,00 5,00 
48 5,57 6,77 
27 5,24 5,65 
58 6,48 6,92 
71 5,88 7,28 
79 5,74 6,88 
29 5,47 6,55 
46 5,47 5,00 
46 5,64 7,36 
IS 5,45 6,57 
106 .5,69 7,71 
30 5,80 6,66 
139 5,72 5,00 
3.314 

6.673 

400 6,62 7,50 
IOJ 6,22 7,32 
144 6,02 6,68 
277 6,41 7,58 
83 6,17 6,22 
54 5,94 5,81 
63 5,90 5,94 
57 5,63 5,00 
21 5,00 5,00 
60 5,00 5,00 
25 
11 

5,00 
5,00 

5,00 
5,00 

0\ 

2:'2 
t- 

40 
35 

5,00 
5,00 

5,00 
5,00 

'" r--..... 
32 5,00 5,00 '" o j 

15 5,00 5,00 ~ 

1.418 Vi 

'8 
8.091 (5 

Centre 

PAAU FP 
FME 
ETSAB 
ETSEIT 
ETSEIT 
ETSETB 
ETSEIB 
ETSEIB 
ETSECCPB 
ETSECCPB 
FIB 
FIB 
ETSAV 
ETSAV 
Total dele lIarg 

FIB 
FIB 
FIB 
FIB 
FME 
ETSECCPB 
FNB 
FNB 
FNB 
EUPBL 
EUPBL 
EUPB 
EUPB 
EUPB 
EUETIT 
EUETIT 
EUETIT 
EUETIT 
EUETIT 
EUPM 
EUPM 
EUPM 
EUPM 
EUPM 
EUPVG 
EUPVG 
EUPVG 
EUPVG 
EUPVG 
EUPVG 
EUPVG 
EUPVG 
EUOOT 
Total dele curt 

Estudis 

Llic. de Matematiques 
Arquitectura 
Enginyeria Industrial (juliol) 
Enginyeria Industrial (febrer) 
Enginyeria de Telccomunicacio 
Enginyeria Industrial 
Enginyeria Quimica 
Eng. de Camins, Canals i Ports 
G. S. en Eng. Geologica 
Eng. Infonnatica (juliol) 
Eng. Informatica (febrer) 
Arquitectura (juliol) 
Arquitectura (febrer) 

Eng. Tecn. d'Inf. Gestio (julioJ) 

Eng. Tecn. d'Inf. Gestio (febrer) 

Eng. Tecn. d'Inf. Sist. (juliol) 

Eng. Tecn. d'Inf. Sist. (febrer) 

Diplomatura d'Estadistiea 

Eng. Teen. d'Obres Publiques 

Dip!. de Maquines Navals 

Dip!. de Navegaeio Maritima 


Places 

50 
380 
240 
60 
450 
465 
75 
175 
60 
355 
20 
60 
60 
2.450 

60 
40 
60 
40 
50 
225 
20 
40 

Eng. Teen. Naval - Propu!. i Servo del Vaixell 60 
Eng. Teen. de Telee. Sist. de Telee. 

Eng. Teen. de Telee. Telematiea 

Arquitectura Teeniea (juliol) 

Arquiteetura Teeniea (febrer) 

Eng. Teen. en Topografia 

Eng. Teen. Ind.- Textil 

Eng. Teen. Ind.- M ecaniea 

Eng. Teen. Ind.- Quimiea Ind. 

Eng. Teen. Ind.- Eleetroniea Ind. 

Eng. Teen. Ind. - Eleetrieitat 

Eng. Teen. Ind. - Mecaniea 

Eng. Teen. Ind. - Quimiea Ind. 

Eng. Teen. Ind. - Eleetroniea Ind. 

Eng. Teen. de Mines - Explol de Mines 

Eng. Teen. de Telec. - Sistemes Electronies 

Eng. Teen. d' Informatiea de Gestio 

Eng. Teen. Ind. - Meeaniea 

Eng. Teen. Ind. - Eleetrieitat 

Eng. Teen. Ind. - Quimiea Ind. 

Eng. Teen. Ind. - Electroniea Ind. Uuliol) 

Eng. Teen. Ind. - EJectronlea Ind. (febrer) 

Eng. Teen. Telec. - Sist. Electron. Uuliol) 

Eng. Teen. Telec. - SiSl Electron. (febrer) 

Dip!. d'Optiea i Optometria 


TOTAL centres propis UPC 

Centres adscrits 
EUETIB 
EUETIB 
EUETIB 
EU ETIB 
E UETAB 
E UETAB 
EUETAB 
EUPMT 
E UPMT 
E UPMT 
EUETII 
EUETTPC 
E UNCET 
EUNCET 
EAE 
EAE 

Eng. Teen. Ind. - Mecaniea 

Eng. Teen. lnd - EleetJieitat 

Eng. Teen. Ind. - Quirrtiea Ind. 

Eng. Teen. Ind. - Eleetroniea Ind. 

Eng. Teen. Agr. - Industr. Agriuies i Al. 

Eng. Teen. Agr. - Explotae. Agropec. 

Eng. Teen. Agr. - Hortofr. i lardineria 

Eng. Teen. de Telee. - Telematiea 

Eng. Teen. Ind. - Eleetroniea Ind. 

Eng. Teen. d'lnformatiea de Gestio 

Png. Teen. Ind. - Quimiea Ind. 

lng. Teen. Teixits de Punt 

Dip!. de Cieneies Empresarials (cliilin) 

Dip/. de Ciencies Empresarials (noctum) 
Dip!. de Ciencies Ernpresruials (cliilin) 
Dip!. de Ciencics Ernpresruials (noctum) 

Total centres adscrits 

TOTAL UPC 

100 
80 
370 
80 
65 
50 
75 
70 
135 
70 
120 
60 
60 
60 
60 
90 
120 
75 
75 
55 
40 
ISO 
40 
200 
2.895 

5.345 

200 
80 
150 
170 
75 
75 
75 
100 
100 
100 
45 
45 
80 
90 
160 
20 
1.565 

6.9] 0 
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